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 Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 02.06.2015 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

01435/RM1418/24 RM_M 0 Schválení programu 24. schůze rady města dne 

02.06.2015 

28 

01436/RM1418/24 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. 

45 

01437/RM1418/24 RM_M 7 Smlouva o poskytnutí podpory č. 14194123 ze 

Státního fondu životního prostředí a Rozhodnutí o 

poskytnutí dotace z OPŽP pro projekt “Zateplení 

školských zařízení v obvodu MOaP - 3. část” 

50 

01438/RM1418/24 RM_M 8 Zahájení přípravy a podání žádosti o příspěvek ze 

Státního fondu dopravní infrastruktury pro projekt 

“Rekonstrukce chodníků a trolejbusových 

zastávek ul. Hornopolní - 3. úsek” 

50 

01439/RM1418/24 RM_M 19 Novostavba mateřské školy ve Svinově na ul. 

Stanislavského 

50 

01440/RM1418/24 RM_M 31 Návrh koupit pozemek v k.ú. Svinov, obec 

Ostrava pro rozšíření zahrady MŠ Polanecká 

08 

01441/RM1418/24 RM_M 9 Smlouva č. 14201463 o poskytnutí podpory a 

rozhodnutí o poskytnutí dotace ze Státního fondu 

životního prostředí České republiky pro projekt 

“Zateplení a výměna oken Základní školy 

Volgogradská, Ostrava-Zábřeh” 

50 

01442/RM1418/24 RM_M 10 Smlouva č. 14202043 o poskytnutí podpory a 

rozhodnutí o poskytnutí dotace ze Státního fondu 

životního prostředí České republiky pro projekt 

“Zateplení objektu ZŠ Horymírova, Ostrava-

Zábřeh” 

50 

01443/RM1418/24 RM_M 56 Návrh na poskytnutí finančního daru postiženým 

obětem zemětřesení v Nepálu ve dnech 25.4. a 

12.5.2015 

01 

01444/RM1418/24 RM_VZ 1 Veřejná zakázka “Cisternová automobilová 

stříkačka pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů 

Nová Ves”, poř. č. 58/2015 

01 

01445/RM1418/24 RM_M 48 Plnění usnesení zastupitelstva města č. 590/12 ze 

dne 17.12.2003 - pohledávky a ostatní aktiva 

statutárního města Ostravy ke dni 31.12.2014 

07 

01446/RM1418/24 RM_M 52 Úprava rozpočtu r. 2015 07 

01447/RM1418/24 RM_M 53 Rozdělení volných zdrojů u základního běžného 

účtu 

07 

01448/RM1418/24 RM_M 54 Úprava závazného ukazatele 07 

01449/RM1418/24 RM_M 64 Záměr zajištění tranší úvěru Evropské investiční 

banky s pohyblivou úrokovou sazbou úrokovým 

swapem 

07 

01450/RM1418/24 RM_M 49 Informativní zpráva o žádosti společnosti FREE 

ZONE OSTRAVA, akciová společnost, návrh 

dalšího postupu v SPZ Ostrava-Mošnov 

28 
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01451/RM1418/24 RM_M 40 Žádost společnosti Dům kultury Akord Ostrava-

Zábřeh, s.r.o., o stažení materiálu určeného pro 

zastupitelstvo města dne 10.06.2015 

42 

01452/RM1418/24 RM_M 18 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do 

vlastnictví městských příspěvkových organizací z 

oblasti kultury 

42 

01453/RM1418/24 RM_M 39 Žádosti o poskytnutí mimořádné neinvestiční 

účelové dotace organizacím TOM BVÚ - Centrum 

pro volný čas a pomoc mládeži, o.s. a 

Římskokatolická farnost Ostrava - Zábřeh 

87 

01454/RM1418/24 RM_M 45 Návrh na poskytnutí účelových dotací z odvodů z 

loterií a jiných podobných her v oblasti 

tělovýchovy a sportu 

60 

01455/RM1418/24 RM_M 44 Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně - 

BK OSTRAVA 

87 

01456/RM1418/24 RM_M 47 Žádost společnosti Geometry Global, s.r.o. o 

poskytnutí dotace ve výši 800 tis. Kč z rozpočtu 

statutárního města Ostravy na realizaci akce 

„Česká pojišťovna Mizuno RunTour 2015“ 

87 

01457/RM1418/24 RM_M 60 Schválení složení Řídícího organizačního výboru 

Kontinentálního poháru IAAF v Ostravě 2018 

87 

01458/RM1418/24 RM_M 20 Návrh na souhlas s umístěním stavby a uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene k pozemkům v k.ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, s oprávněným společností OVANET a.s. 

08 

01459/RM1418/24 RM_M 21 Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě do 

pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

a návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o 

zřízení věcného břemene se společností RWE 

GasNet, s.r.o. 

08 

01460/RM1418/24 RM_M 22 Návrh na souhlas s umístěním zpevněné plochy do 

pozemku ve vlastnictví SMO, návrh na uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

a návrh na uzavření nájemní smlouvy se 

společností CROMODORA WHEELS s.r.o. 

08 

01461/RM1418/24 RM_M 23 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného 

břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy s oprávněným: Veolia Energie ČR, 

a.s. 

08 

01462/RM1418/24 RM_M 24 Návrh na záměr města darovat a nedarovat 

pozemky v k.ú Moravská Ostrava, obec Ostrava 

(Komunikace II/479 Ostrava ul. Českobratrská, II. 

a III. stavba) 

08 

01463/RM1418/24 RM_M 26 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem 

pozemku v k.ú. Třebovice ve Slezsku, návrh na 

uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 

3350/A ze dne 15.06.2010 

08 
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01464/RM1418/24 RM_M 29 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce (běh do 

schodů Run-Up) 

08 

01465/RM1418/24 RM_M 30 Souhlas/nesouhlas s umístěním sídla firmy v bytě 

na ul. Horní 3034/104, Ostrava-Bělský Les 

08 

01466/RM1418/24 RM_M 32 Návrh na záměr města neprodat pozemek v k.ú. 

Krásné Pole, obec Ostrava, návrh na záměr města 

prodat pozemek v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava, 

návrh na svěření pozemku městskému obvodu 

Krásné Pole 

08 

01467/RM1418/24 RM_M 33 Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Slezská 

Ostrava, obec Ostrava 

08 

01468/RM1418/24 RM_M 34 Žádost společnosti RED HOUSE 

DEVELOPMENT a.s. o úpravu podmínek kupní 

smlouvy 

08 

01469/RM1418/24 RM_M 36 Návrh na záměr města prodat pozemky pod 

komunikací ul. Mostní v k.ú. Hrabová, obec 

Ostrava 

08 

01470/RM1418/24 RM_M 41 Návrh na záměr města prodat pozemky a části 

pozemků v k. ú. Poruba, obec Ostrava, svěřené 

městskému obvodu Poruba - lokalita Lehké 

průmyslové zóny v areálu Nad Porubkou 

08 

01471/RM1418/24 RM_M 42 Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě, 

uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti a nájemní smlouvy s ŘSD ČR 

08 

01472/RM1418/24 RM_M 43 Uzavření nájemní smlouvy na 29 dnů na pronájem 

části pozemků v k.ú. Koblov, obec Ostrava, 

souhlas s podnájmem bytu na ul. Horní 3030/96, 

Ostrava-Bělský Les 

08 

01473/RM1418/24 RM_M 57 Návrh na záměr města propachtovat nemovitosti v 

areálu Vědecko-technologického parku Ostrava 

(k. ú. Pustkovec, obec Ostrava) 

08 

01474/RM1418/24 RM_M 58 Návrh na záměr města pronajmout nemovitosti v 

k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

08 

01475/RM1418/24 RM_M 59 Návrh na souhlas s umístěním sídla společností do 

budovy v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava (areál 

Vědecko-technologický park Ostrava) a návrh na 

záměr města pronajmout nebytové prostory v 

Integrovaném domě na ul. 30. dubna 

08 

01476/RM1418/24 RM_M 61 Návrh prodat nemovitosti v obchodně-

podnikatelském areálu Ostrava-Mošnov” v k.ú. 

Mošnov, obec Mošnov 

08 

01477/RM1418/24 RM_M 62 Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. 

Přívoz, obec Ostrava 

08 

01478/RM1418/24 RM_M 17 Lokalita Kostelní náměstí v k.ú. Moravská 

Ostrava - výzva ke zrušení smluv 

28 

01479/RM1418/24 RM_M 4 Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného 

movitého majetku statutárního města Ostravy, 

předaného k hospodaření právnické osobě Domov 

41 
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Sluníčko, příspěvková organizace, Syllabova 19, 

703 00 Ostrava-Vítkovice, IČ 70631875 

01480/RM1418/24 RM_M 35 Návrh na vyřazení a prodej přebytečného 

movitého majetku statutárního města Ostravy, 

předaného k hospodaření právnické osobě Domov 

pro seniory Iris, příspěvková organizace, Rybářská 

13, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory 

41 

01481/RM1418/24 RM_MZP 1 Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo 

ředitele/ky Střediska volného času, Ostrava-

Zábřeh, příspěvkové organizace 

31 

01482/RM1418/24 RM_M 63 Změna podmínek financování a navýšení 

spolufinancování ze strany statutárního města 

Ostravy u projektu “Energetické úspory MNO I” 

41 

01483/RM1418/24 RM_M 55 Strategický plán sociálního začleňování 86 

01484/RM1418/24 RM_M 1 Návrh na jmenování člena dozorčí rady obecně 

prospěšné společnosti Renarkon, o.p.s. 

28 

01485/RM1418/24 RM_M 51 Návrh na změnu rozpočtu a aktivit a Smlouva o 

poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady 

regionu soudržnosti Moravskoslezsko pro projekt 

“Akční plán 2014 marketingové strategie rozvoje 

cestovního ruchu turistické oblasti Ostravsko” v 

rámci Regionálního operačního programu NUTS 

II Moravskoslezsko 2007-2013 

90 

01486/RM1418/24 RM_VZ 11 Veřejná zakázka “Cyklostezka chemické osady, 

Grmelova (TDS+BOZP)”, poř. č. 101/2015 

05 

01487/RM1418/24 RM_M 37 Strategie rozvoje ICT statutárního města Ostravy 

do roku 2017 

83 

01488/RM1418/24 RM_M 38 Návrh na uzavření Smlouvy o centralizovaném 

zadávání s Ministerstvem vnitra za účelem 

uzavření rámcové smlouvy na poskytování 

softwarových produktů VMware 

83 

01489/RM1418/24 RM_VZ 7 Dodávka páteřních síťových zařízení CISCO 83 

01490/RM1418/24 RM_M 5 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

č. 2707/2014/OI/LPO 

05 

01491/RM1418/24 RM_M 6 Návrh na uzavření smluv o smlouvách budoucích 

o služebnosti a dodatků ke smlouvám v souvislosti 

se stavbami odboru investičního, zahrnutými do 

kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy 

05 

01492/RM1418/24 RM_M 12 Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě” v souvislosti se stavbou 

“Rekonstrukce vodovodu ul. Antošovická” a 

ostatními stavbami zahrnutými do kapitálového 

rozpočtu města Ostravy 

05 

01493/RM1418/24 RM_M 14 Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo 

č.2182/2014/OI/LPO na úpravu předmětu 

smlouvy v rámci realizace stavby 8173 “Sportovní 

a zábavní cíl na soutoku Ostravice a Lučiny” 

 

05 
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01494/RM1418/24 RM_M 15 Návrh na uzavření dodatku č.1 smlouvy o dílo č. 

0017/2015/OI/ZFUN na realizaci víceprací na 

stavbě Org. 3174 „Komunikace, chodníky, 

parkovací plochy v parčíku u bývalého kina Mír“ 

a navýšení ceny o 157 232,64 Kč bez DPH 

05 

01495/RM1418/24 RM_M 28 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 

č. 1129/2015/OI/ZFUN ze dne 9.4.2015 ke stavbě 

“Rekonstrukce ul. Nádražní” v Ostravě 

05 

01496/RM1418/24 RM_VZ 2 Veřejná zakázka “Rekonstrukce kanalizace 

Jeremenko - III. ETAPA (BOZP)”, poř. č. 79/2015 

05 

01497/RM1418/24 RM_VZ 3 Významná veřejná zakázka “Rekonstrukce 

kanalizace Jeremenko - III. ETAPA”, poř. č. 

282/2014 

05 

01498/RM1418/24 RM_VZ 4 Návrh zadání veřejné zakázky malého rozsahu a 

uzavření Příkazní smlouvy na autorský dozor 

05 

01499/RM1418/24 RM_VZ 6 Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu DN 

500 ul. Mariánskohorská”, poř. č. 82/2015 

05 

01500/RM1418/24 RM_VZ 8 Veřejná zakázka “Výstavba vrtulníkového 

hangáru v areálu HZS MSK II.”, poř. č. 096/2015 

05 

01501/RM1418/24 RM_VZ 9 Veřejné zakázka “Cyklostezka KÚ - Nám. 

Republiky”, poř. č. 30/2015 

05 

01502/RM1418/24 RM_VZ 10 Veřejná zakázka “Cyklistická trasa O, Ostrava - 

Radvanice”, poř. č. 029/2015 

05 

01503/RM1418/24 RM_M 11 Zahrada školy v přírodním stylu ZŠ Vrchlického, 

odloučené pracoviště v Ostravě-Bartovicích, ul. 

Bartovická 

80 

01504/RM1418/24 RM_VZ 12 Veřejná zakázka “Prodloužení cyklostezky - lávka 

přes Ostravici, Ostrava - Hrabová”, poř. č. 

102/2015 

05 

01505/RM1418/24 RM_VZ 13 Veřejná zakázka “Cyklostezka chemické osady, 

Grmelova”, poř. č. 31/2015 

05 

01506/RM1418/24 RM_M 2 Povolení výjimky ze stavebních uzávěr SDD 

“Jáma Pavlína”, “Hraniční” a “Muzika” pro 

stavbu “REKO MS OSTRAVA - NAJMANSKÁ 

+ 1” v k.ú. Slezská Ostrava 

89 

01507/RM1418/24 RM_M 16 Změna Územního plánu Ostravy 89 

01508/RM1418/24 RM_M 27 Předchozí souhlas k prodeji, pronájmu a ke zřízení 

předkupního práva k nemovitostem v majetku 

města, svěřených městským obvodům a nabytí 

nemovitostí 

89 

01509/RM1418/24 RM_M 3 Návrh smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční 

dotace Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského 

kraje na zabezpečení konference TRANSPORT 

2015 

39 

01510/RM1418/24 RM_VZ 5 Podání informace o způsobu vyřízení námitek 

proti postupu zadavatele veřejné zakázky 

“Podpora veřejné dopravy” 

 

09 
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01511/RM1418/24 RM_MZP 2 Návrh na úpravu počtu funkčních míst v rámci 

Magistrátu města Ostravy 

36 

01512/RM1418/24 RM_MZP 3 Návrh na poskytnutí bezúročných zápůjček 

zaměstnancům města dle Zásad pro použití 

prostředků sociálního fondu zaměstnanců 

statutárního města Ostravy zařazených do 

magistrátu a organizačních složek zřízených 

městem 

36 

01513/RM1418/24 RM_M 13 Návrh na souhlas ke stavbám na pozemcích v 

katastrálních územích obce Ostrava, jako vlastníka 

sousedních nemovitostí 

84 

01514/RM1418/24 RM_M 50 Odpověď na dotazy, podněty a připomínky člena 

zastupitelstva města JUDr. Semeráka vznesené na 

5. zasedání zastupitelstva města konaném dne 

29.4.2015 

84 

01515/RM1418/24 RM_M 46 Kontrola plnění usnesení rady města za období 

leden a únor 2015 

28 

  
Materiály, které byly staženy: 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_M 25 Návrh na přijetí daru vodovodu a kanalizace pro 

veřejnou potřebu v k.ú. Slezská Ostrava, v k.ú. 

Heřmanice, obec Ostrava a uzavření darovací 

smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti s dárcem 

a povinným DIAMO, s.p. 

08 

  
Tiskové opravy : 
  
 Materiál 

  
Název zn.předkl. 

  RM_TO 1 Tisková oprava usnesení rady města 

č.01304/RM1418/22 bod 3) ze dne 19.05.2015 

86 
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RM_M 0 
Schválení programu 24. schůze rady města dne 02.06.2015 
  
Usnesení číslo: 01435/RM1418/24 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 24. schůze rady města dne 02.06.2015 

  

 
RM_VH 1 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Dům kultury 
města Ostravy, a.s. 
  
Usnesení číslo: 01436/RM1418/24 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona o obchodních 
korporacích, obchodní společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s., se sídlem ul. 28. října 
124/2556,Ostrava-Moravská Ostrava, PSČ 709 24, IČO 471 51 595, jejímž jediným 
akcionářem je statutární město Ostrava 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu o provedení verifikace podnikatelského plánu pro rok 2015 a parametrů motivačního 

systému odměňování členů TOP managementu společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
podnikatelský plán pro rok 2015 společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

3) určuje 

  
a souhlasí s motivačním systémem odměňování členů TOP managementu společnosti Dům 

kultury města Ostravy, a.s. pro rok 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

4) schvaluje 

  
dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností Dům kultury města 
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Ostravy, a.s. a předsedou představenstva společnosti dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

5) schvaluje 

  
dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností Dům kultury města 

Ostravy, a.s. a místopředsedou představenstva společnosti dle přílohy č. 3 předloženého 

materiálu 

  

6) schvaluje 

  
dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností Dům kultury města 

Ostravy, a.s. a členem představenstva společnosti dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

7) ukládá 

  
představenstvu společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. 

realizovat podnikatelské aktivity společnosti v souladu se schváleným podnikatelským plánem 

na rok 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Jan Vogl,  

 předseda představenstva společnosti 

  
8) schvaluje 

  
auditovanou účetní závěrku obchodní společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. za rok 2014 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

9) schvaluje 

  
zprávu o podnikatelské činnosti obchodní společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. za rok 

2014 dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

10) schvaluje 

  
výroční zprávu obchodní společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. za rok 2014, jejíž 

součástí je zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, vše dle přílohy č. 5 předloženého 

materiálu 

  

11) rozhodla 

  
o úhradě ztráty obchodní společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. za rok 2014 dle 

důvodové zprávy předloženého materiálu 
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RM_M 7 
Smlouva o poskytnutí podpory č. 14194123 ze Státního fondu životního 
prostředí a Rozhodnutí o poskytnutí dotace z OPŽP pro projekt 
“Zateplení školských zařízení v obvodu MOaP - 3. část” 
  
Usnesení číslo: 01437/RM1418/24 

(zn.předkl.) 
50 

  
k materiálu č. BJ1418 01368/15 
k usnesení č. 8289/RM1014/109 
k usnesení č. 5348/RM1014/69 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
a) s přijetím dotace z Operačního programu Životní prostředí dle podmínek od poskytovatele 

České republiky - Ministerstva životního prostředí, se sídlem: Vršovická 1442/65, 100 10 

PRAHA 10, IČO: 00164801, na projekt “Zateplení školských zařízení v obvodu MOaP - 3. 

část” dle přílohy č. 1  předloženého materiálu 

b) s návrhem Smlouvy č. 14194123 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 

ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, která by měla být uzavřena mezi 

příjemcem Statutárním městem Ostrava, jednajícím prostřednictvím městského obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz, náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 OSTRAVA, IČO: 00845451 

a poskytovatelem Státním fondem životního prostředí České republiky, se sídlem Kaplanova 

1931/1, 148 00 PRAHA 11, IČO: 00020729, na financování projektu “Zateplení školských 

zařízení v obvodu MOaP - 3. část” oblast podpory 3.2. - Realizace úspor energie a využití 

odpadního tepla ( u nepodnikatelské sféry) dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

za podmínky, že Zastupitelstvo města Ostravy  vydá souhlas s tím, že předmět podpory 

projektu “Zateplení školských zařízení v obvodu MOaP - 3. část” nebude převeden na jinou 

osobu ani právně zatížen zejména zastaven ve prospěch jiné osoby (vyjma takových věcných 

břemen, u kterých výkon práv z nich odvozený neohrozí realizaci akce ani plnění jejího účelu 

po stanovenou dobu) nejméně po dobu 5 let od ukončení realizace akce dle č. III., bod 5, písm. 

e) smlouvy uvedené v příloze č. 2 a čl. A písm. c) podmínek poskytnutí dotace v příloze č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

vyslovit souhlas s tím, že předmět projektu “Zateplení školských zařízení v obvodu MOaP - 3. 

část” nebude převeden na jinou osobu ani právně zatížen zejména zastaven ve prospěch jiné 

osoby (vyjma takových věcných břemen, u kterých výkon práv z nich odvozený neohrozí 

realizaci akce ani plnění jejího účelu po stanovenou dobu) nejméně po dobu 5 let od ukončení 

realizace akce dle č. III., bod 5, písm. e) smlouvy uvedené v příloze č. 2 a čl. A písm. c) 
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podmínek poskytnutí dotace v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  

3) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

o zabezpečení všech potřebných úkonů spojených s realizací projektu dle bodu 1) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová,  

 starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
4) schvaluje 

  
v návaznosti na usnesení rady města č. 00358/RM1418/8 a č. 8289/RM1014/109 financování 

projektu “Zateplení školských zařízení v obvodu MOaP - 3. část” 

- v roce 2015: ve výši 19 008 tis. Kč na zajištění předfinancování projektu 

přičemž v uvedené částce je obsaženo spolufinancování SMO celkem ve výši 4 014 tis. Kč dle 

důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

5) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

                                                                                                                                          T:10.06.2015 

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová,  

 starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
 

RM_M 8 
Zahájení přípravy a podání žádosti o příspěvek ze Státního fondu 
dopravní infrastruktury pro projekt “Rekonstrukce chodníků a 
trolejbusových zastávek ul. Hornopolní - 3. úsek” 
  
Usnesení číslo: 01438/RM1418/24 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zahájením přípravy a s podáním žádosti o příspěvek pro projekt “Rekonstrukce chodníků a 

trolejbusových zastávek ul. Hornopolní - 3. úsek” v rámci naplňování programů zaměřených ke 

zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a 
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orientace pro rok 2015/2016 Státního fondu dopravní infrastruktury, Sokolovská 278, 190 00 

Praha 9 

  

2) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

jako nositele projektu o zahájení veškerých úkonů spojených s přípravou projektu a s 

předložením žádosti o příspěvek a všech jejích příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení v 

souladu s podmínkami dle výzvy pro poskytování příspěvků pro naplňování programů 

zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou 

schopností pohybu a orientace pro rok 2015/2016 – 2.kolo vyhlášené Státním fondem dopravní 

infrastruktury, Sokolovská 278, 190 00 Praha 9, v případě, že zastupitelstvo městského obvodu 

rozhodne kladně o předložení žádosti o příspěvek uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 19.06.2015 

 starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
3) schvaluje 

  
v případě úspěšnosti projektu dle bodu 1) tohoto usnesení financování projektu v celkové výši 

3 496 tis. Kč a spolufinancování projektu z rozpočtu SMO celkem ve výši 371,4 tis. Kč dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

4) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

o zajištění spolufinancování a předfinancování projektu uvedeného v bodě 1) v rámci 

specifikace nároků na rozpočet statutárního města Ostrava dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 28.08.2015 

 starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
 

RM_M 19 
Novostavba mateřské školy ve Svinově na ul. Stanislavského 
  
Usnesení číslo: 01439/RM1418/24 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
spolufinancování projektu “Novostavba mateřské školy ve Svinově na ul. Stanislavského”: 
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v roce 2015: ve výši 3.584 tis. Kč 

v roce 2016: ve výši 8.437 tis. Kč 

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru investičního 

zapracovat do kapitálové části rozpočtu statutárního města Ostravy financování investiční akce 

“Novostavba mateřské školy ve Svinově na ul. Stanislavského” 

v roce 2016: ve výši 8.437 tis. Kč 

  

 Vyřizuje: Ing. Dalibor Kanclíř, T: 31.07.2015 

 vedoucí odboru investičního 

  
3) souhlasí 

  
s přesunem finančních prostředků ve výši 3.584 tis. Kč určených v rozpočtu statutárního města 

Ostravy v roce 2015 na spolufinancování původně plánované mateřské školy (usnesení č. 

10461/RM1014/137) na projekt “Novostavba mateřské školy ve Svinově na ul. 

Stanislavského” 

  

4) žádá 

  
městský obvod Svinov 

o zabezpečení všech potřebných úkonů spojených s realizací stavby “Novostavba mateřské 

školy ve Svinově na ul. Stanislavského” 

  

 Vyřizuje: Mgr. Lenka Hrušková, T: 31.08.2016 

 starostka městského obvodu Svinov 

  
 

RM_M 31 
Návrh koupit pozemek v k.ú. Svinov, obec Ostrava pro rozšíření 
zahrady MŠ Polanecká 
  
Usnesení číslo: 01440/RM1418/24 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01790/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
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rozhodnout o koupi části stávajícího pozemku parc.č. 1555/1 v k.ú. Svinov, obec Ostrava o 

výměře 480 m2, která je dle geometrického plánu č. 2587-18/2015 vyhotoveného dne 

13.4.2015, který je přílohou č. 1/3 předloženého materiálu, označena jako nový pozemek 

parc.č. 1555/3 

ve společném jmění manželů XXXX XXXXX, rok narození XXXX a  XXXXXXXXXX 

XXXXXXX, rok narození XXXX, oba bydliště XXXXXXXXX XXXXXX XXX XX 

XXXXXXXXXXXXXX 

za kupní cenu ve výši 422.400,-Kč 

a o uzavření kupní smlouvy dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

vyhradit si rozhodnutí označit pozemek parc.č. 1555/3 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, jakožto 

majetek svěřený městskému obvodu Svinov, 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 se město stane jeho vlastníkem 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

označit pozemek parc.č. 1555/3 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený 

městskému obvodu Svinov, 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 se město stane jeho vlastníkem 

  

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: 10.06.2015 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 9 
Smlouva č. 14201463 o poskytnutí podpory a rozhodnutí o poskytnutí 
dotace ze Státního fondu životního prostředí České republiky pro 
projekt “Zateplení a výměna oken Základní školy Volgogradská, 
Ostrava-Zábřeh” 
  
Usnesení číslo: 01441/RM1418/24 

(zn.předkl.) 
50 

  
k materiálu č. BJ1418 01785/15 
k usnesení č. 9791/RM1014/129 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
a) s návrhem Smlouvy č. 14201463 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 

České republiky, která by měla být uzavřena mezi příjemcem statutárním městem Ostrava, 

městským obvodem Ostrava-Jih a poskytovatelem Státním fondem životního prostředí České 

republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČO 00020729, na financování 

projektu “Zateplení a výměna oken Základní školy Volgogradská, Ostrava-Zábřeh” z 

Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osy 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie, 

oblasti podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

b) s přijetím dotace z Operačního programu životní prostředí dle podmínek od poskytovatele 

Česká republika - Ministerstvo životního prostředí, se sídlem Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 

10, IČO 00164801, na projekt “Zateplení a výměna oken Základní školy Volgogradská, 

Ostrava-Zábřeh” dle přílohy č. 2 předloženého materiálu za podmínky souhlasu zastupitelstva 

města s tím, že předmět podpory nebude převeden na jinou osobu ani právně zatížen, zejména 

zastaven ve prospěch jiné osoby (vyjma takových věcných břemen, u kterých výkon práv z 

nich odvozený neohrozí realizaci akce ani plnění jejího účelu po stanovenou dobu) nejméně po 

dobu 5 let od ukončení realizace akce dle části A, písm. c) Přílohy č. 1 k Rozhodnutí o 

poskytnutí dotace vydaného Ministerstvem životního prostředí dne 1. 4. 2015 pod č. j. 

115D222004865/2 uvedené v příloze č. 2 předloženého materiálu a dle čl. III., bodu 5, písm. e) 

smlouvy uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

vyslovit souhlas s tím, že předmět podpory nebude převeden na jinou osobu ani právně zatížen, 

zejména zastaven ve prospěch jiné osoby (vyjma takových věcných břemen, u kterých výkon 

práv z nich odvozený neohrozí realizaci akce ani plnění jejího účelu po stanovenou dobu) 

nejméně po dobu 5 let od ukončení realizace akce dle části A, písm. c) Přílohy č. 1 k 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného Ministerstvem životního prostředí dne 1. 4. 2015 

pod č. j. 115D222004865/2 uvedené v příloze č. 2 předloženého materiálu a dle čl. III., bodu 5, 
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písm. e) smlouvy uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  

3) žádá 

  
městský obvod Ostrava-Jih 

zabezpečit všechny úkony potřebné k realizaci projektu dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 30.09.2015 

 starosta Městského obvodu Ostrava - Jih 

  
4) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 10.06.2015 

 starosta Městského obvodu Ostrava - Jih 

  
 

RM_M 10 
Smlouva č. 14202043 o poskytnutí podpory a rozhodnutí o poskytnutí 
dotace ze Státního fondu životního prostředí České republiky pro 
projekt “Zateplení objektu ZŠ Horymírova, Ostrava-Zábřeh” 
  
Usnesení číslo: 01442/RM1418/24 

(zn.předkl.) 
50 

  
k materiálu č. BJ1418 01781/15 
k usnesení č. 00360/RM1418/8 
k usnesení č. 0184/ZM1418/4 
k usnesení č. 9791/RM1014/129 
k usnesení č. 00633/RM1418/12 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
a) s návrhem Smlouvy č. 14202043 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 

České republiky, která by měla být uzavřena mezi příjemcem statutárním městem Ostrava, 

městským obvodem Ostrava-Jih a poskytovatelem Státním fondem životního prostředí České 

republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČO 00020729, na financování 

projektu “Zateplení objektu ZŠ Horymírova, Ostrava-Zábřeh” z Operačního programu Životní 

prostředí, Prioritní osy 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie, oblasti podpory 3.2 - Realizace 

úspor energie a využití odpadního tepla dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

b) s přijetím dotace z Operačního programu životní prostředí dle podmínek od poskytovatele 
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Česká republika - Ministerstvo životního prostředí, se sídlem Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 

10, IČO 00164801, na projekt “Zateplení objektu ZŠ Horymírova, Ostrava-Zábřeh” dle přílohy 

č. 2 předloženého materiálu za podmínky souhlasu zastupitelstva města s tím, že předmět 

podpory nebude převeden na jinou osobu ani právně zatížen, zejména zastaven ve prospěch 

jiné osoby (vyjma takových věcných břemen, u kterých výkon práv z nich odvozený neohrozí 

realizaci akce ani plnění jejího účelu po stanovenou dobu) nejméně po dobu 5 let od ukončení 

realizace akce dle části A, písm. c) Přílohy č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného 

Ministerstvem životního prostředí dne 1. 4. 2015 pod č. j. 115D222005024/2 uvedené v příloze 

č. 2 předloženého materiálu a dle čl. III., bodu 5, písm. e) smlouvy uvedené v příloze č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyslovit souhlas s tím, že předmět podpory nebude převeden na jinou osobu ani právně zatížen, 

zejména zastaven ve prospěch jiné osoby (vyjma takových věcných břemen, u kterých výkon 

práv z nich odvozený neohrozí realizaci akce ani plnění jejího účelu po stanovenou dobu) 

nejméně po dobu 5 let od ukončení realizace akce dle části A, písm. c) Přílohy č. 1 k 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného Ministerstvem životního prostředí dne 1. 4. 2015 

pod č. j. 115D222005024/2 uvedené v příloze č. 2 předloženého materiálu a dle čl. III., bodu 5, 

písm. e) smlouvy uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  

3) žádá 

  
městský obvod Ostrava-Jih 

zabezpečit všechny úkony potřebné k realizaci projektu dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 30.09.2015 

 starosta Městského obvodu Ostrava - Jih 

  
4) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 10.06.2015 

 starosta Městského obvodu Ostrava - Jih 

  
 

RM_M 56 
Návrh na poskytnutí finančního daru postiženým obětem zemětřesení v 
Nepálu ve dnech 25.4. a 12.5.2015 
  
Usnesení číslo: 01443/RM1418/24 

(zn.předkl.) 
01 
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k materiálu č. BJ1418 01768/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o poskytnutí  finančního daru ve výši 250.000, - Kč  ADŘE, o.p.s, Klikatá 

1238/90c, 158 00 Praha 5, IČO 61388122, na pomoc  postiženým  obětem  zemětřesení   v 

Nepálu  ve dnech  25.4. a 12.5.2015 a o uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- sníží běžné  výdaje z rozpočtové  rezervy města 

na    § 5901, pol.6409, ORJ 221 o 250 tis.Kč 

- zvýší  se neinvestiční  transfery 

 na  § 6223, pol. 5221, ORJ 221 o 250 tis.Kč 

  

3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

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

města 

  

 Vyřizuje: Mgr. Michal Bayer, T: 10.06.2015 

 zastupující vedoucí kanceláře primátora 

  
 

RM_VZ 1 
Veřejná zakázka “Cisternová automobilová stříkačka pro jednotku 
Sboru dobrovolných hasičů Nová Ves”, poř. č. 58/2015 
  
Usnesení číslo: 01444/RM1418/24 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 
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vyzvat k podání nabídek dodavatele v otevřeném řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na dodání “Cisternové automobilové 

stříkačky pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů Nová Ves”, poř. č. 58/2015, v rozsahu dle 

předloženého návrhu v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o předchozím souhlasu s činnostmi ČR - Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského 

kraje dle odst. 5 článku 3 Příkazní smlouvy č. 1652/2003/OFR ze dne 31. 12. 2003, ve znění 

dodatku č. 1, ev. č. 1652D1/2011/KP ze dne 8. 7. 2011, při zadání veřejné zakázky dle bodu 1) 

tohoto usnesení 

  

3) jmenuje 

  
komisi pro otevírání obálek ve složení: 

členové: 

1.  Ing. Jan Bojko - Hasičský záchranný sbor MSK 

2.  Mgr. Ivana Drbohlavová - Hasičský záchranný sbor MSK 

3.  Ing. Ivana Řeháčková - Hasičský záchranný sbor MSK 

Náhradníci: 

1.  Ing. Pavel Melecký - Hasičský záchranný sbor MSK 

2.  Ing. Jarmila Lokajová - Hasičský záchranný sbor MSK 

  3.   Marie Regneri - Hasičský záchranný sbor MSK 

  

4) jmenuje 

  
hodnotící komisi a komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: 

členové: 

1.  Ing. Jan Bojko - Hasičský záchranný sbor MSK 

2.  Ing. Radim Kuchař - Hasičský záchranný sbor MSK 

3.  Ing. Radek Zeman - Hasičský záchranný sbor MSK 

4.  Mgr. Ivana Drbohlavová - Hasičský záchranný sbor MSK 

5.  Ing. Jiří Šnábl - odbor kancelář primátora MMO 

náhradníci: 

1.  Ing. Pavel Melecký - Hasičský záchranný sbor MSK 

2.  Ing. Richard Franc - Hasičský záchranný sbor MSK 

3.  Ing. Martin Šurkovský - Hasičský záchranný sbor MSK 
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4.  Ing. Ivana Řeháčková - Hasičský záchranný sbor MSK 

5.  Bc. Jiří Ryška - odbor kancelář primátora MMO 

 

  

5) rozhodla 

  
na straně zmocnitele uzavřít dohodu o plné moci dle přílohy č. 2 tohoto materiálu mezi 

statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30  Ostrava, IČ 00845451, DIĆ 

CZ00845451 a Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, 

Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ 70884561, DIČ CZ70884561 k podpisu kupní 

smlouvy na nákup 1 ks cisternové automobilové stříkačky pro jednotku Sboru dobrovolných 

hasičů Nová Ves za podmínky, že o uzavření smlouvy rozhodne rada města v rámci veřejné 

zakázky poř. č. 58/2015 pod názvem “CAS pro JSDH Nová Ves” 

  

 
RM_M 48 
Plnění usnesení zastupitelstva města č. 590/12 ze dne 17.12.2003 - 
pohledávky a ostatní aktiva statutárního města Ostravy ke dni 
31.12.2014 
  
Usnesení číslo: 01445/RM1418/24 

(zn.předkl.) 
07 

  
k materiálu č. BJ1418 01760/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

projednat stav pohledávek a ostatních aktiv statutárního města Ostravy ke dni 31.12.2014 dle 

důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit zprávu dle bodu 1) tohoto usnesení k projednání zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 10.06.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 52 
Úprava rozpočtu r. 2015 
  
Usnesení číslo: 01446/RM1418/24 

(zn.předkl.) 
07 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí dotace městskému obvodu Vítkovice ve výši 45 tis.Kč na výkup nemovitosti v 

lokalitě U Cementárny 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- nedaňové příjmy 

na § 3322, pol. 2229, ORJ 300, ÚZ 38108224, org. 9507 o 9 310 tis.Kč (B.1.) 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 29008, ORJ 120 o 526 tis.Kč (A.2.) 

- běžné výdaje 

(A.2.) na ORJ 190, § 1036, ÚZ 29008, pol. 5219 o 151 tis.Kč 

                                                              pol. 5213 o 178 tis.Kč 

                                                              pol. 5212 o 197 tis.Kč 

na § 6211, pol. 5171, ORJ 136 o 4 514 tis.Kč (C.1.) 

na § 3745, pol. 5169, ORJ 136, org. 8100 o 993 tis.Kč (C.2.) 

kapitálové výdaje 

(C.1.) na ORJ 230, § 2310, pol. 6121, org. 7290 o 407 tis.Kč 

                               § 2321, pol. 6121, org. 7270 o 1 630 tis.Kč 

          na ORJ 137, § 3639, pol. 6130, org. 3183 o 210 tis.Kč  

                                            pol. 6130, ÚZ 8113, org. 3098 o 149 tis.Kč 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 3500, ORJ 120, org. 607 o 45 tis.Kč (C.3.) 

z v y š u j e  účelová rezerva na financování akcí EIB 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120, ÚZ 8224 o 9 310 tis.Kč (B.1.) 

s n i ž u j í 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 22/96  

- běžné výdaje 

na § 3639, pol. 5169, ORJ 230 o 4 514 tis.Kč (C.1.) 

- kapitálové výdaje 

(C.1.) na ORJ 230, § 2310, pol. 6121, org. 7236 o 407 tis.Kč 

                               § 2321, pol. 6121, org. 7302 o 1 630 tis.Kč 

                               § 2212, pol. 6121, org. 3183 o 210 tis.Kč 

                               § 2229, pol. 6121, ÚZ 8113, org. 3098 o 149 tis.Kč 

na § 3639, pol. 6130, ORJ 137, org. 8323 o 45 tis.Kč (C.3.) 

s n i ž u j e  účelová rezerva 

na § 3636, pol. 5901, ÚZ 3636, ORJ 300 o 993 tis.Kč (C.2.) 

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz (A.1.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR na pol. 4116, ÚZ 4428 o 206 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 4xxx, pol. 5xxx, ÚZ 4428 o 206 tis.Kč 

Městský obvod Ostrava-Jih (A.3.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR na pol. 4116, ÚZ 34070 o 60 tis.Kč 

- zvýší neinvestiční transfery na § 3xxx, pol. 5336, ÚZ 34070 o 60 tis.Kč 

Městský obvod Vítkovice (C.3.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 607 o 45 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na § 3639, pol. 61xx, ÚZ 3500 o 45 tis.Kč 

 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 53 
Rozdělení volných zdrojů u základního běžného účtu 
  
Usnesení číslo: 01447/RM1418/24 

(zn.předkl.) 
07 

  
k materiálu č. BJ1418 01771/15 
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Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

souhlasit s rozdělením volných zdrojů u základního běžného účtu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města  

rozhodnout o 

a) poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové 

dotace z rozpočtu SMO společnosti Ostravské výstavy, a.s. se sídlem Černá louka 3235,             

702 00 Ostrava, IČO 25399471 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

b) poskytnutí neinvestiční dotace a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové 

dotace z rozpočtu SMO společnosti Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o., IČO 47973145 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

c) poskytnutí neinvestiční dotace a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční 

účelové dotace z rozpočtu SMO společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, 

s.r.o. se sídlem Čkalovova 6144/20, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO 25385691 dle přílohy č. 3 

předloženého materiálu 

d) poskytnutí neinvestiční dotace a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové 

dotace z rozpočtu SMO společnosti DK POKLAD, s.r.o. se sídlem M. Kopeckého 675, 708 00 

Ostrava-Poruba, IČO 47670576 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j e  financování o 376 177 tis.Kč 

                                       o 54 322 tis.Kč 

z v y š u j e  účelová rezerva na výpadek daňových příjmů 

na § 6409, pol. 5901, ÚZ 95 o 200 000 tis.Kč 
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z v y š u j í 

- neinvestiční transfery zřízeným PO 

na ORJ 160, § 3311, pol. 5331, org. 4234 o 281 tis.Kč 

                     § 3314, pol. 5331, org. 4214 o 2 195 tis.Kč 

- investiční transfery zřízeným PO 

na ORJ 180, § 4350, pol. 6351, org. 34 o 658 tis.Kč 

                                                   org. 35 o 659 tis.Kč 

                     § 4357, pol. 6351, org. 34 o 659 tis.Kč 

                                                               o 2 181 tis.Kč 

                                                    org. 35 o 659 tis.Kč 

na ORJ 160, § 3311, pol. 6351, org. 4234 o 8 631 tis.Kč 

- investiční transfery krajům 

na § 6330, pol. 6342, ORJ 121 o 9 860 tis.Kč 

- neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům 

na ORJ 160, § 3392, pol. 5213, org. 4259 o 2 400 tis.Kč 

                                                   org. 4258 o 1 800 tis.Kč 

                     § 2141, pol. 5213 o 1 660 tis.Kč 

na ORJ 161, § 3412, pol. 5213, org. 4262 o 5 559 tis.Kč 

- investiční transfery soukromoprávním subjektům 

na § 3412, pol. 6313, org. 4261, ORJ 161 o 21 000 tis.Kč 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 95, org.602 o 50 451 tis.Kč 

                                               org. 604 o 4 928 tis.Kč 

                                               org. 605 o 12 852 tis.Kč 

                                   ÚZ 92, org. 504 o 3 692 tis.Kč 

- běžné výdaje 

na ORJ 270, § 5311, pol. 5011 o 1 260 tis.Kč 

                                  pol. 5031 o 315 tis.Kč 

                                  pol. 5032 o 113 tis.Kč 

                                  pol. 5134 o 936 tis.Kč 

                                  pol. 5137 o 158 tis.Kč 

                                  pol. 5162 o 7 tis.Kč 

                                  pol. 5169 o 200 tis.Kč 

                                  pol. 5361 o 60 tis.Kč 
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na § 2212, pol. 5171, ORJ 100, ÚZ 93 o 6 495 tis.Kč 

- rozpočtová opatření dle přílohy č. 5 v celkové výši 90 830 tis.Kč 

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 95, org. 602 o 50 451 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci 6894 - zateplení MŠO, Ostrčilova 

na § 3111, pol. 6xxx, ÚZ xxxxxxxx o 2 264 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci 6895 - zateplení MŠO Křižíkova 

na § 3111, pol. 6xxx, ÚZ xxxxxxxx o 3 417 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci 6897 - zateplení MŠ Na Jízdárně 

na § 3111, pol. 6xxx, ÚZ xxxxxxxx o 3 172 tis.Kč 

zvýší kapitálové výdaje na akci 6898 - zateplení ZŠ Nádražní 

na § 3113, pol. 6xxx, ÚZ xxxxxxxx o 10 324 tis.Kč 

zvýší kapitálové výdaje na akci 6899 - zateplení ZŠ Gen. Píky 

na § 3113, pol. 6xxx, ÚZ xxxxxxxx o 5 512 tis.Kč 

zvýší kapitálové výdaje na akci 3937 - pěší zóna na ul. 28. října od Masarykova nám. po 

Smetanovo nám. na § 22xx, pol. 6xxx, ÚZ xxxxxxxx o 25 762 tis.Kč 

Městský obvod Ostrava-Jih 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 95, org. 604 o 4 928 tis.Kč 

                                   ÚZ 92, org. 504 o 3 692 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci 6893 - přírodovědné učebny 

na § 3113, pol. 6xxx, ÚZ xxxxxxxx o 1 164 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na akci 6893 

na § 3113, pol. 5xxx, ÚZ xxxxxxxx o 732 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci 6900 - učebny fyziky a chemie 

na § 3113, pol. 6xxx, ÚZ xxxxxxxx o 3 764 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na akci 6900 

na § 3113, pol. 5xxx, ÚZ xxxxxxxx o 2 960 tis.Kč 

Městský obvod Poruba 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 95, org. 605 o 12 852 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci 6886 - modernizace technických a přírodovědných učeben 

na § 3113, pol. 6xxx, ÚZ xxxxxxxx o 12 852 tis.Kč 

  

4) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit zastupitelstvu města 
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- k rozhodnutí body 1) a 2) tohoto usnesení 

- ke schválení 

a) rozpočtové opatření z bodu 3) tohoto usnesení 

b) úpravu závazného ukazatele 

- zvýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci 

Národní divadlo moravskoslezské o 281 tis.Kč 

Knihovna města Ostravy o 2 195 tis.Kč 

- zvýšení investičního příspěvku příspěvkové organizaci 

Domov Sluníčko o 3 498 tis.Kč 

Domov Slunovrat o 1 318 tis.Kč 

Národní divadlo moravskoslezské o 8 631 tis.Kč 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 10.06.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 54 
Úprava závazného ukazatele 
  
Usnesení číslo: 01448/RM1418/24 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ORJ 120, ÚZ 33513233 o 481 tis.Kč 

                                      ÚZ 33113233 o 85 tis.Kč  

                                      ÚZ 34053 o 155 tis.Kč 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

na pol. 4122, ORJ 120, ÚZ 344 o 3 445 tis.Kč 

- neinvestiční transfery 

na § 4357, pol. 5336, ORJ 180, org. 39, ÚZ 33513233 o 481 tis.Kč 

                                                                 ÚZ 33113233 o 85 tis.Kč 

na ORJ 160, § 3311, pol. 5336, ÚZ 344, org. 4234 o 1 583 tis.Kč 

                                                                 org. 4240 o 1 369 tis.Kč 

                                                                 org. 4251 o 186 tis.Kč 

                     § 3312, pol. 5336, ÚZ 344, org. 4212 o 307 tis.Kč 

                     § 3314, pol. 5336, ÚZ 34053, org. 4214 o 155 tis.Kč 

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit zastupitelstvu města ke schválení úpravu závazného ukazatele - zvýšení 

neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci 

Domov Magnolie o 566 tis.Kč 

Národní divadlo moravskoslezské o 1 583 tis.Kč 

Divadlo loutek Ostrava o 1 369 tis.Kč 

Komorní scéna Aréna o 186 tis.Kč 

Janáčkova filharmonie Ostrava o 307 tis.Kč 

Knihovna města Ostravy o 155 tis.Kč 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 09.09.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 64 
Záměr zajištění tranší úvěru Evropské investiční banky s pohyblivou 
úrokovou sazbou úrokovým swapem 
  
Usnesení číslo: 01449/RM1418/24 

(zn.předkl.) 
07 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
1) rozhodla 

  
o záměru zajištění pohyblivé úrokové sazby (3M PRIBOR + marže) u 1, 4, 5, a 6 tranše úvěru 

Evropské investiční banky úrokovým swapem do konce splatnosti tranší 

  

2) rozhodla 

  
oslovit banky spolupracující se statutárním městem, za podmínky, že s uvedenými bankami 

bude mít město uzavřenou Rámcovou smlouvu o obchodování na finančním trhu do 30.6.2015: 

- Česká spořitelna, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000 Praha 4, IČO 45244782 

- Komerční banka, a.s., se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 11407 Praha 1, IČO 45317054 

- Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, se sídlem Jungmannova 

750/34, PSČ 11000 Praha1, IČO 60433566 

- Československá obchodní banka, a.s., se sídlem Radlická 33/150, PSČ 15057 Praha 5, IČO 

00001350 

- BNP Paribas Fortis SA/NV, pobočka Česká republika, se sídlem Ovocný trh 8, PSČ 11719 

Praha 1, IČO 27362329 

- PPF banka, a.s., se sídlem Evropská 2690/17, PSČ 16041 Praha 6, IČO 47116129 

- J&T BANKA, a.s., se sídlem Pobřežní 297/14, PSČ 186 00 Praha 8, IČO 47115378 

s poptávkou na zajištění pohyblivé úrokové sazby u 1, 4, 5 a 6. tranše úvěru od Evropské 

investiční banky úrokovým swapem do konce splatnosti tranší 

  

3) zmocňuje 

  
primátora Ing. Tomáše Macuru, MBA, 

aby realizoval veškeré úkony vedoucí k  uzavření úrokových swapů dle bodu 2) tohoto 

usnesení, za co nejlepších podmínek pro statutární město Ostrava 

  

 Vyřizuje: Ing. Tomáš Macura, MBA, T: 31.12.2015 

 primátor 

  
4) zmocňuje 

  
primátora Ing. Tomáše Macuru, MBA, 

aby bez ohledu na usnesení dle  bodu 3) tohoto usnesení, uzavřel úrokové swapy  okamžitě 

nejpozději v momentě, kdy hodnota úrokových swapů na bankovních trzích dosáhne hodnoty 

0,9%p.a. 

  

 Vyřizuje: Ing. Tomáš Macura, MBA, T: 31.12.2015 

 primátor 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 49 
Informativní zpráva o žádosti společnosti FREE ZONE OSTRAVA, 
akciová společnost, návrh dalšího postupu v SPZ Ostrava-Mošnov 
  
Usnesení číslo: 01450/RM1418/24 

(zn.předkl.) 
28 

  
k materiálu č. BJ1418 01793/15 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
informativní zprávu o žádosti společnosti FREE ZONE OSTRAVA, akciová společnost o 

využití nemovitostí ve Strategické průmyslové zóně Ostrava-Mošnov novým 

investorem dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

uložit Magistrátu města Ostravy jednat v záležitosti uvedené v bodě 1) tohoto 

usnesení s dotčenými subjekty o obsahu a o podmínkách případné dohody 

  

3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA,  

1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 10.06.2015 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 40 
Žádost společnosti Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o., o stažení 
materiálu určeného pro zastupitelstvo města dne 10.06.2015 
  
Usnesení číslo: 01451/RM1418/24 

(zn.předkl.) 
42 

  
k usnesení č. 01358/RM1418/23 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zrušení bodu 2) svého usnesení č. 01358/RM1418/23 ze dne 26.05.2015, na základě žádosti 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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jednatelky společnosti Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o. dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 18 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do vlastnictví městských 
příspěvkových organizací z oblasti kultury 
  
Usnesení číslo: 01452/RM1418/24 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
v souladu s § 27, odst. 5, písm. b), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o udělení předchozího souhlasu s nabytím 

darů do vlastnictví městských příspěvkových organizací z oblasti kultury dle důvodové zprávy 

a přílohy č. 1 a č. 2 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

vystavit za zřizovatele předchozí souhlasy zřizovatele k darovacím smlouvám dle bodu 1) 

tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 30.06.2015 

 vedoucí odboru kultury, sportu a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 39 
Žádosti o poskytnutí mimořádné neinvestiční účelové dotace 
organizacím TOM BVÚ - Centrum pro volný čas a pomoc mládeži, o.s. a 
Římskokatolická farnost Ostrava - Zábřeh 
  
Usnesení číslo: 01453/RM1418/24 

(zn.předkl.) 
87 

  
k materiálu č. BJ1418 01778/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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rozhodnout o poskytnutí mimořádné neinvestiční účelové dotace organizacím: 

a) TOM BVÚ - Centrum pro volný čas a pomoc mládeži, o.s. se sídlem Křišťanova 1049/15, 

702 00 Ostrava - Přívoz, IČO: 44938519 ve výši 40 tis. Kč na realizaci projektu “Oslavy 70 let 

nepřetržité činnosti TOM BVÚ - Centra pro volný čas a pomoc mládeži”, 

b) Římskokatolická farnost Ostrava - Zábřeh se sídlem U Zámku 914/6, 700 30  Ostrava- 

Zábřeh, IČO: 45210446 ve výši 45 tis. Kč na realizaci projektu “Benefiční běh pro Honzu” 

a o uzavření smlouvy mezi statutárním městem Ostrava a výše uvedenými subjekty dle  

důvodové zprávy a přílohy č. 3 a 4 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- snižují 

neinvestiční transfery na ORJ 161 

na § 3419, pol. 5213, ÚZ 7103                           o 85 tis. Kč 

- zvyšují 

neinvestiční transfery na ORJ 161 

na § 3421, pol. 5222                                          o 40 tis. Kč 

na § 3421, pol. 5223                                          o 45 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

předložit návrh dle bodů 1) - 2) tohoto usnesení k rozhodnutí a ke schválení zastupitelstvu 

města na jeho jednání dne 10.06.2015 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 10.06.2015 

 vedoucí odboru kultury, sportu a volnočasových aktivit 

  
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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RM_M 45 
Návrh na poskytnutí účelových dotací z odvodů z loterií a jiných 
podobných her v oblasti tělovýchovy a sportu 
  
Usnesení číslo: 01454/RM1418/24 

(zn.předkl.) 
60 

  
k materiálu č. BJ1418 01780/15 
k usnesení č. 0221/ZM1418/4 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o poskytnutí účelových dotací z odvodů z loterií a jiných podobných her pro rok 

2015 v oblasti sportu a tělovýchovy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s úpravou 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o neposkytnutí účelových dotací z odvodů z loterií a jiných podobných her v 

oblasti sportu a tělovýchovy pro rok 2015 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu s úpravou 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

- snižují 

neinvestiční  transfery 

na § 3419, pol. 5213, ÚZ 1355, ORJ 161                        o 60 000 tis. Kč 

 - zvyšují 

neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5213, ÚZ 1355, ORJ 161                        o 34 500 tis. Kč 

na § 3419, pol. 5222, ÚZ 1355, ORJ 161                          o 6 100 tis. Kč 

na § 3421, pol. 5222, ÚZ 1355, ORJ 161                        o 15 220 tis. Kč 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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na § 3421, pol. 5213, ÚZ 1355, ORJ 161                              o 300 tis. Kč                          

investiční transfery 

na § 3419, pol. 6313, ÚZ 1355, ORJ 161                               o 200 tis. Kč 

na § 3419, pol. 6322, ÚZ 1355, ORJ 161                            o 1 800 tis. Kč 

na § 3421, pol. 6322, ÚZ 1355, ORJ 161                           o  1 880 tis. Kč 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o uzavření smluv o poskytnutí účelových dotací mezi statutárním městem Ostrava 

a příjemci účelových dotací dle bodu 1) tohoto usnesení a přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

5) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

předložit návrh dle bodů 1) - 4) tohoto usnesení zastupitelstvu města dne 10.06.2015 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 10.06.2015 

 vedoucí odboru kultury, sportu a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 44 
Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně - BK OSTRAVA 
  
Usnesení číslo: 01455/RM1418/24 

(zn.předkl.) 
87 

  
k materiálu č. BJ1418 01779/15 
k usnesení č. 1888/ZM1014/26 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o prominutí odvodu včetně penále uloženého Magistrátem města Ostravy čj. 

SMO/142914/15/KSV/Ad ze dne 21.04.2015 sdružení BK OSTRAVA, se sídlem Ostravská 

384, PSČ 739 11, Frýdlant nad Ostravicí, IČO: 22642301, ve výši 2.000.000,- Kč, dle přílohy 

č. 3 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

10.06.2015 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 10.06.2015 

 vedoucí odboru kultury, sportu a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 47 
Žádost společnosti Geometry Global, s.r.o. o poskytnutí dotace ve výši 
800 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Ostravy na realizaci akce 
„Česká pojišťovna Mizuno RunTour 2015“ 
  
Usnesení číslo: 01456/RM1418/24 

(zn.předkl.) 
87 

  
k materiálu č. BJ1418 01783/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

změnit přílohu č. 41 svého usnesení č. 18/ZM1418/2 ze dne 17.12.2014 tak, že v uvedené 

příloze se vypouští veškeré údaje uvedené v jejím řádku pořadové číslo 17, tj. příjemce 

dotace společnost Mather Activation, s.r.o., IČO: 25382543, se sídlem: Jankovcova 1522/53, 

Holešovice, 170 00 Praha 7 realizující akci “RunTour 2015” a další údaje ve zmíněném řádku 

dané přílohy uvedené s úpravou 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o poskytnutí účelové neinvestiční dotace společnosti Geometry Glogal, s.r.o., IČO: 

25716964, se sídlem: Praha 7, Přívozní 2A č.p. 1064, PSČ 170 00 ve výši 200 tis. 

Kč na realizaci významné akce „Česká pojišťovna Mizuno RunTour 2015“ dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu a o uzavření smlouvy mezi statutárním městem Ostrava a výše 

uvedeným subjektem dle přílohy č. 3 předloženého materiálu s úpravou 

  

3) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

předložit návrh dle bodů 1) - 2) tohoto usnesení ke schválení a rozhodnutí zastupitelstvu města 

na jeho jednání dne 10.6.2015 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 10.06.2015 

 vedoucí odboru kultury, sportu a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 60 
Schválení složení Řídícího organizačního výboru Kontinentálního 
poháru IAAF v Ostravě 2018 
  
Usnesení číslo: 01457/RM1418/24 

(zn.předkl.) 
87 

  
k usnesení č. 0209/ZM1418/4 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
složení Řídícího organizačního výboru Kontinentálního poháru IAAF v Ostravě 2018 (dále jen 

OV)  následovně: 

za statutární město Ostrava 

- Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy na pozici viceprezidenta OV 

- Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora statutárního města Ostravy na pozici člena OV 

za Moravskoslezský kraj 

- Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje  na pozici člena OV 

 za SSK Vítkovice 

- Oldřich Zvolánek, předseda Výkonné rady SSK Vítkovice a I. místopředseda Českého 

atletického svazu na pozici viceprezidenta OV 

- Alfon Juck, sportovní manažer na pozici člena OV 

za Český atletický svaz 

- PaeDr. Libor Varhaník, předseda Českého atletického svazu na pozici prezidenta OV 

- Ing. Tomáš Janků, ředitel Českého atletického svazu na pozici člena OV 

- Mgr. František Fojt, poradce ředitele Českého atletického svazu na pozici člena OV 

- Ing. Jiří Topinka, člen předsednictva Českého atletického svazu na pozici člena OV 

- Marta Feiková, vedoucí mezinárodního oddělení Českého atletického svazu na pozici 

nehlasujícího   člena OV a generální koordinátorky 

  

 
 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 
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RM_M 20 
Návrh na souhlas s umístěním stavby a uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům v k.ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, s 
oprávněným společností OVANET a.s. 
  
Usnesení číslo: 01458/RM1418/24 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním stavby podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě do pozemků 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc.č. 2634/8 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc.č. 3594/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 3594/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 3594/35 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

v rámci stavby “MDKS křižovatka 28. října x Na Jízdárně”, pro: 

OVANET a.s. 

Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava 

IČO: 29399491 

  

2) rozhodla 

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

věcného břemene podle přílohy č. 3 předloženého materiálu - k částem pozemků ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

parc.č. 2634/8 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc.č. 3594/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 3594/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 3594/35 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

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

ve snímku katastrální mapy a jeho rozsah bude ve smlouvě o zřízení věcného břemene 

vymezen geometrickým plánem, s budoucím oprávněným: 
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OVANET a.s. 

Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava 

IČO: 29399491 

za účelem zřízení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě, 

na dobu časově neomezenou, za jednorázovou náhradu dle zásad schválených usnesením rady 

města  č. 5309/RM1014/68 ze dne 4.9.2012, a to 

500,- Kč a 1.100,- Kč za každý i započatý metr délky podzemního komunikačního vedení 

veřejné komunikační sítě + DPH v zákonné výši, v pozemku parc.č. 3594/8 - ostatní plocha, 

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

1.100,- Kč za každý i započatý metr délky podzemního komunikačního vedení veřejné 

komunikační sítě + DPH v zákonné výši, v pozemcích parc.č. 2634/8 - ostatní plocha, jiná 

plocha, parc.č. 3594/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace, parc.č. 3594/35 - ostatní plocha, 

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

  

 
RM_M 21 
Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě do pozemků ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy a návrh na uzavření smlouvy o 
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností RWE 
GasNet, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 01459/RM1418/24 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním NTL plynovodu do částí níže uvedených pozemků ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy: 

parc. č. 2965/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 2965/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 2965/13 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 2968 - dráha, 

parc. č. 2971/17 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k.ú. Poruba, obec Ostrava, pro: 

RWE GasNet, s.r.o. 

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

IČO 272 95 567 

v rámci stavby “REKO NTL Ostrava - Opavská I. etapa” 
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2) rozhodla 

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

věcného břemene, dle přílohy č. 2  předloženého materiálu, k částem pozemků ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

parc. č. 2965/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 2965/12 - ostaní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 2965/13 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 2968 - dráha, 

parc. č. 2971/17 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k.ú. Poruba, obec Ostrava, 

budoucí 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 ve prospěch budoucího oprávněného z věcného břemene: 

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 na dobu časově neomezenou, za 

jednorázovou úplatu ve výši 500,- Kč za každý i započatý metr délky NTL plynovodu + DPH v 

zákonné výši, nejméně však 1500,- Kč + DPH v zákonné výši, a to dle zásad schválených RM 

usnesením č.  5309/RM1014/68 ze dne 4.9.2012 

  

 
RM_M 22 
Návrh na souhlas s umístěním zpevněné plochy do pozemku ve 
vlastnictví SMO, návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o 
zřízení služebnosti a návrh na uzavření nájemní smlouvy se společností 
CROMODORA WHEELS s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 01460/RM1418/24 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním zpevněné plochy pro přístup a příjezd na část pozemku ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy: 

p.p.č. 813/39 - ostatní plocha, jiná plocha, 
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v k.ú. Mošnov, obec Mošnov, pro: 

CROMODORA WHEELS s.r.o. 

se sídlem Mošnov, Průmyslová 369, PSČ 742 51 

IČO 277 79 017 

v rámci stavby “Rozšíření závodu CROMODORA WHEELS” 

  

2) rozhodla 

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

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

statutárního města Ostravy: 

p.p.č. 813/39 - ostatní plocha, jiná plocha, 

v k.ú. Mošnov, obec Mošnov, 

budoucí 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, s budoucím oprávněným: 

CROMODORA WHEELS s.r.o. 

se sídlem Mošnov, Průmyslová 369, PSČ 742 51 

IČO 277 79 017 

služebnost bude zřízena ve prospěch každého vlastníka pozemku p.p.č. 1340/11 v k.ú. Mošnov, 

obec Mošnov, za účelem užívání pozemku p.p.č. 813/39 v k.ú. Mošnov, obec Mošnov, na dobu 

časově neomezenou, za jednorázovou úplatu ve výši 270,- Kč/m2 plochy zatížené služebností 

užívání částí pozemku p.p.č. 813/39 v k.ú. Mošnov, obec Mošnov, pro přístup a příjezd k 

pozemku p.p.č. 1340/11 v k.ú. Mošnov, obec Mošnov + DPH v zákonné výši, 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 

za podmínky souhlasu Správce programu na podporu podnikatelských nemovitostí a 

infrastruktury, a to Ministerstva průmyslu a obchodu ČR 

  

3) rozhodla 

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

Mošnov, a to: 

- p. p. č. 813/29 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 82 m2 
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- p. p. č. 813/39 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 88,5 m2 

se společností CROMODORA WHEELS s. r. o., se sídlem Mošnov, Průmyslová 369, PSČ  

742 51, IČO 277 79 017 

za účelem využití výše uvedených pozemků pro vybudování zpevněné plochy pro přístup a 

příjezd k pozemku p. p. č. 1340/1 v k. ú. Mošnov, obec Mošnov v rámci stavby “Rozšíření 

závodu CROMODORA WHEELS” 

za nájemné ve výši 60,- Kč/m2/rok, tj. 10.230,- Kč ročně 

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

užívání části pozemku p. p. č. 813/39 v k. ú. Mošnov, obec Mošnov pro přístup a příjezd k 

pozemku p. p. č. 1340/11 v k. ú. Mošnov, obec Mošnov ve prospěch nájemce jako 

oprávněného (tj. do dne podání návrhu na vklad služebnosti do katastru nemovitostí), nejdéle 

však do 31.12.2017 

za podmínky schválení Správce programu na podporu podnikatelských nemovitostí a 

infrastruktury, kterým je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 23 
Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy s oprávněným: Veolia Energie 
ČR, a.s. 
  
Usnesení číslo: 01461/RM1418/24 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

statutárního města Ostravy: 

parc.č. 3463/40 - zastavěná plocha a nádvoří, 

parc.č. 3463/41 - ostatní plocha, jiná plocha  

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, s oprávněným: 
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Veolia Energie ČR, a.s. 

se sídlem  28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 451 93 410 

za účelem zřízení a provozování centrálního zdroje chladu ve výše uvedených pozemcích v 

rozsahu daném geometrickým plánem č. 3855-515/2012 ze dne 25.7.2012, na dobu časově 

neomezenou, za jednorázovou úplatu ve výši 230 577,60 Kč včetně 21% DPH 

  

 
RM_M 24 
Návrh na záměr města darovat a nedarovat pozemky v k.ú Moravská 
Ostrava, obec Ostrava (Komunikace II/479 Ostrava ul. Českobratrská, II. 
a III. stavba) 
  
Usnesení číslo: 01462/RM1418/24 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01792/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města darovat pozemky v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to:  

- pozemek parc. č. 1294/9 

- pozemek parc. č. 3566/6  

- pozemek parc. č. 3566/11 

- pozemek parc. č. 778/3 

- pozemek parc. č. 4240/8 

vše ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřené městskému obvodu Moravská Ostrava 

a Přívoz 

- pozemek parc. č. 3559/8  

- pozemek parc. č. 1314/9  

- pozemek parc. č. 1318/6  

- pozemek parc. č. 1319/12 

- pozemek parc. č. 1322/1  

- pozemek parc. č. 1319/11 

- pozemek parc. č. 3561/11  

- pozemek parc. č. 4240/1  

- pozemek parc. č. 1902/2 

- pozemek parc. č. 3565/2  

- pozemek parc. č. 3567/4  
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vše ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a 

Přívoz 

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

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout, že město nemá záměr darovat 

- pozemek parc. č. 4240/4 

- pozemek parc. č. 4240/2 

- pozemek parc. č. 3559/12 

- pozemek parc. č. 1896/2 

- pozemek parc. č. 3567/5 

vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

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

Přívoz 

  

3) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 10.06.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 26 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku v k.ú. 
Třebovice ve Slezsku, návrh na uzavření dodatku č. 1 k nájemní 
smlouvě č. 3350/A ze dne 15.06.2010 
  
Usnesení číslo: 01463/RM1418/24 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu na pronájem pozemku parc.č. 920/23, 

zahrada, výměra 210 m2, k.ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava, s  nájemcem 
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XXXXX XXXXXXXXX rok narození XXXXX trvale bytem XXXXXXXXXX 

XXXXXXXX Ostrava-Poruba, současně bytem XXXXXXXX XXXXXXXX 722 00 Ostrava - 

Třebovice 

na dobu neurčitou od 01.07.2015 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
 

  

2) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 3350/A ze dne 

15.06.2010 na pronájem části pozemku p.p.č. 692/2, ostatní plocha, zeleň, k.ú. Zábřeh nad 

Odrou, obec Ostrava, o výměře 12,5 m2, s nájemcem 

PXXXX SXXXXXXX, rok narození XXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXX, Ostrava-XXX 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 29 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce (běh do schodů Run-Up) 
  
Usnesení číslo: 01464/RM1418/24 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně půjčitele o uzavření smlouvy o výpůjčce s panem  

Christophe Delattre 

se sídlem: Jižní 299/25, 738 01, Olomouc - Slavonín, IČO: 733 10 531, 

jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku parc. č. 988/2, jehož součástí je budova čp. 

1803, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, (Prokešovo náměstí 8), a to prostor v budově čp. 

1803: 

- schodiště u hlavního vchodu - levý vstup 

- schodiště v 1. NP, 2. NP, 3 NP, 4 NP a 5 NP až po výstup na věž (v centrální části budovy) 

- WC v přízemí levé části budovy v 1. NP 

- prostor před bufetem na chodbě ve 4. NP, 

dle situačních snímků (6 listů), které jsou přílohou smlouvy, za účelem pořádání soutěže v 

běhu do schodů Run-Up, na dobu určitou na 1 den, a to na den 18. 9. 2015, 
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dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 30 
Souhlas/nesouhlas s umístěním sídla firmy v bytě na ul. Horní 3034/104, 
Ostrava-Bělský Les 
  
Usnesení číslo: 01465/RM1418/24 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
2) nesouhlasí 

  
s umístěním sídla firmy podnikající fyzické osoby XXXX XXXX XXXXXXX XXXXX 

XXXXXXXX XXXX, v bytě č. X domu č.p. 3034 na ul. Horní č.or. 104, Ostrava-Bělský 

Les,který je součástí  parc. č. 126/8 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Dubina u Ostrava, obec 

Ostrava, bez zřízení kanceláře pro podnikatelské účely, na žádost 

pana XXXX XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX, cizince s pobytem v ČR na 

adrese Horní 3034/104, Ostrava-Bělský Les 

dle přílohy č. 1  předloženého materiálu 

  

 
RM_M 32 
Návrh na záměr města neprodat pozemek v k.ú. Krásné Pole, obec 
Ostrava, návrh na záměr města prodat pozemek v k.ú. Krásné Pole, 
obec Ostrava, návrh na svěření pozemku městskému obvodu Krásné 
Pole 
  
Usnesení číslo: 01466/RM1418/24 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01803/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout, že město nemá záměr prodat část stávajícího pozemku parc.č. 1939/9, ost. plocha, 

jiná plocha o výměře 76 m2 v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava, která je dle geometrického plánu 

č. 1806-7/1012 vyhotoveného dne 14.5.2012 označena jako pozemek parc.č. 1939/9, ost. 
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plocha, jiná plocha dle přílohy 1/3 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o záměru města prodat část stávajícího pozemku parc.č. 1939/9, ost. plocha, jiná 

plocha o výměře 4 m2  v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava, která je dle geometrického plánu č. 

1806-7/1012 vyhotoveného dne 14.5.2012 označena jako pozemek parc.č. 1939/10, ost. 

plocha, jiná plocha dle přílohy č. 1/3 předloženého materiálu 

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

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

vyhradit si rozhodnutí označit pozemek parc.č. 2272/4 v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava, 

jakožto majetek svěřený městskému obvodu Svinov, dle čl. 9 odst. 1, písm. b) Obecně závazné 

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

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

označit pozemek parc.č. 2272/4 v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený 

městskému obvodu Svinov, dle čl. 9 odst. 1, písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, 

Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků 

  

5) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) - 4) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 10.06.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 33 
Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01467/RM1418/24 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01800/15 
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Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

- parc.č. 1946/102 

- parc.č. 1946/104 

od vlastníka Česká republika, právo hospodařit s majetkem státu DIAMO, státní podnik, IČO 

000 02 739, sídlo Stráž pod Ralskem, Máchova 201, PSČ 471 27, za cenu obvyklou celkem 

202.491,-Kč (cena obvyklá u pozemku parc.č. 1946/102 činí 198.867,-Kč, cena obvyklá 

u pozemku parc.č. 1946/104 činí 3.624,-Kč) a uhradit náklady na zpracování znaleckého 

posudku ve výši 7.000,-Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 10.06.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 34 
Žádost společnosti RED HOUSE DEVELOPMENT a.s. o úpravu 
podmínek kupní smlouvy 
  
Usnesení číslo: 01468/RM1418/24 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01729/15 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
žádost společnosti RED HOUSE DEVELOPMENT a.s., se sídlem Výstavní 1928/9, Moravská 

Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 278 44 960   o úpravu podmínek kupní smlouvy a smlouvy o 

předkupním právu evid.č. 1796/2008/MJ ze dne 16.7.2008, ve znění dodatku č. 1 evid.č. 

1796D1/2013/MJ ze dne 10.7.2013, uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a RED 
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HOUSE DEVELOPMENT a.s., dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

nevyhovět žádosti společnosti RED HOUSE DEVELOPMENT a.s., se sídlem Výstavní 

1928/9, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 278 44 960   o úpravu podmínek kupní 

smlouvy a smlouvy o předkupním právu evid.č. 1796/2008/MJ ze dne 16.7.2008, ve znění 

dodatku č. 1 evid.č. 1796D1/2013/MJ ze dne 10.7.2013, uzavřené mezi statutárním městem 

Ostrava a RED HOUSE DEVELOPMENT a.s., dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

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: 10.06.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 36 
Návrh na záměr města prodat pozemky pod komunikací ul. Mostní v k.ú. 
Hrabová, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01469/RM1418/24 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01809/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o záměru města prodat: 

- část pozemku parc.č. 3154/1 o výměře 4338 m2 (díl l) 

- část pozemku parc.č. 3154/2 o výměře 2610 m2 (díl k) 

- část pozemku parc.č. 3154/3 o výměře 1458 m2 (díl j) 

- část pozemku parc.č. 3154/4 o výměře 859 m2 (díl i) 

sloučeno a nově označeno jako pozemek parc.č. 3154/3 o výměře 9265 m2 

- část pozemku parc.č. 3154/5 o výměře 58 m2 nově označeno jako pozemek parc.č. 3154/12 

- část pozemku parc.č. 696 o výměře 6 m2 nově označeno jako pozeme parc.č. 696/2 

- část pozemku parc.č. 697 o výměře 33 m2 nově označen jako pozemek parc.č. 697/2 
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- část pozemku parc.č. 697 o výměře 18 m2 nově označen jako pozemek parc.č. 697/3 

- část pozemku parc.č. 697 o výměře 1 m2 nově označen jako pozemek parc.č. 697/4 

- část pozemku parc.č. 701/7 o výměře 384 m2 nově označen jako pozemek parc.č. 701/9 

- část pozemku parc.č. 705/4 o výměře 1 m2 nově označen jako pozemek parc.č. 705/6 

- část pozemku parc.č. 705/4 o výměře 40 m2 nově označen jako pozemek parc.č. 705/7 

- část pozemku parc.č. 705/5 o výměře 115 m2 nově označen jako pozemek parc.č. 705/8 

- část pozemku parc.č. 3014/4 o výměře 214 m2 nově označen jako pozemek parc.č. 3014/20 

- část pozemku parc.č. 3014/4 o výměře 32 m2 nově označen jako pozemek parc.č. 3014/22 

- část pozemku parc.č. 3138/1 o výměře 3 m2 (díl g) 

- část pozemku parc.č. 3138/2 o výměře 2 m2 (díl h) 

sloučeno a nově označeno jako pozemek parc.č. 3138/2 o výměře 5 m2 

- pozemek parc.č. 3140/3 o výměře 2 m2 (celý) 

- část pozemku parc.č. 3140/1 o výměře 72 m2 (díl d) 

- část pozemku parc.č. 3140/2 o výměře 20 m2 (díl c) 

sloučeno a nově označeno jako pozemek parc.č. 3140/1 o výměře 92 m2 

- část pozemku parc.č. 3154/1 o výměře 27 m2 nově označeno jako pozemek parc.č. 3154/11 

- část pozemku parc.č. 613/2 o výměře 4192 m2 nově označen jako pozemek parc.č. 613/3 

- část pozemku parc.č. 614 o výměře 133 m2 (díl f) 

- část pozemku parc.č. 615/2 o výměře 56 m2 (díl e) 

- část pozemku parc.č. 657 o výměře 40 m2 (díl g) 

sloučeno a nově označeno jako pozemek parc.č. 614 o výměře 229 m2 

- část pozemku parc.č. 615/1 o výměře 303 m2 nově označen jako pozemek parc.č. 615/3 

- část pozemku parc.č. 3154/7 o výměře 634 m2 (díl c) 

- část pozemku parc.č. 3154/9 o výměře 2865 m2 (díl d) 

sloučeno a nově označeno jako pozemek parc.č. 3154/14 o výměře 3499 m2 

- část pozemku parc.č. 3154/10 o výměře 1178 m2 nově označen jako pozemek parc.č. 3154/15 

vše v k.ú. Hrabová, obec Ostrava, dle návrhu geometrických plánů, které jsou přílohou č. 3 

předloženého materiálu 

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

 

  

2) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 10.06.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 
 
 
 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 49/96  

RM_M 41 
Návrh na záměr města prodat pozemky a části pozemků v k. ú. Poruba, 
obec Ostrava, svěřené městskému obvodu Poruba - lokalita Lehké 
průmyslové zóny v areálu Nad Porubkou 
  
Usnesení číslo: 01470/RM1418/24 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01719/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o záměru města prodat níže uvedené pozemky a části pozemků v k. ú. Poruba, obec 

Ostrava, a to: 

- pozemek parc. č. 2801/152 bez stavby čp. 2343 

- část pozemku parc. č. 2801/1 o výměře 1388 m2, označená písmenem j a část pozemku parc. 

č. 2801/13 o výměře 358 m2, označená písmenem k, obě sloučeny dle geometrického plánu č. 

2834-115/2014 ze dne 4.12.2014  do pozemku nově označeného jako pozemek parc. č. 

2801/170 o výměře 1746 m2 

společnosti LIFTCOMP a.s., IČO: 253 85 968 

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

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o záměru města prodat níže uvedené pozemky a části pozemků v k. ú. Poruba, obec 

Ostrava, a to: 

- pozemek parc. č. 2801/153 bez stavby čp. 2355 

- pozemek parc. č. 2801/159 

- pozemek parc. č. 2801/160 

- pozemek parc. č. 2801/161 

- pozemek parc. č. 2801/14 

- pozemek parc. č. 2639/11 

- pozemek parc. č. 2639/12 

- část pozemku parc. č. 2639/7 o výměře 550 m2 dále označenou dle geometrického plánu č. 

2834-115/2014 ze dne 4.12.2014 jako pozemek parc. č. 2639/7 
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společnosti KODECAR INVEST, a.s., IČO: 278 15 561 

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) a bodu 2)  tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 10.06.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 42 
Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě, uzavřením smlouvy o 
budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a nájemní smlouvy s ŘSD ČR 
  
Usnesení číslo: 01471/RM1418/24 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním dešťové kanalizace do pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 412/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 958/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

oba v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 

pro investora: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

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

IČO 659 93 390 

v rámci stavby “Silnice II/647, k. ú. Moravská Ostrava, oprava odvodnění podjezdu ul. 

Mariánskohorská” 

  

2) rozhodla 

  
uzavřít, na straně vlastníka níže uvedených pozemků, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
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služebnosti dle přílohy č. 2 předloženého materiálu k částem pozemků ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 412/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 958/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

oba v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, 

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

situačním snímku a po dokončení stavby “Silnice II/647, k. ú. Moravská Ostrava, oprava 

odvodnění podjezdu ul. Mariánskohorská” bude ve smlouvě o zřízení služebnosti vymezen její 

rozsah geometrickým plánem, 

s budoucím oprávněným: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

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

IČO 659 93 390 

za účelem zřízení, provozování a údržby dešťové kanalizace v uvedených pozemcích na dobu 

časově neomezenou za dohodnutou jednorázovou úplatu ve výši 500,- Kč za každý i započatý 

metr délky dešťové kanalizace + 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 částem pozemků v k. ú. Přívoz, obec 

Ostrava, a to: 

p. p. č. 412/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, a to k části A o výměře 11,4 m2 a k části B 

o výměře 11,4 m2 

p. p. č. 958/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 11,4 m2 

s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČO 

659 93 390 

za účelem užívání části výše uvedených pozemků pro vybudování dešťové kanalizace v rámci 

stavby “Silnice II/647, k. ú. Moravská Ostrava, oprava odvodnění podjezdu ul. 

Mariánskohorská” 
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za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 3.078 Kč ročně 

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

služebnosti inženýrské sítě dešťové kanalizace, 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 

  

 
RM_M 43 
Uzavření nájemní smlouvy na 29 dnů na pronájem části pozemků v k.ú. 
Koblov, obec Ostrava, souhlas s podnájmem bytu na ul. Horní 3030/96, 
Ostrava-Bělský Les 
  
Usnesení číslo: 01472/RM1418/24 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu na pronájem části pozemku parc.č. 758/2 o 

výměře 276 m2 a části pozemku parc.č. 758/1 o výměře 14 m2, oba  zastavěná plocha a nádvoří 

v k.ú. Koblov, obec Ostrava, s právnickou osobou 

Green Gas DBP, a.s., se sídlem Rudé Armády 637, 739 21 Paskov, IČO 

00494356, zastoupenou členy představenstva  Ing. Antonínem Kunzem, Ph.D. a Mgr. 

Vladimírem Kabuďou, 

za účelem realizace odplyňovacího vrtu VM-OV č. 137 v rámci projektu “Komplexní řešení 

problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla v Moravskoslezském kraji” 

na dobu určitou 29 dnů 

za nájemné 110,-Kč/m2 /rok, tj.za celkové nájemné ve výši 2.534,50 Kč 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
 

  

2) souhlasí 

  
s podnájmem a uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č.  19 ve 3.NP domu č.p. 3030,  ul. 

Horní č.or. 96, Ostrava-Bělský Les, který je součástí pozemku parc.č. 332 - zastavěná plocha a 
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nádvoří, k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, 

mezi nájemcem XXX XXXXXX XXXXXXXX, trvale bytem XX XXXXXX XXXXXXXX 

XXX XX XXXXX, a XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXX XX X, 700 30 

Ostrava-Hrabůvka, na dobu určitou jednoho roku, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 57 
Návrh na záměr města propachtovat nemovitosti v areálu Vědecko-
technologického parku Ostrava (k. ú. Pustkovec, obec Ostrava) 
  
Usnesení číslo: 01473/RM1418/24 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města propachtovat nemovité věci v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, a to pozemky 

parc. č. 

4704/8 ost. plocha, zeleň 

4707/1 ost. plocha, zeleň 

4708 ost. plocha, zeleň 

4685/104 ost. plocha, zeleň 

4685/105 ost. plocha, zeleň 

4685/106 ost. plocha, zeleň 

4685/107 ost. plocha, zeleň 

4685/108 ost. plocha, zeleň 

4685/109 ost. plocha, zeleň 

4685/110 ost. plocha, zeleň 

4685/111 ost. plocha, zeleň 

4685/112 ost. plocha, ost. komunikace 

4685/113 ost. plocha, ost. komunikace 

4685/114 ost. plocha, ost. komunikace 

4704/50 ost. plocha, zeleň 

4706/9 ost. plocha, zeleň 

4706/10 ost. plocha, zeleň 

4706/11 ost. plocha, zeleň 

4706/13 ost. plocha, ost. komunikace 

4707/3 ost. plocha, zeleň 

4707/4 ost. plocha, zeleň 

4707/5 ost. plocha, zeleň 

4707/6 ost. plocha, zeleň 

4707/7 ost. plocha, zeleň 
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s tím, že předmětem pachtu budou uvedené pozemky, popřípadě i jednotlivě, 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 58 
Návrh na záměr města pronajmout nemovitosti v k. ú. Slezská Ostrava, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01474/RM1418/24 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout věci, a to: 

- pozemek parc. č. 1706, jehož součástí jsou: objekt sociálního zařízení, inženýrské stavby 

sestávající se z komunikace mezi hlavní tribunou a hrací plochou, komunikace mezi jižním 

okrajem hlavní tribuny a budovou trafostanice, komunikace mezi nekrytou tribunou a 

oplocením, komunikace u tréninkové hrací plochy, komunikace před hlavním vstupem na 

stadion, zpevněné plochy, nekryté tribuny u hrací plochy, hlavní vodovodní řád, osvětlovací 

stožáry hlavní hrací plochy, osvětlení tréninkové hrací plochy, osvětlení komunikace při 

hlavním vstupu do areálu, stožáry pro ozvučení na nekryté tribuně 

- pozemek parc. č. 1708, jehož součástí je budova č.p. 1028, vedlejší stavby, a to pokladny č. 1, 

č. 2, č. 3, objekt SO 04 a objekt SO 02 včetně této budovy a staveb 

- pozemek parc. č. 1709/1, jehož součástí je budova č.p. 1067 a budova trafostanice včetně 

těchto budov 

a to všechny tyto nemovitosti včetně součástí a příslušenství společně, nebo kteroukoliv z nich 

jednotlivě nebo i jen 

- část pozemku parc. č. 1706 o výměře 13.472,226 m2, která je vyznačena v příloze č. 2 

předloženého materiálu jako část “A”, kterou tvoří travnatá plocha hlavního hracího hřiště 

včetně travnaté plochy za brankovištěm a postranními čárami 

a/nebo 

- část pozemku parc. č. 1706 o výměře 8.611,969 m2, která je vyznačena v příloze č. 2 

předloženého materiálu jak část “B”, kterou tvoří travnatá plocha vedlejšího tréninkového 

hřiště  

a/nebo 

nebytové prostory v budově č.p. 1028, která je součástí pozemku parc. č. 1708 zastavěná 

plocha a nádvoří, a to: 

- nebytové prostory ve 2. PP 

• Sklady a dílny   - 208,48 m2 
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• Sociální zařízení  - 8,10 m2 

• Chodba   - 19,54 m2 

• Šatny    - 17,64 m2 

a/nebo 

- nebytové prostory v 1. P.P. 

• Přístavba – posilovna  - 58,93 m2 

• Přístavba  - ubytovna  - 47,02 m2 

• Tělocvična  - 357,33 m2 

• Sociální zázemí   - 172,13 m2 

• Sociální zázemí - diváci  - 101,50 m2 

• Sklady a dílny   - 391,3 m2 

• Kanceláře   - 123,54 m2 

• Šatny    - 296,93 m2 

• Chodby a schodiště  - 241,14 m2 

a/nebo 

- nebytové prostory v N.P. 

• Sociální zařízení  - 128,91 m2 

• Sklady a dílny   - 56,81 m2 

• Kanceláře   - 426,99 m2 

• Šatny   - 222,44 m2 

• Chodby a schodiště - 149,77 m2 

• Restaurace  -151,94 m2 

• Ubytovna  - 49,54 m2 

• Sociální zařízení  - 51,06 m2 

• Chodba   - 20,24 m2 

a/nebo 

- nebytové prostory v 2 N.P. 

• Sociální zázemí – diváci - 101,53 m2 

• Sociální zázemí   - 51,14 m2 

• Venkovní terasa - 420,87 m2 

a/nebo 

- nebytové prostory ve 3 N.P. 

• Technické zázemí  - 194,35 m2 

a/nebo 

nebytové prostory v budově č.p. 1067, které je součástí pozemku parc. č. 1709/1 zastavěná 

plocha a nádvoří, a to: 

Sklady a dílny    - 85,42 m2 
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Sociální zázemí a šatny  - 41,01 m2 

v části budovy označené ve snímku územní informace, která je přílohou č. 3 předloženého 

materiálu, jako část „A“ 

a/nebo 

Sklady a dílny   - 201,7 m2 

v části budovy označené ve snímku územní informace, která je přílohou č. 3 předloženého 

materiálu, jako část „B“ 

a/nebo 

Dílna    - 207,42 m2 

Šatny a sklady   - 70 m2 

v části budovy označené ve snímku územní informace, která je přílohou č. 3 předloženého 

materiálu, jako část „C“ 

s tím, že si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 59 
Návrh na souhlas s umístěním sídla společností do budovy v k. ú. 
Pustkovec, obec Ostrava (areál Vědecko-technologický park Ostrava) a 
návrh na záměr města pronajmout nebytové prostory v Integrovaném 
domě na ul. 30. dubna 
  
Usnesení číslo: 01475/RM1418/24 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním sídla společnosti 

4BIZ B2B s.r.o. 

do budovy čp. 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) souhlasí 

  
s umístěním sídla společnosti 

4SafeDriving s.r.o. 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 57/96  

do budovy čp. 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 

  

3) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, nemovité věci a to: 

- nebytové prostory v nebytové jednotce č. 3130/2, v budově čp. 3130 stojící na pozemku parc. 

č. 1372/28, jejíchž přesná specifikace je v příloze č. 5 předloženého materiálu 

- podíl ve výši 2/58 nebytové jednotky č. 3128/5, (garáž-2 parkovací stání), včetně 

spoluvlastnického podílu ve výši 5260/808591 na společných částech domu a pozemku parc. č. 

1362, (příloha č. 6 předloženého materiálu) 

s tím, že předmětem pronájmu budou uvedené nebytové prostory a garážové stání jednotlivě, 

přičemž město si v závislosti na podaných nabídkách vyhrazuje právo pronajmout i více 

uvedených nebytových prostor nebo všechny tyto nebytové prostory i jen jednomu zájemci. 

Dále si město vyhrazuje právo tento záměr pronájmu kteréhokoliv z těchto nebytových 

prostor kdykoliv zrušit. 

  

 
RM_M 61 
Návrh prodat nemovitosti v obchodně-podnikatelském areálu Ostrava-
Mošnov” v k.ú. Mošnov, obec Mošnov 
  
Usnesení číslo: 01476/RM1418/24 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01788/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

prodat níže uvedené pozemky: 

  

p.č.st. 434 - zastavěná plocha a nádvoří 

p.č.st. 433 - zastavěna plocha a nádvoří 

p. p. č. 1413 - ostatní plocha, jiná plocha 

p.p.č. 822/123 o výměře 2727 m2, který vznikne oddělením z původního pozemku p.p.č. 822/1 

podle geometrického plánui č. 1042-14/2015 ze dne 2. 3. 2015, společnosti Aero Invest s.r.o., 

se sídlem Vojenská 125, Košatka 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí, IČO: 03703932, za 

podmínek uvedených v návrhu kupní  smlouvy, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu a 
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uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 10.06.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 62 
Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. Přívoz, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01477/RM1418/24 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01802/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města směnit nemovité věci v k.ú. Přívoz, obec Ostrava, a to: 

  

- část pozemku p.p.č. 894/1, díl a), o výměře 106 m2 (nesvěřený městskému obvodu Moravská 

Ostrava a Přívoz) 

- část pozemku p.p.č. 895/1, díl b), o výměře 485 m2 (svěřený městskému obvodu Moravská 

Ostrava a Přívoz) 

dle geometrického plánu č. 1918-172/2014 ze dne 11.12.2014 sloučeny a nově označeny jako 

pozemek p.p.č. 895/6 

za pozemky 

- část pozemku p.p.č. 157, díl a), o výměře 99 m2 

- část pozemku p.p.č. 158, díl b), o výměře 35 m2 

- část pozemku p.p.č. 1153, díl c), o výměře 20 m2 

- část pozemku p.p.č. 1327, díl d), o výměře 14 m2 

dle geometrického plánu č. 1976-3/2015 ze dne 18.2.2015 sloučeny a nově označeny jako 

pozemek p.p.č. 157/2 (všechny ve vlastnictví V-PODLAHY, s.r.o., IČO 253 74 745, sídlo 

Vsetín, Na Hrázi 1603, PSČ 75501) 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 59/96  

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

  

2) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 10.06.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 17 
Lokalita Kostelní náměstí v k.ú. Moravská Ostrava - výzva ke zrušení 
smluv 
  
Usnesení číslo: 01478/RM1418/24 

(zn.předkl.) 
28 

  
k materiálu č. BJ1418 01805/15 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
dopis DXXXXX SXXXXXXXX a RXXXXXX FXXXXXX ze dne 30.3.2015 ve věci zrušení 

Kupní smlouvy a smlouvy o předkupním právu a Smlouvy o úpravě vzájemných práv a 

povinností dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
návrh odpovědi na dopis uvedený v bodě 1) tohoto usnesení dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

schválit návrh odpovědi na dopis uvedený v bodě 1) tohoto usnesení dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

  

4) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

předložit návrh dle bodů 1) a 3) tohoto usnesení zastupitelstvu města k projednání 
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 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 10.06.2015 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 4 
Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku 
statutárního města Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě 
Domov Sluníčko, příspěvková organizace, Syllabova 19, 703 00 
Ostrava-Vítkovice, IČ 70631875 
  
Usnesení číslo: 01479/RM1418/24 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku statutárního města 

Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě Domov Sluníčko, příspěvková organizace, 

se sídlem Syllabova 19, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČ 70631875 v celkové pořizovací hodnotě 

419 303,27 Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiál 

  

2) jmenuje 

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

předseda: Mgr. Tejzr Marek - prov. techn. vedoucí 

členové:    Sýkorová Pavla - vedoucí útvaru soc. a přímé péče 

                  Mgr. Knnopová Valentina - ved. útvaru zdrav. a ošetř. péče 

                  Ondračka Jaroslav - vedoucí skladu MTZ 

                  Glosová Radmila - majetkový odbor MMO 

  

3) ukládá 

  
předsedovi komise 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Marek Tejzr, T: 03.07.2015 

 provozně-technický vedoucí 
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RM_M 35 
Návrh na vyřazení a prodej přebytečného movitého majetku 
statutárního města Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě 
Domov pro seniory Iris, příspěvková organizace, Rybářská 13, 709 00 
Ostrava-Mariánské Hory 
  
Usnesení číslo: 01480/RM1418/24 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s vyřazením a prodejem přebytečného movitého majetku statutárního města Ostravy, a to 

osobního vozidla Škoda Fabia Combi TMBJC46Y444117949, RZ 2T7 5685 v pořizovací ceně 

341 077,70 Kč, předaného k hospodaření právnické osobě Domov pro seniory Iris, příspěvková 

organizace, se sídlem Rybářská 13, 709 00 Ostrava, IČO 70631824 dle předloženého návrhu, a 

to za cenu 53 000,- Kč včetně DPH 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření kupní smlouvy mezi statutárním městem Ostrava a kupující společností Porsche 

Inter Auto CZ spol. s.r.o., IČO 47124652,  Vrchlického 31/18, 150 00 Praha 5 dle přílohy č. 5 

předloženého materiálu 

  

3) souhlasí 

  
s tím, že výnos z prodeje majetku bude příjmem právnické osoby Domov pro seniory Iris, 

Rybářská 13, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, IČO 70631824 a že tento výnos bude zapojen 

do investičního fondu ve smyslu § 31, odst. 1 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 

  

 
RM_MZP 1 
Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Střediska 
volného času, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 01481/RM1418/24 

(zn.předkl.) 
31 

  
k usnesení č. 00677/RM1418/12 
k usnesení č. 00837/RM1418/14 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
výsledky konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Střediska volného času, 
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Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizace, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Středisko volného času, Ostrava-Zábřeh, 

příspěvková organizace, IČO 75080516, pana Bc. DXXXX SXXXXXX, nar. XXXXXXX, 

trvale bytem: XXXXXXXXXXXXX 709 00 Ostrava-XXXXXXXXXX 

s účinností od 01.08.2015 v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 

předložit radě města v návaznosti na bod 2) tohoto usnesení návrh platového výměru pana Bc. 

DXXXXX SXXXXXX s účinností od 01.08.2015 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 31.07.2015 

 vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 

  
 

RM_M 63 
Změna podmínek financování a navýšení spolufinancování ze strany 
statutárního města Ostravy u projektu “Energetické úspory MNO I” 
  
Usnesení číslo: 01482/RM1418/24 

(zn.předkl.) 
41 

  
k usnesení č. 3667/RMm1014/25 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
změnu podmínek financování u projektu “Energetické úspory MNO I” dle důvodové zprávy a 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
navýšení spolufinancování statutárního města Ostrava u projektu “Energetické úspory MNO I” 

realizovaného Městskou nemocnicí Ostrava, příspěvková organizace ze 72 876 tis. Kč na            

104 528 tis. Kč  dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_M 55 
Strategický plán sociálního začleňování 
  
Usnesení číslo: 01483/RM1418/24 

(zn.předkl.) 
86 

  
k materiálu č. BJ1418 01797/15 
k usnesení č. 00288/RM1418/7 
k usnesení č. 0146/ZM1418/3 
k usnesení č. 00582/RM1418/11 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

- schválit Strategický plán sociálního začleňování dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

- uložit náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D., nárokovat finanční prostředky do 

rozpočtu města na realizaci projektů v rámci Strategického plánu sociálního začleňování 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 10.06.2015 

 vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 

  
 

RM_M 1 
Návrh na jmenování člena dozorčí rady obecně prospěšné společnosti 
Renarkon, o.p.s. 
  
Usnesení číslo: 01484/RM1418/24 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) navrhuje 

  
aby dozorčí rada obecně prospěšné společnosti Renarkon, o.p.s., IČ: 253 80 443, se sídlem 

Ostrava - Moravská Ostrava, Mariánskohorská 1328/29, s účinností od 16.6.2015 jmenovala 

Ing. MXXXXXXXX SXXXXXX, nar. XXX XXXXX XXXX, r. č. XXXXXXXXXXX,  

bytem Šenov, XX XXXXX XXX, členem dozorčí rady na další tříleté funkční období 



Statutární město Ostrava 
rada města 
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RM_M 51 
Návrh na změnu rozpočtu a aktivit a Smlouva o poskytnutí dotace z 
rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko pro 
projekt “Akční plán 2014 marketingové strategie rozvoje cestovního 
ruchu turistické oblasti Ostravsko” v rámci Regionálního operačního 
programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 
  
Usnesení číslo: 01485/RM1418/24 

(zn.předkl.) 
90 

  
k materiálu č. BJ1418 01795/15 
k usnesení č. 10254/RM1014/135 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
změnu rozpočtu a aktivit  projektu „Akční plán 2014 marketingové strategie rozvoje 

cestovního ruchu turistické oblasti Ostravsko“ 

  

2) rozhodla 

  
o vystavení objednávek na zajištění aktivit projektu „Akční plán 2014 marketingové strategie 

rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti Ostravsko“ v rozsahu dle důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu 

soudržnosti Moravskoslezsko mezi příjemcem statutárním městem Ostrava a 

poskytovatelem Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 

2824/2 1931/1, 702 00 Ostrava, IČO: 75082616 na financování projektu “Akční plán 2014 

marketingové strategie rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti Ostravsko” z Regionálního 

operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 dle přílohy č.3 předloženého 

materiálu 

  

4) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje 

učinit všechny úkony potřebné k zajištění bodu 2) tohoto usnesení a zabezpečit všechny 

potřebné úkony spojené s realizací projektu dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 30.09.2015 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
náměstkovi primátora  Mgr. Radimu Babincovi            

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

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 10.06.2015 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 

  
 

RM_VZ 11 
Veřejná zakázka “Cyklostezka chemické osady, Grmelova 
(TDS+BOZP)”, poř. č. 101/2015 
  
Usnesení číslo: 01486/RM1418/24 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vyzvat dodavatele k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na výkon odborného 

technického dozoru stavebníka a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

(dále jen “BOZP”) na staveništi, včetně zpracování Plánu BOZP a jeho aktualizace po dobu 

realizace stavby “Cyklostezka chemické osady, Grmelova”, k.ú. Mariánské Hory, obec 

Ostrava v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého návrhu 

  

2) jmenuje 

  
komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení: 

členové: 

Ing. Dalibor Kanclíř - odbor investiční 

Ing. Marie Dvořáková - odbor veřejných zakázek, externího financování, kapitálových účastí a 

sdruženého nákupu 

Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek, externího financování, kapitálových účastí a 

sdruženého nákupu 

náhradníci: 

Ing. Stanislav Javorek - odbor investiční 

Mgr. Adam Pavlas - odbor veřejných zakázek, externího financování, kapitálových účastí a 

sdruženého nákupu 

Ing. Ivana Růžičková - odbor veřejných zakázek, externího financování, kapitálových účastí a 

sdruženého nákupu 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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3) ukládá 

  
zastupující vedoucí odboru veřejných zakázek, externího financování, kapitálových účastí a 

sdruženého nákupu zabezpečit veškeré potřebné úkony k této veřejné zakázce 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.08.2015 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 

  
 

RM_M 37 
Strategie rozvoje ICT statutárního města Ostravy do roku 2017 
  
Usnesení číslo: 01487/RM1418/24 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
Strategii rozvoje ICT statutárního města Ostravy do roku 2017 dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 38 
Návrh na uzavření Smlouvy o centralizovaném zadávání s 
Ministerstvem vnitra za účelem uzavření rámcové smlouvy na 
poskytování softwarových produktů VMware 
  
Usnesení číslo: 01488/RM1418/24 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o centralizovaném zadávání s Českou republikou - Ministerstvem vnitra se 

sídlem Praha 7, Holešovice, Nad Štolou 936/3, IČ 00007064, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_VZ 7 
Dodávka páteřních síťových zařízení CISCO 
  
Usnesení číslo: 01489/RM1418/24 

(zn.předkl.) 
83 

  
 

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Kupní smlouvy na dodávku páteřních 

síťových zařízení CISCO se společností Proact Czech Republic, s.r.o. se sídlem: Brtnická 

1486/2, 101 38 Praha 10 – Michle, IČO: 24799629 za cenu 1 889 000,- Kč bez DPH dle 

přílohy č.1 předloženého materiálu 

 

  

 
RM_M 5 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2707/2014/OI/LPO 
  
Usnesení číslo: 01490/RM1418/24 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 00222/RM1418/6 ze dne 9.12.2014 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2707/2014/OI/LPO “Rekonstrukce objektu 

Babylon - ÚV Nová Ves” se zhotovitelem: 

společnosti RITMEX s.r.o., Stará cesta 230/9, 711 00 Ostrava - Hrušov, IČO: 62304828 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 6 
Návrh na uzavření smluv o smlouvách budoucích o služebnosti a 
dodatků ke smlouvám v souvislosti se stavbami odboru investičního, 
zahrnutými do kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 01491/RM1418/24 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1418 01776/15 
k usnesení č. 6366/RM1014/83 
k usnesení č. 6128/RM1014/80 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s uzavřením “Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a právu provést stavbu” v 

souvislosti se stavbou “Doplnění VO oblast Hřivnáčova” mezi budoucím povinným Asental 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 68/96  

Land, s.r.o., Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 27769143 

a budoucím oprávněným 

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

předmětem je stavba veřejného osvětlení na části pozemku p.č. 166/1, v katastrálním území 

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

  

2) souhlasí 

  
s uzavřením “Dodatku č.3” ke “Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

právu provést stavbu” v souvislosti se stavbou “Cyklostezka Hornopolní x Varenská, 

Hollarova” mezi budoucím povinným Moravskoslezským krajem, ul.28.října 117, 702 18 

Ostrava, IČ 70890692 

a budoucím oprávněným 

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

předmětem je stavba cyklostezky na částech pozemků  p.č.381/3, p.č.382/2 a p.č.382/5  v 

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

  

3) souhlasí 

  
s uzavřením “Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti” v souvislosti se stavbou 

“Cyklotrasa M - ul. 1.máje, Sokola Tůmy” mezi budoucím povinným Stavební bytové družstvo 

Vítkovice, Daliborova 390/54 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, IČ: 00050806 

a budoucím oprávněným 

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

předmětem je stavba cyklostezky na části pozemku p.č.753/4, v katastrálním území Mariánské 

Hory, obec Ostrava dle přílohy č.7 předloženého materiálu 

  

4) souhlasí 

  
s uzavřením ”Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a právu provést stavbu” v 

souvislosti se stavbou “Kanalizace Folvarek II.etapa” mezi vlastníkem XXXX XXX XXXXX 

XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX 

XXXXXXXXXXXXXXXX 
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a budoucím oprávněným 

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

předmětem je stavba kanalizace na části pozemku p.č.1838/14, v katastrálním území Stará 

Bělá, obec Ostrava dle přílohy č. 9 předloženého materiálu 

  

5) souhlasí 

  
s uzavřením “Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti 

se stavbou “Kanalizace Folvarek II. etapa” mezi budoucím povinným XXXXXX 

XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX 

XX XXXXXXXXXXXXXX 

a budoucím oprávněným 

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

předmětem je stavba kanalizace na části pozemku p.č.1838/16, v katastrálním území Stará 

Bělá, obec Ostrava dle přílohy č.11 předloženého materiálu 

  

6) souhlasí 

  
s uzavřením ”Dodatku č.2” ke “Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

právu provést stavbu” v souvislosti se stavbou “Cyklostezka Hornopolní x Varenská, 

Hollarova” mezi budoucím povinným Dopravním podnikem Ostrava, a.s., Poděbradova 494/2, 

702 00 Ostrava, IČ: 61974757 

a budoucím oprávněným 

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

předmětem je stavba cyklostezky na částech pozemků  p.č.297/26 a p.č.297/59 v katastrálním 

území Moravská Ostrava, obec Ostrava  dle přílohy č.13 předloženého materiálu 

  

7) souhlasí 

  
s uzavřením ”Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, Smlouvu nájemní a Smlouvu 

o poskytnutí práva provést stavbu” v souvislosti se stavbou “CHOV RYB JISTEBNÍK, s.r.o., 

se sídlem č.p. 393, 742 82 Jistebník, IČO: 47972181 

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

předmětem je stavba cyklostezky na části pozemku  p.č.541  v katastrálním území Polanka nad 

Odrou, obec Ostrava  dle přílohy č. 16 předloženého materiálu 

  

8) souhlasí 

  
s uzavřením “Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti” v souvislosti se stavbou 

“Cyklotrasa M přes Svinovské mosty” mezi vlastníkem Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na 

Pankráci 546/56, 140 00 Praha-4, IČO: 65993390 

a budoucím oprávněným 

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

předmětem je stavba cyklostezky na částech pozemků  p.č.3593/3, p.č.3593/38, p.č.3608 a 

p.č.3769/2  v katastrálním území Svinov, obec Ostrava dle přílohy č. 18 předloženého 

materiálu 

  

9) souhlasí 

  
s uzavřením “Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene” v souvislosti 

se stavbou “Oprava vodovodu v Proskovicích, ul. Staroveská, Ztracená” mezi budoucím 

povinným Moravskoslezským krajem, ul. 28.října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692 

a budoucím oprávněným 

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

předmětem je stavba vodovodu na částech pozemků  p.č.837/3 v katastrálním území 

Proskovice, obec Ostrava  dle přílohy č. 20 předloženého materiálu 

  

10) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Kamilu Bednářovi 

přeložit návrh dle bodů 1) - 9) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Ing. Dalibor Kanclíř, T: 10.06.2015 

 vedoucí odboru investičního 
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RM_M 12 
Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v 
souvislosti se stavbou “Rekonstrukce vodovodu ul. Antošovická” a 
ostatními stavbami zahrnutými do kapitálového rozpočtu města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 01492/RM1418/24 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1418 01715/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

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

“Rekonstrukce vodovodu ul. Antošovická”  mezi vlastníkem:  

XXXXXXX XXXXX 

XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX 

XXX 

 a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na části pozemku parc.č. 1163 v k.ú. Koblov, 

obec Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

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

“Rekonstrukce vodovodu ul. Antošovická”  mezi povinným:  

Česká republika - Státní pozemkový úřad 

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 

IČO: 01312774 

 a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na části pozemku parc.č. 2057 v k.ú. Koblov, 

obec Ostrava dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

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

“Rekonstrukce vodovodu ul. Antošovická”  mezi vlastníkem:  

XXXXX XXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX 

 a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na částech pozemků parc.č. 1164, parc.č. 1165, 

parc.č. 1166 a parc.č. 1167 v k.ú. Koblov, obec Ostrava dle přílohy č.4 předloženého materiálu 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti umístění stavby”  v souvislosti se 

stavbou “Cyklostezky - úsek Seidlerovo nábřeží, Slezskoostravský hrad - přeložky a montáž 

veřejného osvětlení a ochrana plynovodu” mezi vlastníkem: 

OKK Koksovny, a.s. 

se sídlem Koksární ulice 1112, 702 24 Ostrava - Přívoz 

IČO: 47675829 

 a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na částech pozemků  parc.č.72/11 a parc.č. 3635/8 

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

  

5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti umístění stavby”  v souvislosti se 

stavbou “Cyklostezky - úsek Seidlerovo nábřeží, Slezskoostravský hrad” mezi vlastníkem: 

OKK Koksovny, a.s. 

se sídlem Koksární ulice 1112, 702 24 Ostrava - Přívoz 

IČO: 47675829 

 a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na částech pozemků  parc.č.50/8, parc.č. 

50/11, parc.č. 72/10, parc.č. 72/11 a parc.č. 3635/8 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava dle 

přílohy č.8 předloženého materiálu 
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6) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

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

“Rekonstrukce vodovodního řadu na ul. Volná” mezi vlastníky: 

XXXXXX XXXXX 

XXXXXXXXX XXXXXXXX 

XXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

 a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na části pozemku  p.p.č. 344/10 v k.ú. Muglinov, 

obec Ostrava dle přílohy č. 10 předloženého materiálu 

  

7) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Kamilu Bednářovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Dalibor Kanclíř, T: 10.06.2015 

 vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_M 14 
Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č.2182/2014/OI/LPO 
na úpravu předmětu smlouvy v rámci realizace stavby 8173 “Sportovní 
a zábavní cíl na soutoku Ostravice a Lučiny” 
  
Usnesení číslo: 01493/RM1418/24 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 2182/2014/OI/LPO, kterým se v rámci realizace 

stavby 8173 “Sportovní a zábavní cíl na soutoku Ostravice a Lučiny” rozšiřuje předmět 

smlouvy o vícepráce a snižuje o méněpráce mezi zhotovitelem: 

INTOZA s.r.o. 

se sídlem Varšavská 1583/99, 709 00 Ostrava - Hulváky 

IČO: 25873261 

a 

objednatelem: 

statutární město Ostrava 

Prokešovo náměstí 8, 729 30  Ostrava 
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IČO: 00845451 

dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 15 
Návrh na uzavření dodatku č.1 smlouvy o dílo č. 0017/2015/OI/ZFUN na 
realizaci víceprací na stavbě Org. 3174 „Komunikace, chodníky, 
parkovací plochy v parčíku u bývalého kina Mír“ a navýšení ceny o 157 
232,64 Kč bez DPH 
  
Usnesení číslo: 01494/RM1418/24 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1418 01804/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 0017/2015/OI/ZFUN ze dne 15.1.2015 

mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 a 

společností K2 stavební Moravia s.r.o., Počáteční 429/10, 710 00 Slezská Ostrava, IČO: 

28573994 na realizaci stavby Org. 3174 “Komunikace, chodníky a parkovací plochy v parčíku 

u bývalého kina Mír”, kterým se upravuje předmět smlouvy a cena díla dle přílohy č.1 

předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Kamilu Bednářovi 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Dalibor Kanclíř, T: 10.06.2015 

 vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_M 28 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1129/2015/OI/ZFUN 
ze dne 9.4.2015 ke stavbě “Rekonstrukce ul. Nádražní” v Ostravě 
  
Usnesení číslo: 01495/RM1418/24 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 
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o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1129/2015/OI/ZFUN ze dne 9.4.2015 mezi 

statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451 a 

společnostmi STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČO 60838744 a STASPO, 

spol. s r.o., Těšínská 114/254, Radvanice, 

716 00 Ostrava, IČO 41035704 sdružené ve “Společnosti Nádražní” se sídlem STRABAG a.s., 

odštěpný závod Ostrava, Polanecká 827, 721 08 Ostrava - Svinov, na realizaci stavby 

“Rekonstrukce ul. Nádražní “ v Ostravě dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 2 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce kanalizace Jeremenko - III. ETAPA 
(BOZP)”, poř. č. 79/2015 
  
Usnesení číslo: 01496/RM1418/24 

(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 Jeremenko - III. 

ETAPA” v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava  v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého návrhu s 

uchazečem: 

Investing servis s.r.o. 

se sídlem: Erbenova 3, 703 00 Ostrava-Vítkovice 

IČO: 47155370 

za cenu nejvýše přípustnou 217.100,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 3 
Významná veřejná zakázka “Rekonstrukce kanalizace Jeremenko - III. 
ETAPA”, poř. č. 282/2014 
  
Usnesení číslo: 01497/RM1418/24 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 0245/ZM1418/4 
k usnesení č. 00715/RM1418/12 
k usnesení č. 00333/RM1418/7 
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Rada města 

  
1) vylučuje 

  
z otevřeného řízení vyhlášeného k veřejné zakázce na realizaci stavby “Rekonstrukce 

kanalizace ve Vítkovicích, lokalita Jeremenko - III. ETAPA” z důvodu uvedeného v 

předloženém návrhu uchazeče, který podal svou nabídku pod poř. č. 2: 

HYDROSPOR spol. s r.o. 

se sídlem: Ostrava - Přívoz, Úprkova 966/3, PSČ  702 00 

IČO: 47666374 

  

2) rozhodla 

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

předloženého materiálu a o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy dle přílohy č. 3 

předloženého materiálu na realizaci stavby “Rekonstrukce kanalizace ve Vítkovicích, lokalita 

Jeremenko - III. ETAPA” s uchazečem, který předložil svou nabídku pod poř. č. 4: 

HOCHTIEF CZ, a.s. 

se sídlem: Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ  150 00  

IČO: 46678468 

za cenu nejvýše přípustnou 64.576.162,84Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 4 
Návrh zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Příkazní 
smlouvy na autorský dozor 
  
Usnesení číslo: 01498/RM1418/24 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 9423/RM1014/123 ze dne 11.3.2014 
k usnesení č. 01068/RM1418/18 ze dne 18.4.2015 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Příkazní smlouvy na autorský dozor při 

realizaci stavby “Silnice III/4721 Ostrava, ul. Michálkovická okružní křižovatka s ulicí 

Hladnovskou a Keltičkovou” s příkazníkem: 

společností SHB, akciová společnost, Masná 1493/8, 702 00 Ostrava, IČO: 25324365 
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kdy na straně příkazce je statutární město Ostrava a Správa silnic Moravskoslezského kraje, 

příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, IČO: 00095711 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 6 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu DN 500 ul. 
Mariánskohorská”, poř. č. 82/2015 
  
Usnesení číslo: 01499/RM1418/24 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1418 01757/15 
k usnesení č. 01311/RM1418/22 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vyzvat k podání nabídek dodavatele v otevřeném řízení podle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci stavby “Rekonstrukce 

vodovodu DN 500 ul. Mariánskohorská” v k. ú . Moravská Ostrava a Přívoz, obec Ostrava, v 

rozsahu dle předloženého návrhu, za podmínky schválení požadavků na obsah smlouvy 

zastupitelstvem města 

  

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. Ing. Zdeněk Frait - odbor investiční 

náhradníci: 

1. Ing. Tomáš Smolík - odbor veř. zakázek, externího financování, kapitálových účastí a sdruž. 

nákupu 

2. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní  

3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

4. Ing. Luděk Janus - odbor investiční 
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3) jmenuje 

  
hodnotící komisi a komisi pro posouzení kvalifikace ve složení 

členové: 

1. Ing. Kamil Bednář - náměstek primátora                     

2. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

3. Ing. Dalibor Kanclíř - odbor investiční 

4. Jan Hanáček - odbor investiční 

5. Ing. Eva Seborská - odbor veř. zakázek, externího financování, kapitálových účastí a sdruž. 

nákupu 

6. Ing. Petr Konečný, MBA - OVAK a.s. 

náhradníci: 

1. Ing. Ivo Hařovský - náměstek primátora                           

2. Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. - člen RM 

3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

4. Ing. Zdeněk Frait - odbor investiční 

5. Ing. Tomáš Smolík - odbor veř. zakázek, externího financování, kapitálových účastí a sdruž. 

nákupu 

6. Ing. David Kutý, MBA - OVAK a.s. 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

schválit požadavky na obsah smlouvy veřejné zakázky “Rekonstrukce vodovodu DN 500 ul. 

Mariánskohorská” dle přílohy č. 2 předloženého návrhu 

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Kamilu Bednářovi 

předložit ke schválení zastupitelstvu města požadavky na obsah smlouvy veřejné zakázky 

“Rekonstrukce vodovodu ul. Mariánskohorská” dle přílohy č. 2 předloženého návrhu 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 10.06.2015 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 

  
6) ukládá 

  
zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových účastí a sdruž. 

nákupu 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 
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 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.10.2015 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 

  
7) zmocňuje 

  
zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových účastí a sdruž. 

nákupu 

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

a rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.10.2015 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 

  
 

RM_VZ 8 
Veřejná zakázka “Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS MSK 
II.”, poř. č. 096/2015 
  
Usnesení číslo: 01500/RM1418/24 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1418 01758/15 
k usnesení č. 00598/RM1418/11 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vyzvat k podání nabídek dodavatele v otevřeném řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších podpisů, na realizaci stavby “Výstavba 

vrtulníkového hangáru v areálu HZS MSK” v Ostravě - Zábřehu, v rozsahu dle předloženého 

návrhu a za podmínky schválení požadavků na obsah smlouvy zastupitelstvem města 

  

2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání obálek ve složení: 

členové: 

1. Ing. Eva Seborská - odbor veř. zakázek, externího financování, kapitálových účastí a sdruž. 

nákupu 

2. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Dalibor Kanclíř - odbor investiční 

4. Ing. Hana Hostašová - odbor investiční 

náhradníci: 
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1. Ing. Tomáš Smolík - odbor veř. zakázek, externího financování, kapitálových účastí a sdruž. 

nákupu 

2. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

4. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 

  

3) jmenuje 

  
hodnotící komisi a komisi pro posouzení kvalifikace ve složení:   

členové:   

1. Ing. Kamil Bednář - náměstek primátora 

2. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

3. plk. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D. - HZS MSK 

4. Ing. Dalibor Kanclíř - odbor investiční 

5. Jan Hanáček - odbor investiční 

6. Ing. Eva Seborská  - odbor veř. zakázek, externího financování, kapitálových účastí a sdruž. 

nákupu  

náhradníci:   

1. Ing. Ivo Hařovský - náměstek primátora 

2. Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. - náměstek primátora 

3. mjr. Ing. Viktor Mičan - HZS MSK 

4. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

5. Ing. Hana Hostašová - odbor investiční 

6. Ing. Tomáš Smolík - odbor veř. zakázek, externího financování, kapitálových účastí a sdruž. 

nákupu 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

schválit požadavky na obsah smlouvy veřejné zakázky “Výstavba vrtulníkového hangáru v 

areálu HZS MSK II.”, v rozsahu dle předloženého návrhu 

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Kamilu Bednářovi 

předložit ke schválení zastupitelstvu města požadavky na obsah smlouvy veřejné zakázky 

“Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS MSK II.”, v rozsahu dle předloženého návrhu 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 10.06.2015 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 
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6) ukládá 

  
zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových účastí a sdruž. 

nákupu  

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.10.2015 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 

  
7) zmocňuje 

  
zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových účastí a sdruž. 

nákupu 

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

a rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.10.2015 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 

  
 

RM_VZ 9 
Veřejné zakázka “Cyklostezka KÚ - Nám. Republiky”, poř. č. 30/2015 
  
Usnesení číslo: 01501/RM1418/24 

(zn.předkl.) 
5 

  
k materiálu č. BJ1418 01806/15 
k usnesení č. 0356/ZM1418/5 
k usnesení č. 01069/RM1418/18 
  
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 “Cyklostezka 

Krajský úřad, nám. Republiky a Rekonstrukce chodníku ul. 28. října“ v rozsahu dle 

předloženého návrhu za podmínky rozhodnutí zastupitelstva města o uzavření smlouvy dle 

bodu 2) tohoto usnesení s uchazečem, který předložil svou nabídku pod poř.č. 7: 

AWT Rekultivace a.s. 

Sídlo: Dělnická 884/41, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov 

IČO: 47676175 
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rada města 

Usnesení 

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

Strana 82/96  

za cenu nejvýše přípustnou 5.164.790,35 Kč bez DPH 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

  

rozhodnout o uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby “Cyklostezka Krajský úřad, nám. 

Republiky a Rekonstrukce chodníku ul. 28. října“  v rozsahu dle přílohy č. 3 předloženého 

materiálu 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Kamilu Bednářovi 

předložit zastupitelstvu města návrh na uzavření smlouvy o dílo dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 10.06.2015 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 

  
 

RM_VZ 10 
Veřejná zakázka “Cyklistická trasa O, Ostrava - Radvanice”, poř. č. 
029/2015 
  
Usnesení číslo: 01502/RM1418/24 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1418 01807/15 
k usnesení č. 01071/RM1418/18 
k usnesení č. 0358/ZM1418/5 
  
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 „Cyklistická 

trasa O, Ostrava - Radvanice“ v k.ú. Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu dle předloženého 

návrhu za podmínky rozhodnutí zastupitelstva města o uzavření smlouvy dle bodu 2) tohoto 

usnesení s uchazečem, který předložil svou nabídku pod poř č. 1: 

STAVIA - silniční stavby, a.s. 

se sídlem: Střádalů 631/47, 718 00 Ostrava - Kunčičky 

IČO: 258 64 092 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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za cenu nejvýše přípustnou 5.044.547,46 Kč bez DPH 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby “Cyklistická trasa O, Ostrava - 

Radvanice” v rozsahu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Kamilu Bednářovi 

předložit zastupitelstvu města návrh na uzavření smlouvy o dílo dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 10.06.2015 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 

  
 

RM_M 11 
Zahrada školy v přírodním stylu ZŠ Vrchlického, odloučené pracoviště 
v Ostravě-Bartovicích, ul. Bartovická 
  
Usnesení číslo: 01503/RM1418/24 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí finančních prostředků z Fondu životního prostředí města Ostravy městskému 

obvodu Radvanice a Bartovice ve výši 60 % nákladů, nejvýše však 720.000 Kč, na realizaci 

projektu “Zahrada v přírodním stylu ZŠ Vrchlického, odloučené pracoviště v Ostravě-

Bartovicích, ul. Bartovická” dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

u statutárního města Ostravy: 

- zvyšuje financování na ORJ 120 

 pol. 8115, ÚZ 1030 .................................................. o 720 tis. Kč 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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- zvyšují převody mezi statutárním městem a městskými obvody - výdaje na ORJ 120 

§ 6330, pol. 5347, ÚZ 1030, ORG 517 ..................... o 570 tis. Kč 

§ 6330, pol. 5347, ÚZ 1030, ORG 617 ..................... o 150 tis. Kč 

u městského obvodu Radvanice a Bartovice: 

- zvyšují převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

 § 6330, pol. 4137, ÚZ 1030, ORG 517 .................... o 570 tis. Kč 

 § 6330, pol. 4137, ÚZ 1030, ORG 617 .................... o 150 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje 

 § 3xxx, pol. 5xxx, ÚZ 1030 ...................................... o 570 tis. Kč 

- zvyšují kapitálové výdaje 

 § 3xxx, pol. 6xxx, ÚZ 1030 ...................................... o 150 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_VZ 12 
Veřejná zakázka “Prodloužení cyklostezky - lávka přes Ostravici, 
Ostrava - Hrabová”, poř. č. 102/2015 
  
Usnesení číslo: 01504/RM1418/24 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1418 01798/15 
  
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 realizaci stavby 

„Prodloužení cyklostezky - lávka přes Ostravici, Ostrava - Hrabová“ v rozsahu dle 

předloženého návrhu a za podmínky schválení požadavků na obsah smlouvy zastupitelstvem 

města 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
komisi pro otevírání obálek ve složení: 

členové: 

1. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek, externího financování, kapitálových účastí 

    a sdruženého nákupu 

2. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Dalibor Kanclíř - odbor investiční 

4. Ing. Radek Muťka - odbor investiční  

  

náhradníci: 

1. Ing. Petr Měkýš - odbor veřejných zakázek, externího financování, kapitálových účastí 

    a sdruženého nákupu 

2. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

4. Ing. Bc. Jana Muťková - odbor investiční 

  

3) jmenuje 

  
hodnotící komisi a komisi pro posouzení kvalifikace: 

členové: 

1. Ing. Kamil Bednář - náměstek primátora 

2. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

3. Rudolf Ficek - člen ZM 

4. Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. - člen RM 

5. Ing. Dalibor Kanclíř - odbor investiční 

6. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek, externího financování, kapitálových účastí 

    a sdruženého nákupu 

náhradníci: 

1. Ing. Ivo Hařovský - náměstek primátora 

2. Mgr. Kateřina Šebestová - náměstkyně primátora 

3. Ing. František Kolařík - člen ZM 

4. Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. - člen ZM 

5. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

6. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek, externího financování, kapitálových účastí 

    a sdruženého nákupu 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

schválit požadavky na obsah smlouvy k  veřejné zakázce “Prodloužení cyklostezky - lávka přes 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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Ostravici, Ostrava - Hrabová”, poř. č. 102/2015 v rozsahu dle předloženého návrhu 

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Kamilu Bednářovi 

předložit ke schválení zastupitelstvu města požadavky na obsah smlouvy k  veřejné zakázce 

“Prodloužení cyklostezky - lávka přes Ostravici, Ostrava - Hrabová”, poř. č. 102/2015 v 

rozsahu dle předloženého návrhu 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 10.06.2015 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 

  
6) ukládá 

  
zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových účastí a sdruž. 

nákupu 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.10.2015 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 

  
7) zmocňuje 

  
zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových účastí a sdruž. 

nákupu 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.10.2015 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 

  
 

RM_VZ 13 
Veřejná zakázka “Cyklostezka chemické osady, Grmelova”, poř. č. 
31/2015 
  
Usnesení číslo: 01505/RM1418/24 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1418 01796/15 
k usnesení č. 0359/ZM1418/5 
k usnesení č. 01073/RM1418/18 
  
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
1) 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 ”Cyklostezka 

chemické osady, Grmelova”  k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava v rozsahu dle  předloženého 

návrhu za podmínky rozhodnutí zastupitelstva města o uzavření smlouvy dle bodu 2) tohoto 

usnesení s uchazečem, který předložil svou nabídku pod poř. č. 4 

AWT Rekultivace a.s. 

se sídlem: Dělnická 41/884, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá 

IČO: 47676175 

za cenu nejvýše přípustnou 5.323.145,46 Kč bez DPH 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby “Cyklostezka chemické osady, 

Grmelova” v rozsahu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Kamilu Bednářovi 

předložit zastupitelstvu města návrh na uzavření smlouvy o dílo dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 10.06.2015 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 

  
 

RM_M 2 
Povolení výjimky ze stavebních uzávěr SDD “Jáma Pavlína”, “Hraniční” 
a “Muzika” pro stavbu “REKO MS OSTRAVA - NAJMANSKÁ + 1” v k.ú. 
Slezská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01506/RM1418/24 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o povolení výjimky ze stavebních uzávěr vyhlášených územním rozhodnutím č. 64/07 - změna 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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v bezpečnostním pásmu starého důlního díla “Jáma Pavlína”  ze dne 3.4.2007 vydaným pod zn. 

Správ/ÚSŘ/2130-2/06/Chu-R, územním rozhodnutím č. 164/2000  v bezpečnostním pásmu 

starého důlního díla “Hraniční” ze dne 11.8.2000 vydaným pod zn. Správ./ÚSŘ/3743-

51/99/Kov  a územním rozhodnutím č. 143/07 v bezpečnostním pásmu starého důlního díla 

“Muzika” ze dne 25.6.2007 vydaným pod zn. Správ./ÚSŘ/3245-1/06/Chu-R pro stavbu 

“REKO MS OSTRAVA - NAJMANSKÁ +1” dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 16 
Změna Územního plánu Ostravy 
  
Usnesení číslo: 01507/RM1418/24 

(zn.předkl.) 
89 

  
k materiálu č. BJ1418 01169/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

vzít na vědomí informaci o rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ze dne 

27.4.2015 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Kamilu Bednářovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. arch. Cyril Vltavský, T: 10.06.2015 

 vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 

  
 

RM_M 27 
Předchozí souhlas k prodeji, pronájmu a ke zřízení předkupního práva k 
nemovitostem v majetku města, svěřených městským obvodům a 
nabytí nemovitostí 
  
Usnesení číslo: 01508/RM1418/24 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
předchozí souhlas k pronájmu nemovitostí dle čl. 7, odst. (8), písm. c), k prodeji dle čl. 7, odst. 

(3), písm. a), bod 4 a ke zřízení předkupního práva dle čl. 7, odst. 17, písm. g) obecně závazné 



Statutární město Ostrava 
rada města 

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

dle předloženého materiálu 

  

2) nevydává 

  
předchozí souhlas k nabytí nemovitostí do majetku města dle čl. 7, odst. (3), písm. c), obecně 

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

doplňků, pod číslem 060, 061 a 062 – Městský obvod Svinov, dle předloženého materiálu 

  

 
RM_M 3 
Návrh smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace Sdružení pro 
rozvoj Moravskoslezského kraje na zabezpečení konference 
TRANSPORT 2015 
  
Usnesení číslo: 01509/RM1418/24 

(zn.předkl.) 
39 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
a) o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 50 tis. Kč Sdružení pro rozvoj 

Moravskoslezského kraje, z. s., IČO: 00576310, se sídlem: Výstavní 8, 709 00 Ostrava, na 

zabezpečení 19. ročníku mezinárodní konference TRANSPORT 2015 

b) o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

s n í ž í: 

nákup služeb 

na: § 2212, pol. 5169, ORJ 0100                                                    o 50 tis. Kč 

z v ý š í: 

neinvestiční transfery neziskovým organizacím 

na: § 2291, pol. 5229, ORJ 0100                                                    o 50 tis. Kč 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 15.06.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_VZ 5 
Podání informace o způsobu vyřízení námitek proti postupu zadavatele 
veřejné zakázky “Podpora veřejné dopravy” 
  
Usnesení číslo: 01510/RM1418/24 

(zn.předkl.) 
09 

  
k usnesení č. 2758/ZM1014/34 
k usnesení č. 10579/RM1014/137 
k usnesení č. 10929/RM1014/141 
k usnesení č. 00450/RM1418/9 
k usnesení č. 10826/RM1014/139 
  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
informaci o způsobu vyřízení námitek proti postupu zadavatele o vyloučení nabídky podané 

stěžovatelem a výběru nejvhodnější nabídky v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce s 

názvem „Podpora veřejné dopravy“ 

  

 
RM_MZP 2 
Návrh na úpravu počtu funkčních míst v rámci Magistrátu města 
Ostravy 
  
Usnesení číslo: 01511/RM1418/24 

(zn.předkl.) 
36 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
navýšit počet funkčních  míst v rámci odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti z 68 

na 75 s účinností od 1.7.2015 

  

2) stanovuje 

  
celkový počet funkčních míst pro zaměstnance statutárního města Ostravy zařazené k výkonu 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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práce v pracovním poměru do magistrátu na 850 s účinností od 1.7.2015 

  

 
RM_MZP 3 
Návrh na poskytnutí bezúročných zápůjček zaměstnancům města dle 
Zásad pro použití prostředků sociálního fondu zaměstnanců 
statutárního města Ostravy zařazených do magistrátu a organizačních 
složek zřízených městem 
  
Usnesení číslo: 01512/RM1418/24 

(zn.předkl.) 
36 

  
k materiálu č. BJ1418 01794/15 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem uzavřít smlouvy o bezúročných zápůjčkách na bytové účely dle Zásad pro použití 

prostředků sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených do magistrátu 

a organizačních složek zřízených městem, a to se zaměstnanci uvedenými v příloze č. 1 

předloženého materiálu včetně vymezených účelů a výše zápůjček 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

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

jeho jednání dne 10.6.2015 

  

 Vyřizuje: Mgr. Aleš Novotný, T: 10.06.2015 

 vedoucí odboru platového a personálního 

  
 

RM_M 13 
Návrh na souhlas ke stavbám na pozemcích v katastrálních územích 
obce Ostrava, jako vlastníka sousedních nemovitostí 
  
Usnesení číslo: 01513/RM1418/24 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

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

107/1 – vodní plocha v k.ú. Hrabová, obec Ostrava) s umístěním a realizací stavby 

„Novostavba rodinného domu“ na pozemcích parc. č. 1/2 – ostatní plocha, jiná plocha a parc.č. 

2 – zahrada, oba v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, pro investora stavby: XXXXXX 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXX X 

b)  jako vlastník sousední nemovitosti  (statutární město Ostrava vlastní pozemky parc.č. 

1643/29 – ostatní plocha, jiná plocha a 1643/33 ostatní plocha, ostatní komunikace, oba v k.ú. 

Poruba, obec Ostrava) s vydáním územního souhlasu ke stavbě „Zrušení čerpací stanice 

odpadních vod v areálu kolejí VŠB – TUO v Ostravě-Porubě“ na pozemcích : parc.č. 4685/36 

– trvalý travní porost, 4704/45 – ostatní plocha, 4704/46 – ostatní plocha, 4685/8 – trvalý 

travní porost, vše v k.ú. Pustkovec a pozemcích parc.č. 1643/2 - ostatní plocha, 1643/14 – 

ostatní plocha, oba v k.ú. Poruba, všechny zmíněné pozemky jsou v obci Ostrava. Investorem 

stavby je Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15/2172, 708 33 

Ostrava-Poruba, IČ: 61989100 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 

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

veškeré úkony 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 05.06.2015 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
3) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 05.06.2015 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_M 50 
Odpověď na dotazy, podněty a připomínky člena zastupitelstva města 
JUDr. Semeráka vznesené na 5. zasedání zastupitelstva města konaném 
dne 29.4.2015 
  
Usnesení číslo: 01514/RM1418/24 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
dotazy, podněty a připomínky člena zastupitelstva města JUDr. Semeráka vznesené na 5. 

zasedání zastupitelstva města konaném dne 29.4.2015 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
s odpovědí na dotazy, podněty a připomínky člena zastupitelstva JUDr. Semeráka vznesené na 

5. zasedání zastupitelstva konaném dne 29.4.2015 

  

 
RM_M 46 
Kontrola plnění usnesení rady města za období leden a únor 2015 
  
Usnesení číslo: 01515/RM1418/24 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
předloženou kontrolu s tím, že: 

a) usnesení dle přílohy č. 2, 3 a 4 předloženého materiálu jsou splněna a vyřazují se z dalšího 

sledování 

b) usnesení dle přílohy č. 1 ponechává ve sledování k další kontrole plnění usnesení rady města 

  

 
• Tisková oprava - 
Tisková oprava usnesení rady města č.01304/RM1418/22 bod 3) ze dne 
19.05.2015 
 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 01304/RM1418/22 
  
Rada města 

  
1) Chybné znění: 

  
Rada města 

3)  s ch v a l u j e 

rozpočtové opatření, kterým se: 

-  s n i ž u j í 

běžné výdaje 

na § 4349, pol. 5222, ÚZ 7401, ORJ 180,                                           o     1.427  tis. Kč 

-  z v y š u j í 

převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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na § 6330, pol. 5347, org. 502, ÚZ 7401, ORJ 120                                o       100 tis. Kč 

na § 6330, pol. 5347, org. 503, ÚZ 7401, ORJ 120                                o       180 tis. Kč 

na § 6330, pol. 5347, org. 504, ÚZ 7401, ORJ 120                                o       374 tis. Kč 

na § 6330, pol. 5347, org. 505, ÚZ 7401, ORJ 120                                o       160 tis. Kč 

na § 6330, pol. 5347, org. 507, ÚZ 7401, ORJ 120                                o       225 tis. Kč 

na § 6330, pol. 5347, org. 516, ÚZ 7401, ORJ 120                                o       163 tis. Kč 

na § 6330, pol. 5347, org. 517, ÚZ 7401, ORJ 120                                o         60 tis. Kč 

na § 6330, pol. 5347, org. 522, ÚZ 7401, ORJ 120                                o         25 tis. Kč 

na § 6330, pol. 6341, org. 622, ÚZ 7401, ORJ 120                                o       140 tis. Kč 

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

- zvýší 

převody mezi statutárními městy a městskými obvody – příjmy 

na § 6330, pol. 4137, org. 502, ÚZ 7401,                                            o        100 tis. Kč 

běžné výdaje na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 7401,                                      o        100 tis. Kč 

Městský obvod Slezská Ostrava 

- zvýší 

převody mezi statutárními městy a městskými obvody – příjmy 

na § 6330,  pol. 4137, org. 503, ÚZ 7401,                                           o        180 tis. Kč 

běžné výdaje na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 7401,                                     o        180 tis. Kč 

Městský obvod Ostrava - Jih 

- zvýší 

převody mezi statutárními městy a městskými obvody – příjmy 

 na § 6330, pol. 4137, org. 504, ÚZ 7401,                                          o         374 tis. Kč 

běžné výdaje na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 7401,                                    o         374 tis. Kč 

Městský obvod Poruba 

- zvýší 

převody mezi statutárními městy a městskými obvody – příjmy 

na § 6330, pol. 4137, org. 505, ÚZ 7401,                                           o         160 tis. Kč 

běžné výdaje na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 7401,                                    o         160 tis. Kč 

Městský obvod Vítkovice 

- zvýší 

převody mezi statutárními městy a městskými obvody – příjmy 

 na § 6330, pol. 4137,org. 507, ÚZ 7401,                                           o         225 tis. Kč 

běžné výdaje na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 7401,                                    o         225 tis. Kč 

Městský obvod Michálkovice 

- zvýší 

převody mezi statutárními městy a městskými obvody – příjmy 

na § 6330, pol. 4137, org. 516, ÚZ 7401,                                           o         163 tis. Kč 

běžné výdaje na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 7401,                                    o         163 tis. Kč 

Městský obvod Radvanice a Bartovice 

- zvýší 

převody mezi statutárními městy a městskými obvody – příjmy 

§ 6330, na pol. 4137, org. 517, ÚZ 7401,                                            o          60 tis. Kč 

běžné výdaje na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 7401,                                     o          60 tis. Kč 

Městský obvod Svinov 

- zvýší 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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převody mezi statutárními městy a městskými obvody – příjmy 

§ 6330, na pol. 4137, org. 522, ÚZ 7401,                                            o          25 tis. Kč 

§ 6330, na pol. 4137, org. 622, ÚZ 7401,                                            o        140 tis. Kč 

běžné výdaje 

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 7401,                                                           o          25 tis. Kč 

kapitálové výdaje 

na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 7401,                                                            o       140 tis. Kč 

  

2) Správné znění: 

  
Rada města 

3)  s ch v a l u j e 

rozpočtové opatření, kterým se: 

-  s n i ž u j í 

běžné výdaje 

na § 4349, pol. 5222, ÚZ 7401, ORJ 180,                                           o     1.427  tis. Kč 

-  z v y š u j í 

převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, org. 502, ÚZ 7401, ORJ 120                                o       100 tis. Kč 

na § 6330, pol. 5347, org. 503, ÚZ 7401, ORJ 120                                o       180 tis. Kč 

na § 6330, pol. 5347, org. 504, ÚZ 7401, ORJ 120                                o       374 tis. Kč 

na § 6330, pol. 5347, org. 505, ÚZ 7401, ORJ 120                                o       160 tis. Kč 

na § 6330, pol. 5347, org. 507, ÚZ 7401, ORJ 120                                o       225 tis. Kč 

na § 6330, pol. 5347, org. 516, ÚZ 7401, ORJ 120                                o       163 tis. Kč 

na § 6330, pol. 5347, org. 517, ÚZ 7401, ORJ 120                                o         60 tis. Kč 

na § 6330, pol. 5347, org. 522, ÚZ 7401, ORJ 120                                o         25 tis. Kč 

na § 6330, pol. 5347, org. 622, ÚZ 7401, ORJ 120                                o       140 tis. Kč 

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

- zvýší 

převody mezi statutárními městy a městskými obvody – příjmy 

na § 6330, pol. 4137, org. 502, ÚZ 7401,                                            o        100 tis. Kč 

běžné výdaje na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 7401,                                      o        100 tis. Kč 

Městský obvod Slezská Ostrava 

- zvýší 

převody mezi statutárními městy a městskými obvody – příjmy 

na § 6330,  pol. 4137, org. 503, ÚZ 7401,                                           o        180 tis. Kč 

běžné výdaje na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 7401,                                     o        180 tis. Kč 

Městský obvod Ostrava - Jih 

- zvýší 

převody mezi statutárními městy a městskými obvody – příjmy 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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 na § 6330, pol. 4137, org. 504, ÚZ 7401,                                          o         374 tis. Kč 

běžné výdaje na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 7401,                                    o         374 tis. Kč 

Městský obvod Poruba 

- zvýší 

převody mezi statutárními městy a městskými obvody – příjmy 

na § 6330, pol. 4137, org. 505, ÚZ 7401,                                           o         160 tis. Kč 

běžné výdaje na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 7401,                                    o         160 tis. Kč 

Městský obvod Vítkovice 

- zvýší 

převody mezi statutárními městy a městskými obvody – příjmy 

 na § 6330, pol. 4137,org. 507, ÚZ 7401,                                           o         225 tis. Kč 

běžné výdaje na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 7401,                                    o         225 tis. Kč 

Městský obvod Michálkovice 

- zvýší 

převody mezi statutárními městy a městskými obvody – příjmy 

na § 6330, pol. 4137, org. 516, ÚZ 7401,                                           o         163 tis. Kč 

běžné výdaje na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 7401,                                    o         163 tis. Kč 

Městský obvod Radvanice a Bartovice 

- zvýší 

převody mezi statutárními městy a městskými obvody – příjmy 

§ 6330, na pol. 4137, org. 517, ÚZ 7401,                                            o          60 tis. Kč 

běžné výdaje na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 7401,                                     o          60 tis. Kč 

Městský obvod Svinov 

- zvýší 

převody mezi statutárními městy a městskými obvody – příjmy 

§ 6330, na pol. 4137, org. 522, ÚZ 7401,                                            o          25 tis. Kč 

§ 6330, na pol. 4137, org. 622, ÚZ 7401,                                            o        140 tis. Kč 

běžné výdaje 

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 7401,                                                           o          25 tis. Kč 

kapitálové výdaje 

na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 7401,                                                            o       140 tis. Kč 

  

 
  
 
 


