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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 27.07.2015 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

01768/RM1418/28 RM_M 0 Schválení programu 28. schůze rady města dne 

27.07.2015 

28 

01769/RM1418/28 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti OZO Ostrava s.r.o. 

28 

01770/RM1418/28 RM_M 85 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Jana 

Žemly, ředitele Janáčkovy filharmonie Ostrava, 

p.o., do SRN (Mnichov) ve dnech 27.-28.6.2015 

01 

01771/RM1418/28 RM_M 66 Návrh komise pro otevřenou radnici a rozvoj 

samosprávy rady města na zveřejňování informací 

o činnosti komise prostřednictvím webových 

stránek SMO 

01 

01772/RM1418/28 RM_M 59 Uzavření dodatků ke smlouvám o užívání objektů 

a úhradě nákladů s HZS MSK 

25 

01773/RM1418/28 RM_M 60 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za 

měsíc červen 2015 

25 

01774/RM1418/28 RM_M 61 Návrh na připojení objektu na pult centralizované 

ochrany Městské policie Ostrava 

25 

01775/RM1418/28 RM_VZ 13 Veřejná zakázka “Obnova vozového parku”, poř. 

č. 38/2015 

25 

01776/RM1418/28 RM_M 62 Smlouva č. 14201393 o poskytnutí podpory a 

rozhodnutí o poskytnutí dotace ze Státního fondu 

životního prostředí České republiky pro projekt 

“Revitalizace mateřské školy Adamusova 7, 

Ostrava-Zábřeh” 

50 

01777/RM1418/28 RM_M 93 Smlouva o poskytnutí dotace k projektu 

„Rekonstrukce ulic Junácká - Mitrovická na 

malou okružní křižovatku v Ostravě – Staré Bělé” 

v rámci individuální dotace z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje 

50 

01778/RM1418/28 RM_M 97 Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci z 

MPSV pro projekt Poskytování sociálních služeb 

v MOb MOaP v roce 2016 

50 

01779/RM1418/28 RM_M 109 Zahájení přípravy a podání žádosti o poskytnutí 

dotace z Operačního programu životní prostředí 

pro projekt “Parkové úpravy sídlišť Šalamouna a 

Fifejdy II 2015” 

50 

01780/RM1418/28 RM_M 108 Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci pro 

projekt “Ozdravné pobyty předškolních dětí 

městského obvodu MOaP III.” 

50 

01781/RM1418/28 RM_MZP 2 Informace o plnění opatření k nápravě zjištěných 

nedostatků u městských obvodů Ostrava-Jih a 

Hrabová 

02 

01782/RM1418/28 RM_M 3 Návrh na neposkytnutí mimořádného peněžního 

daru na tisk a vydání knihy Ostrava v důchodu: 

01 
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Průvodce po zaniklé slávě 

01783/RM1418/28 RM_M 67 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o 

poskytnutí neinvestiční účelové dotace č. 

1663/2015/KP 

01 

01784/RM1418/28 RM_M 86 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. 

Radka Barana, ředitele Domova Slunečnice 

Ostrava, p.o. do Švýcarska (Zürich) ve dnech 18.-

22.8.2015 

01 

01785/RM1418/28 RM_M 107 Dodávka monitoringu denního tisku pro statutární 

město Ostrava v období srpen - prosinec 2015 

01 

01786/RM1418/28 RM_M 58 Návrh na schválení termínů zasedání 

zastupitelstva města na rok 2016 a schůzí rady 

města do konce roku 2015 

28 

01787/RM1418/28 RM_M 63 Žádost o odložení podání návrhu na zahájení 

exekuce 

28 

01788/RM1418/28 RM_M 100 Souhlas s návrhem odůvodnění odvolání 28 

01789/RM1418/28 RM_M 7 Návrh na uzavření Rámcové smlouvy o 

obchodování na finančním trhu s 

Československou obchodní bankou, a.s. 

07 

01790/RM1418/28 RM_M 8 Návrh na uzavření Rámcové smlouvy o 

obchodování na finančním trhu s BNP PARIBAS 

FORTIS SA/NV 

07 

01791/RM1418/28 RM_M 52 Žádost městského obvodu Vítkovice ze dne 17. 

června 2015 o zvýšení limitu pro vzdání se práva a 

prominutí dluhu pro rok 2015 

07 

01792/RM1418/28 RM_M 53 Schválení nového projektu k financování z úvěru 

EIB ve výši 3 mld. Kč 

07 

01793/RM1418/28 RM_M 65 Úprava závazného ukazatele a rozpočtu r. 2015 07 

01794/RM1418/28 RM_M 106 Návrh na zajištění pohyblivé úrokové sazby 5. 

tranše úvěru Evropské investiční banky - 

úrokovým swapem 

07 

01795/RM1418/28 RM_VZ 14 Veřejná zakázka “Úvěr - ÚMOb Moravská 

Ostrava a Přívoz”, poř. č. 53/2015 

7 

01796/RM1418/28 RM_M 55 Vyřízení podání občana - návrh na vybudování 

zábavního parku 

38 

01797/RM1418/28 RM_M 94 Veletrh Expo Real 2015 - doprovodné služby 38 

01798/RM1418/28 RM_M 96 Souhlas se zapojením statutárního města Ostravy 

v mezinárodním projektu RESOLVE v rámci 

programu INTERREG EUROPE 

38 

01799/RM1418/28 RM_M 105 Návrh na souhlas se zapojením statutárního města 

Ostravy do projektu ourPLAN v rámci programu 

Horizont 2020 

38 

01800/RM1418/28 RM_M 110 Informační cedule o kvalitě vody v řece Ostravici 38 

01801/RM1418/28 RM_VZ 23 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu a 

uzavření Smlouvy o dílo na zpracování “Studie 

pro nalezení trvalého řešení pro sesouvající se 

svah nad i pod cyklostezkou v oblasti Landeku 

(úsek Hornické muzeum – Koblovský most)” ID 

38 
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projektu 0835/12 

01802/RM1418/28 RM_M 88 Návrh směnit věci nemovité v k.ú. Vítkovice, 

obec Ostrava - v rámci projektu “Prodloužená ul. 

Ruská” 

08 

01803/RM1418/28 RM_M 21 Žádost FC Baník Ostrava, a.s., o mimořádnou 

účelovou dotaci na podporu výchovy mládeže U6 

- U21 a provoz sportovní infrastruktury 

87 

01804/RM1418/28 RM_M 24 Návrh na souhlas s umístěním stavby na pozemku 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, Návrh 

na souhlas s trvalým odnětím pozemku plnění 

funkcí lesa 

08 

01805/RM1418/28 RM_M 25 Návrh na souhlas s výstavbou nového oplocení a 

skladu zahradnického nábytku s přístřeškem na 

pozemku p.p.č.342/41 v k.ú. Heřmanice, obec 

Ostrava 

08 

01806/RM1418/28 RM_M 26 Návrh na souhlas s umístěním odplyňovacího vrtu 

VM - OV č. 166 a pěšího přístupu v pozemku ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy v k.ú. 

Přívoz, obec Ostrava, pro Green Gas DPB, a.s. 

08 

01807/RM1418/28 RM_M 27 Návrh na uzavření smluv o zřízení služebnosti k 

pozemkům ve vlastnictví fyzických osob a Veolia 

Energie ČR, a.s., jako investorem 

08 

01808/RM1418/28 RM_M 28 Návrh na souhlas s umístěním podzemního 

kabelového vedení NN, sloupu VN a přípojky NN 

k pozemkům ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy a uzavření smluv o budoucí smlouvě o 

zřízení věcného břemene, pro ČEZ Distribuce, a.s. 

08 

01809/RM1418/28 RM_M 29 Návrh na zrušení usnesení rady města č. 

01372/RM1418/23 ze dne 26.5.2015 a návrh na 

zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení 

služebnosti k pozemkům ve vlastnictví SMO pro 

oprávněného MESA s.r.o. 

08 

01810/RM1418/28 RM_M 30 Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření 

smluv o zřízení věcného břemene k pozemkům ve 

vlastnictví SMO s ČEZ Distribuce, a.s., jako 

oprávněným a s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, 

jako investorem 

08 

01811/RM1418/28 RM_M 31 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. 

Krásné Pole a k.ú. Svinov, obec Ostrava 

08 

01812/RM1418/28 RM_M 32 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. 

Kunčičky, obec Ostrava 

08 

01813/RM1418/28 RM_M 33 Návrh na záměr města prodat nemovitosti v k.ú. 

Mošnov, obec Mošnov, v k.ú. Proskovice, obec 

Ostrava a v k.ú. Hrabová, obec Ostrava 

08 

01814/RM1418/28 RM_M 34 Návrh na záměr města neprodat pozemky v k.ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Maroldova, 

ul. Gorkého, ul. Sokolská třída) 

08 

01815/RM1418/28 RM_M 35 Návrh na záměr města neprodat části pozemku v 08 
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k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava 

01816/RM1418/28 RM_M 36 Návrh na záměr města neprodat část pozemku 

parc.č. 793/286 v k.ú. Výškovice u Ostravy, návrh 

na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Stará 

Bělá a v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava 

08 

01817/RM1418/28 RM_M 37 Návrh na záměr města neprodat pozemky v k. ú. 

Martinov ve Slezsku a v k. ú. Třebovice ve 

Slezsku, obec Ostrava, svěřené městským 

obvodům 

08 

01818/RM1418/28 RM_M 38 Návrh na záměr města neprodat pozemky v k.ú. 

Svinov, obec Ostrava 

08 

01819/RM1418/28 RM_M 39 Návrh na záměr města neprodat nemovitosti v k.ú. 

Svinov, obec Ostrava 

08 

01820/RM1418/28 RM_M 40 Návrh nekoupit či koupit nemovité věci v k. ú. 

Pustkovec, obec Ostrava - Pustkovecké údolí 

08 

01821/RM1418/28 RM_M 41 Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Michálkovice, 

obec Ostrava 

08 

01822/RM1418/28 RM_M 42 Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Radvanice, k.ú. 

Přívoz, obec Ostrava a návrh směnit nemovité 

věci v k.ú. Přívoz, obec Ostrava 

08 

01823/RM1418/28 RM_M 43 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem 

nebytového prostoru-garáže č. 3 v bytovém domě 

na ul. Horní 3033/102, Ostrava-Bělský Les 

08 

01824/RM1418/28 RM_M 44 Návrh na uzavření nájemní smlouvy a dohody o 

úhradě za bezesmluvní užívání se společností 

RFN s.r.o. 

08 

01825/RM1418/28 RM_M 45 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem 

parkovacího místa v k.ú. Zábřeh nad Odrou, 

souhlas s podnájmem bytu v domě na ul. Horní č. 

3036/108, Ostrava-Bělský Les 

08 

01826/RM1418/28 RM_M 46 Návrh na uzavření dohody o skončení nájmu (k.ú. 

Zábřeh-VŽ) a návrh na uzavření smlouvy o nájmu 

pozemků (k.ú. Vítkovice) 

08 

01827/RM1418/28 RM_M 47 Žádost o zrušení výpovědi z nájmu nebytových 

prostor v budově na ul. Hlubinská 6 

08 

01828/RM1418/28 RM_M 48 Návrh na uzavření smlouvy o bezúplatném 

převodu vlastnického práva k nemovité věci a o 

zřízení věcného práva s ČR-Úřadem pro 

zastupování státu ve věcech majetkových k 

pozemku v k.ú. Svinov, obec Ostrava 

08 

01829/RM1418/28 RM_M 49 Návrh na bezúplatné nabytí majetku z vlastnictví 

ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových v k. ú. Mariánské Hory (lokalita 

ulice Švermova) a Nová Ves u Ostravy (lokalita 

ulice Rolnická) 

08 

01830/RM1418/28 RM_M 50 Předchozí souhlas s komerční činností 

vykonávanou základními organizacemi Českého 

zahrádkářského svazu 

08 
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01831/RM1418/28 RM_M 51 Návrh na převzetí vodohospodářského majetku 

městského obvodu Hošťálkovice, předání 

vodohospodářského majetku statutárního města 

Ostrava do nájmu společnosti Ostravské vodárny a 

kanalizace, a.s., a záměr pronájmu 

vodohospodářské stavby 

08 

01832/RM1418/28 RM_M 69 Souhlas vlastníka s technickým zhodnocením 

majetku užívaného na základě koncesní smlouvy 

08 

01833/RM1418/28 RM_M 70 Návrh na souhlas s trvalým odnětím 

zemědělského pozemku v k.ú. Pudlov, obec 

Bohumín, ze zemědělského půdního fondu, ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřená 

správa nemovitosti ve vlastnictví MOb Slezská 

Ostrava 

08 

01834/RM1418/28 RM_M 71 Návrh na uzavření smluv o budoucí smlouvě o 

zřízení služebností s Povodí Odry s.p., MSK, 

Dopravním podnikem Ostrava a.s., fyzickými 

osobami 

08 

01835/RM1418/28 RM_M 72 Návrh na uzavření smluv o výpůjčce v k.ú. 

Hrabůvka, Zábřeh nad Odrou, Poruba-sever, 

Zábřeh-Hulváky, Moravská Ostrava a Slezská 

Ostrava 

08 

01836/RM1418/28 RM_M 73 Návrh na uzavření smluv o zřízení služebností s 

fyzickými osobami 

08 

01837/RM1418/28 RM_M 74 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k. 

ú. Přívoz (lokality ulic Zákrejsova, Ibsenova a 

Slovenská), obec Ostrava 

08 

01838/RM1418/28 RM_M 75 Návrh na zřízení věcných břemen a uzavření 

smluv o zřízení věcných břemen k pozemkům ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy v k.ú. 

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

obec Ostrava, pro společnost RWE GasNet,s.r.o. 

08 

01839/RM1418/28 RM_M 76 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce části 

pozemku v k. ú. Moravská Ostrava, návrh na 

záměr města vypůjčit část pozemku v k. ú. 

Moravská Ostrava, návrh na záměr města 

pronajmout nemovité věci v k.ú. Frýdlant nad 

Ostravicí 

08 

01840/RM1418/28 RM_M 77 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce a návrh na 

záměr města výpůjčit pozemky a části pozemků v 

k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 

08 

01841/RM1418/28 RM_M 78 Návrh na uzavření smluv o výpůjčce části 

pozemků s DPO a. s. 

08 

01842/RM1418/28 RM_M 79 Návrh na záměr pronájmu části pozemku v k.ú. 

Petřkovice u Ostravy,obec Ostrava. Návrh na 

záměr pronájmu částí pozemku v k.ú. Nová Ves u 

Ostravy, obec Ostrava. Návrh na záměr pronájmu 

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

08 
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Návrh na záměr výpůjčky části pozemku v k.ú. 

Koblov, obec Ostrava. 

01843/RM1418/28 RM_M 80 Návrh na uzavření pachtovní smlouvy k 

pozemkům v k.ú. Svinov 

08 

01844/RM1418/28 RM_M 81 Souhlas s podnájmem bytu v domě na ul. Horní č. 

3039/114, Ostrava-Bělský Les 

08 

01845/RM1418/28 RM_M 82 Návrh na uzavření nájemní smlouvy a dohody o 

úhradě za bezesmluvní užívání částí pozemku v 

k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava se společností 

SaSMONT s.r.o. 

08 

01846/RM1418/28 RM_M 83 Návrh na bezúplatné nabytí majetku z vlastnictví 

ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR v k. ú. 

Petřkovice u Ostravy (lokalita ulice Hlučínská) 

08 

01847/RM1418/28 RM_M 90 Návrh koupit pozemek parc.č 456/2, k.ú. 

Bartovice, obec Ostrava 

08 

01848/RM1418/28 RM_M 98 Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření 

smlouvy o zřízení věcného břemene, návrh na 

souhlas s umístěním stavby a uzavřením smlouvy 

o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k 

pozemkům ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, s oprávněnými: T-Mobile Czech 

Republic a.s., Česká telekomunikační 

infrastruktura a.s. 

08 

01849/RM1418/28 RM_M 99 Návrh na souhlas s umístěním inžen. sítí, uzavření 

smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a 

nájemních smluv s fyzickými osobami 

08 

01850/RM1418/28 RM_M 101 Návrh na souhlas s umístěním vodovodní 

přípojky, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o 

zřízení služebnosti s fyzickou osobou 

08 

01851/RM1418/28 RM_M 102 Odpověď na podání ve věci vyčíslení způsobené 

škody v areálu stadionu Bazaly v průběhu 

fotbalového utkání mezi FC Baník Ostrava, a.s. a 

Dukla Praha 

08 

01852/RM1418/28 RM_M 113 Návrh na zrušení usnesení rady města č. 

01695/RM1418/27 ze dne 30.06.2015 a záměr 

města pronajmout části pozemků parc. č. 947/7 a 

parc. č. 990/2 oba v k.ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava 

08 

01853/RM1418/28 RM_M 92 Úprava rozpočtu r. 2015 07 

01854/RM1418/28 RM_M 11 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do 

vlastnictví Střediska volného času Korunka, 

Ostrava - Mariánské Hory, p.o. 

42 

01855/RM1418/28 RM_M 12 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do 

vlastnictví Městské nemocnice Ostrava, 

příspěvkové organizace 

40 

01856/RM1418/28 RM_M 17 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do 

vlastnictví Dětského centra Domeček, příspěvková 

organizace 

40 
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01857/RM1418/28 RM_MZP 1 Návrh na poskytnutí odměny za rok 2015 ředitelce 

Střediska volného času, Ostrava - Zábřeh, 

příspěvkové organizace 

31 

01858/RM1418/28 RM_M 19 Návrh na vyhlášení 7. ročníku výběrového řízení 

Dotačního programu na podporu rozvoje bilingvní 

a cizojazyčné výuky v mateřských, základních a 

středních školách se sídlem na území SMO pro 

rok 2016 

86 

01859/RM1418/28 RM_VZ 17 Zadání veřejné zakázky “Nákup vozidel pro 

přepravu osob se sníženou mobilitou a imobilních 

osob”, poř. č. 95/2015 

84 

01860/RM1418/28 RM_M 112 Petice zaměstnanců Městské nemocnice Ostrava, 

příspěvková organizace 

86 

01861/RM1418/28 RM_MZP 6 Rezignace ředitele Městské nemocnice Ostrava, 

příspěvková organizace 

31 

01862/RM1418/28 RM_M 4 Návrh na personální úpravu odborné pracovní 

skupiny rady města pro optimalizaci řízení 

městských společností a organizací 

90 

01863/RM1418/28 RM_M 10 Dohoda o změně Smlouvy č. 9255910791-D ve 

znění dodatku č.1 o poskytnutí dotace z 

prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na 

výstavbu nájemních bytů “Slezská Ostrava - 

Františkov” 

90 

01864/RM1418/28 RM_MZP 5 Podání žaloby proti rozhodnutí předsedy Úřadu 

pro ochranu hospodářské soutěže ve veřejné 

zakázce “Optimalizace a konsolidace 

programového vybavení IS VERA” 

90 

01865/RM1418/28 RM_M 2 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Mgr. 

Kateřiny Šebestové, náměstkyně primátora, do 

Polska (Katovice) dne 18.6.2015 

33 

01866/RM1418/28 RM_M 5 Žádost městského obvodu Vítkovice o pokrytí 

nákladů za umístění týraných psů v náhradní péči 

v útulku pro psy v Ostravě-Třebovicích 

80 

01867/RM1418/28 RM_VZ 21 Zadání veřejné zakázky “Veterinární péče”, poř. č. 

91/2015 

80 

01868/RM1418/28 RM_M 16 Návrh dodatku č. 21 ke Smlouvě na poskytování 

služeb elektronických komunikací 

0913/2003/MIS/LPO se společností 

OVA!!!CLOUD.net a.s. 

83 

01869/RM1418/28 RM_VZ 5 Smlouva o poskytování technické podpory 

produktu AACC se společností ALGOTECH, 

s.r.o. 

83 

01870/RM1418/28 RM_VZ 24 Dodávka síťových zařízení CISCO 83 

01871/RM1418/28 RM_M 6 Návrh na uzavření Smlouvy o sdružení veřejných 

zadavatelů a o úpravě vzájemných práv a 

povinností a vztahů k třetím osobám 

05 

01872/RM1418/28 RM_M 1 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

č. 1579/2014/OI/LPO 

05 
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01873/RM1418/28 RM_M 22 Návrh na uzavření smlouvy o právu provést 

stavbu a nájemní smlouvu v souvislosti se 

stavbami odboru investičního, zahrnutými do 

kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy 

05 

01874/RM1418/28 RM_M 23 Návrh na uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo 

a smlouvy mandátní č. 1383/2012/OI/LPO 

05 

01875/RM1418/28 RM_M 54 Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo 

č.0096/2015/OI/ZFUN ke stavbě “Revitalizace ZŠ 

Ostrava-Hošťálkovice” 

05 

01876/RM1418/28 RM_M 56 Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebnost” v 

souvislosti se stavbami zahrnutými do 

kapitálového rozpočtu města Ostravy 

05 

01877/RM1418/28 RM_M 57 Návrh na uzavření “Nájemní smlouvy” v 

souvislosti se stavbou “Cyklotrasa R - Svinov, 

Polanka” 

05 

01878/RM1418/28 RM_M 91 Návrh na uzavření Dodatku č.2 Smlouvy o dílo č. 

71/2015/OI/ZFUN na úpravu rozsahu díla o 

méněpráce a změnu ceny na stavbě “Org. 8175 

“Revitalizace knihovny na ulici Podroužkova 

1663/4, Ostrava-Poruba 

05 

01879/RM1418/28 RM_M 95 Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo 

č. 2193/2013/OI/LPO ze dne 31.07.2013 na 

zpracování projektové dokumentace stavby 

„Kanalizační síť Nová Ves - Jih, Inženýrské sítě 2. 

etapa, Splašková kanalizace 2. a 3. stavba a ČS 

splašků č. 2“ v Ostravě-Nové Vsi 

05 

01880/RM1418/28 RM_M 103 Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě 

příkazní č.0912/2014/OI/LPO na výkon 

technického dozoru stavebníka a výkon 

koordinátora BOZP po dobu realizace stavby 3064 

“Přestupní uzel Hulváky, I.etapa” 

05 

01881/RM1418/28 RM_MZP 3 Rozhodnutí o způsobu financování veřejné 

zakázky poř. č. 254/2014 “Cyklostezka Počáteční, 

Slezskoostravský hrad” 

5 

01882/RM1418/28 RM_VZ 1 Veřejná zakázka “Odkanalizování Přívozu do 

ÚČOV - 2. etapa, 2. část - dostavba (PDS + Plán 

BOZP)”, poř. č. 97/2015 

05 

01883/RM1418/28 RM_VZ 2 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření smlouvy o dílo na zpracování 

investičního záměru pro stavbu “Rekonstrukce 

objektu Husova 7, Ostrava” 

05 

01884/RM1418/28 RM_VZ 3 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní pro 

stavbu „Autobusová zastávka MK. Karla Svobody 

v Ostravě Plesné“(PD+AD+IČ) 

05 

01885/RM1418/28 RM_VZ 4 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby 

“Oprava kanalizace ul. Vedlejší” v Ostravě - 

05 
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Muglinově 

01886/RM1418/28 RM_VZ 6 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na 

vypracování projektových dokumentací a výkon 

inženýrské činnosti pro zajištění pravomocných 

územních rozhodnutí pro stavby Doplnění 

veřejného osvětlení (VO) : “Schodiště 

Urbaníkova”, “Sabinova, Tichá” v Ostravě-

Svinově a “Sokolská-dvorní část” v Moravské 

Ostravě, ORG:4042 

05 

01887/RM1418/28 RM_VZ 7 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření smlouvy příkazní na zajištění 

inženýrské činnosti pro stavbu “Vybavení 

křižovatky č.4077 Martinovská x Provozní x 

1.čs.armádního sboru SSZ”, v Ostravě - Porubě a 

Ostravě - Třebovicích, ORG.3166 . 

05 

01888/RM1418/28 RM_VZ 8 Veřejná zakázka “Legionella - Domov pro seniory 

Slunovrat”, poř. č. 112/2015 

05 

01889/RM1418/28 RM_VZ 9 Veřejná zakázka “Prodloužení cyklostezky - lávka 

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

102/2015 

05 

01890/RM1418/28 RM_VZ 15 Zadání veřejné zakázky “Vybavení křižovatky 

Martinovská, Provozní, 1. čs. armádního sboru”, 

poř. č. 44/2015 

5 

01891/RM1418/28 RM_VZ 16 Veřejná zakázka “Rekonstrukce kanalizačního 

sběrače D, úsek Š0 (ÚČOV) - Š1”, poř. č. 

132/2015 

05 

01892/RM1418/28 RM_VZ 18 Veřejná zakázka “Přístavba a nástavba Domova 

důchodců Korýtko”, poř.č. 137/2015 

05 

01893/RM1418/28 RM_VZ 20 Veřejná zakázka “Rekonstrukce kanalizace v ul. 

Přemyslovců (PD+AD)”, poř.č. 85/2015 

05 

01894/RM1418/28 RM_M 14 Povolení výjimky ze stavební uzávěry SDD 

“Kutací jáma č. III” pro vybudování veřejného 

osvětlení v rámci stavby “Rekonstrukce VO oblast 

Prokopská” v k.ú. Slezská Ostrava 

89 

01895/RM1418/28 RM_M 15 Povolení výjimky ze stavební uzávěry 

zlikvidované jámy “Alexander č.1” pro stavbu 

“Úprava stávajícího objektu pro zařízení skladu 

nápojů v areálu dolu Alexander” v k.ú. Kunčičky 

89 

01896/RM1418/28 RM_M 68 Předchozí souhlas rady města k prodeji, pronájmu, 

k výpůjčce, ke zřízení věcného břemene a ke 

zřízení předkupního práva k nemovitostem v 

majetku města, svěřených městským obvodům a k 

nabytí nemovitostí 

89 

01897/RM1418/28 RM_M 20 Dodatek Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Regionální rady 

09 

01898/RM1418/28 RM_M 87 Rozhodnutí zadavatele o námitkách společnosti 

MASTER IT Technologies, a. s. proti rozhodnutí 

09 
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o zrušení zadávacího řízení 

01899/RM1418/28 RM_M 13 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce archiválií 

se Slezským zemským muzeem, příspěvkovou 

organizací, pro výstavu 

26 

01900/RM1418/28 RM_MZP 4 Vzdání se funkce vedoucího investičního odboru 

MMO 

36 

01901/RM1418/28 RM_M 64 Návrh na vyřazení neupotřebitelného majetku 84 

01902/RM1418/28 RM_M 9 Sleva z poplatku za pronájem vodohospodářské 

infrastruktury v průmyslové zóně Mošnov v roce 

2015 pro Severomoravské vodovody a kanalizace 

Ostrava a.s. 

84 

01903/RM1418/28 RM_M 89 Návrh na souhlas ke stavbě na pozemku parc.č. 

2988/1 v k.ú. Radvanice, obec Ostrava - jako 

vlastníka sousední nemovitosti 

84 

01904/RM1418/28 RM_VZ 11 Oprava ZTI v objektu přístavby Nové radnice 

Sokolská 1374/28 

84 

01905/RM1418/28 RM_M 111 Převod povinnosti zajišťovat dodávku elektrické 

energie a zemního plynu ze statutárního města 

Ostrava na společnost Vědecko-technologický 

park Ostrava, a.s. 

84 

01906/RM1418/28 RM_VZ 12 Výměna podlahových krytin v objektu přístavby 

Nové radnice Sokolská 1374/28 

84 

01907/RM1418/28 RM_VZ 22 Veřejná zakázka “Vybavení interiérů v objektu 

Nové radnice”, poř. č. 113/2015 

84 

01908/RM1418/28 RM_VZ 19 Veřejná zakázka “Jazykové kurzy”, poř.č. 90/2015 22 

  
Materiály, které byly staženy : 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_VZ 10 Veřejná zakázka “Poradenské služby - Strategický 

plán sociálního začleňování”, poř. č. 117/2015 

86 

  RM_M 84 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. 

Lumíra Palyzy, 1.náměstka primátora, do Itálie 

(Turín) ve dnech 10.-12.9.2015 

01 

  RM_M 104 Schválení zahájení přípravy projektu s názvem - 

Protipovodňová opatření Městského obvodu 

Polanka nad Odrou 

50 

  RM_M 18 Kompostéry pro MŠ a ZŠ obvodu MOaP 80 

  
Tiskové opravy : 
  
 Materiál 

  
Název zn.předkl. 

  RM_TO 1 Tisková oprava usnesení rady města č. 

01663/RM1418/27, bod 2) ze dne 30.06.2015 

28 
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RM_M 0 
Schválení programu 28. schůze rady města dne 27.07.2015 
  
Usnesení číslo: 01768/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 28. schůze rady města dne 27.07.2015 

  

 
RM_VH 1 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti OZO Ostrava 
s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 01769/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, 
obchodní společnosti OZO Ostrava s.r.o., se sídlem Frýdecká 680/444, Kunčice, 719 00 
Ostrava, IČO: 62300920, jejímž jediným společníkem je statutární město Ostrava 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
výzvu Rady města Bohumína uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
se zněním dopisu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 85 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Jana Žemly, ředitele 
Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o., do SRN (Mnichov) ve dnech 27.-
28.6.2015 
  
Usnesení číslo: 01770/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
01 

  
k usnesení č. 01580/RM1418/26 
  
Rada města 

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

p.o., do SRN (Mnichov) ve dnech 27.-28.6.2015 

  

 
RM_M 66 
Návrh komise pro otevřenou radnici a rozvoj samosprávy rady města 
na zveřejňování informací o činnosti komise prostřednictvím webových 
stránek SMO 
  
Usnesení číslo: 01771/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
návrh komise pro otevřenou radnici a rozvoj samosprávy rady města na průběžné poskytování 

informací o své činnosti občanům města prostřednictvím webových stránek statutárního města 

Ostrava 

  

 
RM_M 59 
Uzavření dodatků ke smlouvám o užívání objektů a úhradě nákladů s 
HZS MSK 
  
Usnesení číslo: 01772/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o užívání objektu a úhradě nákladů č. 

2041/2011/MP , dodatku č. 2 ke smlouvě o užívání objektu a úhradě nákladů č. 1438/2009/MP 

a dodatku č. 4 ke smlouvě o užívání objektu a úhradě nákladů č. 0028/2005/MěP s Českou 

republikou-Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje  se sídlem Výškovická 

40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70884561 dle přílohy č. 1, 2 a 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 60 
Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc červen 2015 
  
Usnesení číslo: 01773/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) projednala 
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informaci o stavu veřejného pořádku za měsíc červen 2015 dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 61 
Návrh na připojení objektu na pult centralizované ochrany Městské 
policie Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01774/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
připojení objektu Úřadu práce ČR, Krajské pobočky v Ostravě, 30. dubna 3130, 701 60 

Ostrava na pult centralizované ochrany Městské policie Ostrava 

  

2) ukládá 

  
řediteli Městské policie Ostrava  

provést potřebné úkony dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Zdeněk Harazim, T: 30.09.2015 

 ředitel Městské policie Ostrava 

  
 

RM_VZ 13 
Veřejná zakázka “Obnova vozového parku”, poř. č. 38/2015 
  
Usnesení číslo: 01775/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zveřejnění předběžného oznámení dle ust. § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na obnovu vozového parku 

Magistrátu města Ostravy a Městské policie Ostrava, a to v rozsahu dle předloženého návrhu 
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RM_M 62 
Smlouva č. 14201393 o poskytnutí podpory a rozhodnutí o poskytnutí 
dotace ze Státního fondu životního prostředí České republiky pro 
projekt “Revitalizace mateřské školy Adamusova 7, Ostrava-Zábřeh” 
  
Usnesení číslo: 01776/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 9791/RM1014/129 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
a) s návrhem Smlouvy č. 14201393 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 “Revitalizace mateřské školy Adamusova 7, 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 “Revitalizace mateřské školy Adamusova 7, 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 16. 6. 2015 pod č. j. 115D222005133/2 

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 16. 6. 2015 

pod č. j. 115D222005133/2 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 
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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: 09.09.2015 

 starosta Městského obvodu Ostrava - Jih 

  
 

RM_M 93 
Smlouva o poskytnutí dotace k projektu „Rekonstrukce ulic Junácká - 
Mitrovická na malou okružní křižovatku v Ostravě – Staré Bělé” v rámci 
individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 
  
Usnesení číslo: 01777/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 00951/RM1418/17 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
a) s návrhem Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, která by měla 

být uzavřena mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem Stará Bělá, na financování 

z individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje od poskytovatele 

Moravskoslezského kraje, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692 na projekt 

„Rekonstrukce ulic Junácká - Mitrovická na malou okružní křižovatku v Ostravě – Staré Bělé” 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

b) s přijetím dotace od poskytovatele Moravskoslezský kraj, se sídlem 28. října 117, 702 18 

Ostrava,  IČO: 70890692 na projekt „Rekonstrukce ulic Junácká - Mitrovická na malou 

okružní křižovatku v Ostravě – Staré Bělé” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

za podmínky, že Zastupitelstvo města Ostravy vydá souhlas s tím, že majetek pořízený nebo 

technicky zhodnocený z prostředků získaných z dotace poskytnuté na základě smlouvy 

uvedené v příloze č. 1 nebude po dobu 2 let od ukončení realizace projektu zcizen dle čl. V, 

bodu 3, písm. m) smlouvy uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu 
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2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyslovit souhlas s tím, že majetek pořízený nebo technicky zhodnocený z prostředků získaných 

z dotace poskytnuté na základě smlouvy uvedené v příloze č. 1 nebude po dobu 2 let od 

ukončení realizace projektu zcizen dle čl. V, bodu 3, písm. m) smlouvy uvedené v příloze č. 1 

předloženého materiálu 

  

3) žádá 

  
městský obvod Stará Bělá 

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

  

 Vyřizuje: RNDr. Mojmír Krejčíček, T: 31.12.2015 

 starosta Městského obvodu Stará Bělá 

  
4) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: RNDr. Mojmír Krejčíček, T: 09.09.2015 

 starosta Městského obvodu Stará Bělá 

  
 

RM_M 97 
Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci z MPSV pro projekt 
Poskytování sociálních služeb v MOb MOaP v roce 2016 
  
Usnesení číslo: 01778/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zahájením přípravy projektu a s podáním žádosti o dotaci pro projekt “Poskytování 

sociálních služeb pro rok 2016” prostřednictvím souhrnné žádosti statutárního města Ostravy v 

rámci dotačního řízení MPSV 

  

2) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

o zajištění předložení žádosti o dotaci a všech jejích příloh prostřednictvím souhrnné žádosti 

města Ostravy pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu s podmínkami Ministerstva 
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práce a sociálních věcí ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům 

sociálních služeb pro rok 2016 v případě, že zastupitelstvo městského obvodu rozhodne kladně 

o podání žádosti o dotaci 

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 30.11.2015 

 starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
 

RM_M 109 
Zahájení přípravy a podání žádosti o poskytnutí dotace z Operačního 
programu životní prostředí pro projekt “Parkové úpravy sídlišť 
Šalamouna a Fifejdy II 2015” 
  
Usnesení číslo: 01779/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zahájením přípravy projektu a s podáním žádosti o dotaci pro projekt ”Parkové 

úpravy sídlišť Šalamouna a Fifejdy II 2015” ke spolufinancování z Operačního programu 

životní prostředí vyhlášeného Ministerstvem životního prostředí ČR 

  

2) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

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

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

souladu s podmínkami Operačního programu životní prostředí 

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 14.10.2015 

 starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
3) schvaluje 

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

2607 tis. Kč: 

v roce 2015: na zajištění předfinancování projektu ve výši 521 tis. Kč, 

přičemž v částce je obsaženo spolufinancování celkem 521 tis. Kč, dle přílohy č.1 

předloženého materiálu 
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4) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

o zajištění spolufinancování a předfinancování projektu uvedeného v bodě 1) tohoto usnesení v 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 30.09.2015 

 starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
5) souhlasí 

  
se zněním čestného prohlášení k dani z přidané hodnoty u projektu “Parkové úpravy sídlišť 

Šalamouna  a Fifejdy II 2015” 

  

 
RM_M 108 
Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci pro projekt “Ozdravné 
pobyty předškolních dětí městského obvodu MOaP III.” 
  
Usnesení číslo: 01780/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
a) se zahájením přípravy a s podáním žádosti o příspěvek pro projekt “Ozdravné pobyty 

předškolních dětí městského obvodu MOaP III.” v rámci dotačního programu Příspěvky na 

ozdravné pobyty ŽPZ/04/2015 vyhlášeného Moravskoslezským krajem, IČO 70890692, 28. 

října 117, 702 18 Ostrava 

b) se zněním čestného prohlášení k dani z přidané hodnoty k projektu “Ozdravné pobyty 

předškolních dětí městského obvodu MOaP III.” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
v případě úspěšnosti projektu dle bodu 1a) tohoto usnesení financování projektu ve výši 3 288 

tis. Kč a spolufinancování z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší, za podmínky 

schválení úpravy Statutu Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší zastupitelstvem města 

dne 09.09.2015: 

v roce 2016: na předfinancování ve výši 1 692 tis. Kč, 

v roce 2017: na předfinancování ve výši 996 tis. Kč, 
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přičemž v obou částkách je obsaženo spolufinancování celkem ve výši 2 088 tis. Kč dle přílohy 

č. 2 předloženého materiálu 

  

3) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz jako nositele projektu 

o zajištění předložení žádosti o dotaci a všech jejích příloh dle bodu 1a) tohoto usnesení v 

souladu s podmínkami výzvy v rámci programu Příspěvky na ozdravné pobyty ŽPZ/04/2015 v 

případě, že zastupitelstvo městského obvodu rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci pro 

tento projekt 

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 31.08.2015 

 starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
 

RM_MZP 2 
Informace o plnění opatření k nápravě zjištěných nedostatků u 
městských obvodů Ostrava-Jih a Hrabová 
  
Usnesení číslo: 01781/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
02 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
Zprávy o plnění opatření k nápravě zjištěných nedostatků u městských obvodů Ostrava-Jih a 

Hrabová 

  

2) rozhodla 

  
postupovat vůči městskému obvodu Hrabová v souladu s ustanovením čl. 10 odst. 26 obecně 

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

snížit účelový transfer z výtěžku z loterií a jiných podobných her na 1/3 výše tohoto účelového 

transferu 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat příslušná opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.12.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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4) ukládá 

  
vedoucí odboru interního auditu a  kontroly 

provést v měsíci lednu 2016 kontrolu plnění opatření k nápravě nedostatků uvedených ve 

Zprávě o výsledku hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly u městského 

obvodu Hrabová v roce 2015 a předložit radě města zprávu o plnění opatření k nápravě 

zjištěných nedostatků 

  

 Vyřizuje: Ing. Renata Gembíková, T: 29.02.2016 

 vedoucí odboru interního auditu a kontroly 

  
 

RM_M 3 
Návrh na neposkytnutí mimořádného peněžního daru na tisk a vydání 
knihy Ostrava v důchodu: Průvodce po zaniklé slávě 
  
Usnesení číslo: 01782/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o neposkytnutí mimořádného peněžního daru z rozpočtu statutárního města Ostravy fyzické 

osobě XXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, nar. XXXXXX 

na tisk a vydání knihy Ostrava v důchodu: Průvodce po zaniklé slávě 

  

 
RM_M 67 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční 
účelové dotace č. 1663/2015/KP 
  
Usnesení číslo: 01783/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
01 

  
k usnesení č. 01348/RM1418/23 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční 

dotace  č.1663/2015/KP mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8,  

729 30   Ostrava, IČO 00845451 a společností Celé Česko čte dětem o.p.s., Janáčkova 

1426/10, 702 00   Ostrava, IČO 27767612 

  

2) ukládá 
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primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Michal Bayer, T: 09.09.2015 

 zastupující vedoucí kanceláře primátora 

  
 

RM_M 86 
Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. Radka Barana, 
ředitele Domova Slunečnice Ostrava, p.o. do Švýcarska (Zürich) ve 
dnech 18.-22.8.2015 
  
Usnesení číslo: 01784/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahraniční pracovní cestu Ing. Radka Barana, ředitele Domova Slunečnice  Ostrava, p.o.  do 

Švýcarska  (Zürich)  ve dnech  18.-22.8.2015  za účelem  účasti na  studijní  cestě 

  

2) ukládá 

  
řediteli  Domova Slunečnice Ostrava, p.o. 

předložit radě města zprávu o výsledku zahraniční pracovní cesty dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Radek Baran, T: 15.09.2015 

 ředitel Domova Slunečnice Ostrava 

  
 

RM_M 107 
Dodávka monitoringu denního tisku pro statutární město Ostrava v 
období srpen - prosinec 2015 
  
Usnesení číslo: 01785/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
vystavení objednávky na dodávku monitoringu denního tisku pro statutární město Ostrava v 

období 1. 8. - 31. 12. 2015 v rozsahu dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) pověřuje 
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vedoucího odboru kancelář primátora 

učiněním všech úkonů potřebných k zajištění bodu 1) tohoto usnesení a k podpisu objednávky 

dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Michal Bayer, T: 31.07.2015 

 zastupující vedoucí kanceláře primátora 

  
 

RM_M 58 
Návrh na schválení termínů zasedání zastupitelstva města na rok 2016 a 
schůzí rady města do konce roku 2015 
  
Usnesení číslo: 01786/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
termíny konání zasedání zastupitelstva města na rok 2016 a schůzí rady města do konce roku 

2015 dle důvodové zprávy předloženého materiálu s úpravou 

  

 
RM_M 63 
Žádost o odložení podání návrhu na zahájení exekuce 
  
Usnesení číslo: 01787/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
nevyhovět žádosti o odložení podání návrhu na zahájení exekuce pana Mgr. Art. PXXXXX 

KXXXXXXXX, nar. XXX XX XXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XX 

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX právně zastoupeném JUDr. Alojzem 

Baránikem, advokátem se sídlem Národní 365/43, 110 00 Praha 1 – Staré Město 

  

 
RM_M 100 
Souhlas s návrhem odůvodnění odvolání 
  
Usnesení číslo: 01788/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 
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s návrhem odůvodnění odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Ostravě ze dne 23. 4. 2015, 

čj. 85 C 67/2011 – 226 ve znění přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 7 
Návrh na uzavření Rámcové smlouvy o obchodování na finančním trhu 
s Československou obchodní bankou, a.s. 
  
Usnesení číslo: 01789/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Rámcové smlouvy o obchodování na finančním trhu s Československou obchodní 

bankou, a.s., se sídlem, Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, IČ 00001350 dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 8 
Návrh na uzavření Rámcové smlouvy o obchodování na finančním trhu 
s BNP PARIBAS FORTIS SA/NV 
  
Usnesení číslo: 01790/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Rámcové smlouvy o obchodování na finančním trhu s BNP PARIBAS FORTIS 

SA/NV, se sídlem Montagne du Parc 3, 1000 Brussels, Belgie dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 52 
Žádost městského obvodu Vítkovice ze dne 17. června 2015 o zvýšení 
limitu pro vzdání se práva a prominutí dluhu pro rok 2015 
  
Usnesení číslo: 01791/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
07 

  
k materiálu č. BJ1418 02212/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 
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zastupitelstvu města 

rozhodnout na základě obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění 

pozdějších změn a doplňků, článek 2, odst. 12, o výjimce ze závazného limitu dle článku 7, 

odst. 3, písm. f, a zvýšit limit pro vzdání se práva a prominutí dluhu pro městský obvod 

Vítkovice o 10 650 tis. Kč pro rok 2015 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit zastupitelstvu města žádost městského obvodu Vítkovice ze dne 17.6.2015 k 

projednání 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 09.09.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 53 
Schválení nového projektu k financování z úvěru EIB ve výši 3 mld. Kč 
  
Usnesení číslo: 01792/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
projekt „Zlepšení vzdělávání v oblasti radiologických zobrazovacích metod v Městské 

nemocnici Ostrava“  dle přílohy č. 1 předloženého materiálu k zaslání do  The European 

Investment Bank, 100 boulevard Konrad Adenauer, L-2950 Luxembourg k posouzení a 

schválení k financování z úvěru ve výši 3 mld. Kč poskytnutého bankou 

  

 
RM_M 65 
Úprava závazného ukazatele a rozpočtu r. 2015 
  
Usnesení číslo: 01793/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

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

(A.4.) na pol. 4116, ORJ 120, ÚZ 33513233 o 507 tis.Kč 

                                                ÚZ 33113233 o 90 tis.Kč 

(A.6.) na pol. 4116, ORJ 120, ÚZ 33513233 o 640 tis. Kč 

                                                ÚZ 33113233 o 113 tis. Kč 

(A.7.) na pol. 4116, ORJ 120, ÚZ 33513233 o 434 tis. Kč 

                                                ÚZ 33113233 o 77 tis.Kč 

- neinvestiční přijaté dotace od krajů 

na pol. 4122, ORJ 120, ÚZ 341 o 150 tis.Kč (A.1.) 

                                      ÚZ 249 o 2 170 tis.Kč (A.2.) 

                                      ÚZ 13307 o 325 tis.Kč (A.3.) 

                                      ÚZ 13305 o 34 330 tis. Kč (A.5.) 

- neinvestiční transfery PO 

na § 4357, pol. 5336, ORJ 180, ÚZ 341, org. 43 o 150 tis.Kč (A.1.) 

(A.2.) na § 4351, pol. 5336, ORJ 180, ÚZ 249, org. 43 o 220 tis.Kč 

          na § 4377, pol. 5336, ORJ 180, ÚZ 249, org. 43 o 1 950 tis.Kč  

na § 3529, pol. 5336, ORJ 170, ÚZ 13307, org. 4245 o 325 tis.Kč (A.3.) 

(A.4.) na § 4350, pol. 5336, ORJ 180, org. 40, ÚZ 33513233 o 395 tis.Kč 

                                                                          ÚZ 33113233 o 112 tis.Kč 

          na § 4357, pol. 5336, ORJ 180, org. 40, ÚZ 33513233 o 70 tis.Kč 

                                                                          ÚZ 33113233 o 20 tis.Kč 

(A.5.) na § 4350, pol. 5336, ÚZ 13305, ORJ 180, org. 34 o 1 933 tis. Kč 

                                                                               org. 35 o 1 633 tis. Kč 

                                                                               org. 36 o 1 962 tis. Kč 

                                                                               org. 37 o 3 247 tis. Kč 

                                                                               org. 38 o 4 110 tis. Kč 

                                                                               org. 40 o 1 648 tis. Kč 

                                                                               org. 41 o 3 110 tis. Kč 

         na § 4357, pol. 5336, ÚZ 13305, ORJ 180, org. 34 o 1 451 tis. Kč 

                                                                              org. 35 o 730 tis. Kč 

                                                                              org. 37 o 883 tis. Kč 

                                                                              org. 38 o 917 tis. Kč 

                                                                              org. 39 o 1 400 tis. Kč 

                                                                              org. 40 o 710 tis. Kč 

          na § 4351, pol. 5336, ÚZ 13305, ORJ 180, org. 43 o 131 tis. Kč 

          na § 4354, pol. 5336, ÚZ 13305, ORJ 180, org. 43 o 449 tis. Kč 

          na § 4355, pol. 5336, ÚZ 13305, ORJ 180, org. 43 o 612 tis. Kč 

          na § 4357, pol. 5336, ÚZ 13305, ORJ 180, org. 43 o 7 529 tis. Kč 

          na § 4377, pol. 5336, ÚZ 13305, ORJ 180, org. 43 o 506 tis. Kč 

          na § 4358, pol. 5336, ÚZ 13305, ORJ 170, org. 4241 o 1 369 tis. Kč 

(A.6.) na § 4357, pol. 5336, ORJ 180, ÚZ 33513233, org. 43 o 640 tis. Kč 

                                                             ÚZ 33113233, org. 43 o 113 tis. Kč 

(A.7.) na § 4350, pol. 5336, ORJ 180, ÚZ 33513233, org. 37 o 347 tis. Kč  

                                                             ÚZ 33113233, org. 37 o 61 tis. Kč 
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          na § 4357, pol. 5336, ORJ 180, ÚZ 33513233, org. 37 o 87 tis. Kč 

                                                             ÚZ 33113233, org. 37 o 16 tis. Kč 

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.07.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města schválit 

a) úpravu závazných ukazatelů - zvýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci 

Městská nemocnice Ostrava o 1 369 tis. Kč 

Dětské centrum Domeček o 325 tis. Kč 

Domov Sluníčko o 3 384 tis. Kč 

Domov Slunovrat o 2 363 tis. Kč 

Domov pro seniory Iris o 1 962 tis. Kč 

Domov Čujkovova o 4 641 tis. Kč 

Domov Korýtko o 5 027 tis. Kč 

Domov Magnólie o 1 400 tis. Kč 

Domov Slunečnice o 2 955 tis. Kč 

Domov pro seniory Kamenec o 3 110 tis. Kč 

Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením o 12 300 tis. Kč 

  

b) rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- daňové příjmy na pol. 1122 o 207 832 tis.Kč 

- běžné výdaje na § 6409, pol. 5362 o 207 832 tis.Kč 

  

  

4) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit zastupitelstvu města ke schválení návrh dle bodu 3) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 09.09.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 106 
Návrh na zajištění pohyblivé úrokové sazby 5. tranše úvěru Evropské 
investiční banky - úrokovým swapem 
  
Usnesení číslo: 01794/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zajištění pohyblivé úrokové sazby 5.tranše ve výši 950 mil. Kč  z úvěru Evropské investiční 

banky v objemu 3 mld. Kč úrokovým swapem dle podmínek uvedených v důvodové zprávě a 

příloze č. 3 předloženého materiálu 

  

2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru financí a rozpočtu 

aby realizoval veškeré potřebné úkony vedoucí k  uzavření úrokového swapu dle bodu 1) 

tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 15.09.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
3) zmocňuje 

  
primátora Ing. Tomáše Macuru, MBA 

aby v případě uzavření úrokového swapu podepsal dokumenty potvrzující uzavření obchodu 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 18.09.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_VZ 14 
Veřejná zakázka “Úvěr - ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz”, poř. č. 
53/2015 
  
Usnesení číslo: 01795/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
7 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 
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o zveřejnění předběžného oznámení dle ust. § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na poskytnutí úvěru ve výši 55 mil. 

Kč pro městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz na nákup nemovitých věcí a věcí movitých, 

a to v rozsahu předloženého návrhu 

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

předložit radě města znalecký posudek na cenu obvyklou kupované budovy spol. Real Estate 

OSTRAVA, a.s. a zároveň doložit kopii  nabývacího titulu majetku prodávajícího (budova na 

ul. Tyršova) 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek,  

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 55 
Vyřízení podání občana - návrh na vybudování zábavního parku 
  
Usnesení číslo: 01796/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
návrh pana XXX XXXXXXXna výstavbu zábavního parku pro maminky s dětmi v Ostravě - 

Hulvákách dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
se způsobem vyřízení podání občana XXX XXXXXX dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
primátorovi Ing.Tomáši Macurovi, MBA 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 09.09.2015 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 
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RM_M 94 
Veletrh Expo Real 2015 - doprovodné služby 
  
Usnesení číslo: 01797/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření objednávky na zajištění doprovodných služeb na mezinárodním veletrhu 

nemovitostí a investičních příležitostí EXPO REAL 2015 v Mnichově mezi statutárním 

městem Ostrava a společností 

Crest Communications a.s. 

se sídlem Ostrovní 126/30, 110 00  Praha 1, IČO 27169227 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru strategického rozvoje 

k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 31.08.2015 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
3) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy příkazní na zajištění barmanských služeb na mezinárodním veletrhu 

nemovitostí a investičních příležitostí EXPO REAL 2015 v Mnichově mezi statutárním 

městem Ostrava a 

Hamrosi Radim 

se sídlem Jubilejní 305/47, Ostrava - Hrabůvka, 700 30, IČO: 75222671 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

4) zmocňuje 

  
vedoucího odboru strategického rozvoje 

k podpisu smlouvy příkazní dle bodu 3) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 31.08.2015 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
5) rozhodla 

  
o závěrečném vyúčtování k zajištění doprovodných služeb na mezinárodním veletrhu 

nemovitostí a investičních příležitostí EXPO REAL 2015 v Mnichově dle důvodové zprávy 

předkládaného materiálu 

  

6) zmocňuje 

  
vedoucího odboru strategického rozvoje 

k podpisu závěrečného vyúčtování dle bodu 5) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 30.11.2015 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
7) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- zvyšují příjmy ORJ 300 

             na § 2141, pol. 2324,                                                 o   148 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje ORJ 300 

             na § 2141,  pol. 5175                                                 o 148 tis. Kč        

  

8) ukládá 

  
vedoucímu oboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 7) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.07.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 96 
Souhlas se zapojením statutárního města Ostravy v mezinárodním 
projektu RESOLVE v rámci programu INTERREG EUROPE 
  
Usnesení číslo: 01798/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 
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1) souhlasí 

  
se zapojením statutárního města Ostravy v mezinárodním projektu RESOLVE  v rámci 

programu INTERREG EUROPE 

  

 
RM_M 105 
Návrh na souhlas se zapojením statutárního města Ostravy do projektu 
ourPLAN v rámci programu Horizont 2020 
  
Usnesení číslo: 01799/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s účastí statutárního města Ostravy na realizaci mezinárodního projektu s názvem ourPLAN v 

rámci programu HORIZONT 2020 v roli přidruženého partnera 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 08.09.2015 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 110 
Informační cedule o kvalitě vody v řece Ostravici 
  
Usnesení číslo: 01800/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
informaci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje o kvalitě vody v řece Ostravici 

  

2) souhlasí 

  
s umístěním cedulí informujících veřejnost o kvalitě vody v řece Ostravici 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru strategického rozvoje 

zajistit umístění cedulí na příslušných místech u řeky Ostravice 
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 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 31.08.2015 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_VZ 23 
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy o dílo na 
zpracování “Studie pro nalezení trvalého řešení pro sesouvající se svah 
nad i pod cyklostezkou v oblasti Landeku (úsek Hornické muzeum – 
Koblovský most)” ID projektu 0835/12 
  
Usnesení číslo: 01801/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření Smlouvy o dílo na zpracování “Studie 

pro nalezení trvalého řešení pro sesouvající se svah nad i pod cyklostezkou v oblasti Landeku 

(úsek Hornické muzeum – Koblovský most)” mezi statutárním městem Ostrava a zhotovitelem 

společností GEOoffice, s.r.o., se sídlem Vrázova 1253/9, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČO 

28567978 dle přílohy č.1 - č.4 předloženého materiálu. 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

s n i ž u j í 

běžné výdaje ORJ 300 

na § 3699, pol. 5169                                           o 100 tis. Kč 

  

z v y š u j í 

kapitálové výdaje ORJ 300 

na § 2219, pol. 6121, org 8135000000               o 100 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek,  

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 88 
Návrh směnit věci nemovité v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava - v rámci 
projektu “Prodloužená ul. Ruská” 
  
Usnesení číslo: 01802/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout směnit: 

a) Stavbu SO 105 - parkoviště pro autobusy, včetně sorpční vpusti a dešťové kanalizace, ve 

vlastnictví statutárního města Ostrava, vše umístěné v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava na částech 

pozemků ve vlastnictví VÍTKOVICE, a.s., a to: 

- část pozemku parc.č. 1051/16, o výměře 12 m2, oddělena a nově označena jako pozemek 

parc.č. 1051/156 dle geometrického plánu č. 2276-3063c/2015 ze dne 6.3.2015 

- část pozemku parc.č. 1051/25, o výměře 528 m2, oddělena a nově označena jako pozemek 

parc.č. 1051/153 dle geometrického plánu č. 2276-3063c/2015 ze dne 6.3.2015 

- část pozemku parc.č. 1051/100, o výměře 810 m2, oddělena a nově označena jako pozemek 

parc.č. 1051/152 dle geometrického plánu č. 2276-3063c/2015 ze dne 6.3.2015 

- část pozemku parc.č. 1051/26, o výměře 26 m2, oddělena a nově označena jako pozemek 

parc.č. 1051/26 dle geometrického plánu č. 2276-3063c/2015 ze dne 6.3.2015 

vše dle přílohy č. 1/2 předloženého materiálu 

b) Stavbu SO 505 - STL, plynovod DN 80, v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, ve vlastnictví 

statutárního města Ostrava, umístěnou na částech pozemků ve vlastnictví VÍTKOVICE, a.s. a 

VÍTKOVICE HTB, a.s., a to: 

- část pozemku parc.č. 1051/99 

- část pozemu parc.č. 1051/102 

- část pozemku parc.č. 1071/103 

- část pozemku parc.č. 1051/130 

vše dle geometrického plánu č. 2187-4113063/2014 ze dne 16.5.2014, který je přílohou č. 2/2 

předloženého materiálu 

za 

pozemky ve vlastnictví VÍTKOVICE, a.s., IČO 451 93 070, sídlo Ostrava-Vítkovice, Ruská 
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2887/101, PSČ 706 02, a to: 

- p.p.č. 404/15, k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 

- parc.č. 1234/1, k.ú. Vítkovice, obec Ostrava 

- část pozemku p.p.č. 187/28, o výměře 1264 m2, oddělena a nově označena jako pozemek 

p.p.č. 187/28 dle geometrického plánu č. 1956-2/2015, k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, 

který je přílohou č. 5/2 předloženého materiálu 

 s tím, že VÍTKOVICE, a.s. uhradí statutárnímu městu Ostrava rozdíl mezi obvyklými cenami 

předmětů směny ve výši 292.960,-Kč 

a s návrhem uzavřít směnnou smlouvu dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města  

vyhradit si rozhodnutí označit pozemek p.p.č. 404/15, k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 

jakožto majetek svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně 

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

doplňků, za podmínky, že předmětnou nemovitost statutární město Ostrava nabude do svého 

vlastnictví 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města  

vyhradit si rozhodnutí označit část pozemku p.p.č. 187/28, k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, 

o výměře 1264 m2, oddělena a nově označena jako pozemek p.p.č. 187/28 dle geometrického 

plánu č. 1956-2/2015 ze dne 14.5.2015 jakožto majetek svěřený městskému obvodu Mariánské 

Hory a Hulváky dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, 

Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že předmětnou 

nemovitost statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

označit pozemek p.p.č. 404/15, k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava jako majetek svěřený 

městskému obvodu Ostrava-Jih dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky města 

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

že předmětnou nemovitost statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  

5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
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označit část pozemku p.p.č. 187/28, k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, o výměře 1264 m2, 

oddělena a nově označena jako pozemek p.p.č. 187/28 dle geometrického plánu č. 1956-2/2015 

ze dne 14.5.2015 jakožto majetek svěřený městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky dle 

čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, Statut města 

Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že předmětnou nemovitost 

statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  

6) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 09.09.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 21 
Žádost FC Baník Ostrava, a.s., o mimořádnou účelovou dotaci na 
podporu výchovy mládeže U6 - U21 a provoz sportovní infrastruktury 
  
Usnesení číslo: 01803/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
87 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí mimořádné účelové dotace ve výši 4 mil. Kč a uzavření smlouvy mezi 

statuárním městem Ostrava a obchodní společností FC Baník Ostrava, a.s., se sídlem 

Bukovanského 1028/4, Slezská Ostrava, PSČ 710 00 Ostrava, IČO 64610128, na podporu 

výchovy mládeže U6 - U21 a provoz sportovní infrastruktury, a to na období od 01.07.2015 do 

31.12.2015, dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu a dle důvodové zprávy 

  

2) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

dne 09.09.2015 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 09.09.2015 

 vedoucí odboru kultury, sportu a volnočasových aktivit 
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RM_M 24 
Návrh na souhlas s umístěním stavby na pozemku ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, Návrh na souhlas s trvalým odnětím 
pozemku plnění funkcí lesa 
  
Usnesení číslo: 01804/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním stavby - “Chodník podél ulice Karla Svobody v Ostravě-Plesné ” na části 

pozemku parc. č. 331/1 -  lesní pozemek  v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava 

o celkové výměře 106,5 m2, dle plochy záboru, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu 

pro žadatele: statutární město Ostrava - městský obvod Plesná 

pro územní a stavební řízení 

  

2) souhlasí 

  
s trvalým odnětím plnění funkcí lesa části pozemku parc. č. 331/1 - lesní pozemek o výměře 

106,5 m2 v k. ú. Sará Plesná, obec Ostrava 

v rámci stavby “Chodník podél ulice Karla Svobody v Ostravě - Plesné” 

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

  

 
RM_M 25 
Návrh na souhlas s výstavbou nového oplocení a skladu zahradnického 
nábytku s přístřeškem na pozemku p.p.č.342/41 v k.ú. Heřmanice, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01805/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s vybudováním nového oplocení a skladu zahradnického nábytku s přístřeškem na pozemku 

p.p.č.342/41, trvalý travní porost, v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava, 

ve spoluvlastnictví v podílu 1/2  XXXXXXX, bydliště XXXXXXX, XXXXXXXXXXX, 

PSČ:XXXXXX a v podílu 1/2 XXXXXXXX, bydliště XXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, 

PSČ: XXXXX 
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za podmínky, že okraj skladu může být umístěn na hranici ochranného pásma tj. 2 m od 

vnějšího líce potrubí a nové oplocení bude rozebiratelné, aby byl zabezpečen volný přístup na 

pozemek v případě havárie dešťové kanalizace 

pro 

žadatelku 

XXXXXXXXXXXXXXX 

bydliště XXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXX 

  

 
RM_M 26 
Návrh na souhlas s umístěním odplyňovacího vrtu VM - OV č. 166 a 
pěšího přístupu v pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy v 
k.ú. Přívoz, obec Ostrava, pro Green Gas DPB, a.s. 
  
Usnesení číslo: 01806/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním odplyňovacího vrtu VM-OV č. 166 a pěšího přístupu v pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

p.p.č. 280/1 - ostatní plocha, neplodná půda 

v k.ú. Přívoz, obec Ostrava, 

pro: 

Green Gas DPB, a.s. 

se sídlem Rudé armády 637, 739 21 Paskov 

IČO 00494356 

v rámci projektu 35 “Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla v 

Moravskoslezském kraji”  

  

 
RM_M 27 
Návrh na uzavření smluv o zřízení služebnosti k pozemkům ve 
vlastnictví fyzických osob a Veolia Energie ČR, a.s., jako investorem 
  
Usnesení číslo: 01807/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02198/15 
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Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout na straně oprávněného uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti dle přílohy č.3 

předloženého materiálu, k části pozemku: 

parc.č. 284 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

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

XXXX XXXXXXXXX XXXXX 

XXX XXXXXXXXX XXXX 

XXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXX XXXXXXXX 

  

a 

Veolia Energie ČR, a.s. 

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

IČO  451 93 410, jako investorem stavby, 

za účelem zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu DN 250 v rozsahu daném 

geometrickým plánem č. 3865-82/2012 ze dne 2.8.2012, na dobu časově neomezenou a za 

jednorázovou úplatu ve výši 10.000,- Kč 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout na straně oprávněného uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti dle přílohy č.4 

předloženého materiálu, k části pozemku: 

parc.č. 283/1 - ostatní plocha, manipulační plocha 

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

XXXXXX XXXXXXXX 

XXX XXXXXXXXX XXXX 

XXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXX XXX XXXXXXX 

a 

Veolia Energie ČR, a.s. 

se sídlem 28.října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
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IČO  451 93 410, jako investorem stavby, 

za účelem zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu DN 250 v rozsahu daném 

geometrickým plánem č. 3865-82/2012 ze dne 2.8.2012, na dobu časově neomezenou a za 

jednorázovou úplatu ve výši 10.000,- Kč 

  

3) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 09.09.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 28 
Návrh na souhlas s umístěním podzemního kabelového vedení NN, 
sloupu VN a přípojky NN k pozemkům ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy a uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene, pro ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 01808/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

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

statutárního města Ostravy: 

parc.č. 1922/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

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

      

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

IČO  247 29 035 

v rámci stavby “Ostrava-Petřkovice, Hlisnikovský, NN” 
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2) rozhodla 

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

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

města Ostravy: 

parc.č. 1922/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava 

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

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

geometrickým plánem, s budoucím oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

IČO  247 29 035 

za účelem zřízení a provozování podzemního kabelového vedení 2x NN 0,4 kV v části 

pozemku parc.č. 1922/9 v k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, na dobu časově 

neomezenou za dohodnutou jednorázovou úplatu: 

- ve výši 240,- Kč za každý i započatý metr délky podzemního kabelového vedení 2x NN 0,4 

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

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

  

3) souhlasí 

  
s umístěním sloupu vedení VN 22 kV na pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc.č. 5307/1 - ostatní plocha, zeleň 

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

      

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

IČO  247 29 035 

v rámci stavby “Ostrava Stromovka, US do VN 14, SMO ZOO” 

  

4) rozhodla 

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

věcného břemene dle přílohy č.6 předloženého materiálu, k pozemku ve vlastnictví statutárního 
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města Ostravy: 

parc.č. 5307/1 - ostatní plocha, zeleň 

v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

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

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

geometrickým plánem, s budoucím oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

IČO  247 29 035 

za účelem zřízení a provozování sloupu vedení VN 22 kV na části pozemku parc.č. 5307/1 v 

k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, na dobu časově neomezenou za dohodnutou jednorázovou 

úplatu: 

- ve výši 270,- Kč + DPH v zákonné výši/m2 plochy zatížené věcným břemenem vybudováním 

sloupu vedení VN 22 kV, nejméně však 1500,- Kč + DPH v zákonné výši 

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

  

5) souhlasí 

  
s umístěním podzemní kabelové přípojky 2x NN  v pozemku ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy: 

p.p.č. 337/136 - ostatní plocha, zeleň 

v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava, pro: 

      

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

IČO  247 29 035 

v rámci stavby “Ostrava, 1447, Pernica, NNk” 

  

6) rozhodla 

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

věcného břemene dle přílohy č.9 předloženého materiálu, k pozemkům ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 
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p.p.č. 337/136 - ostatní plocha, zeleň 

v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava 

  

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

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

geometrickým plánem, s budoucím oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

IČO  247 29 035 

za účelem zřízení a provozování podzemní kabelové přípojky 2x NN v části pozemku p.p.č. 

337/136 v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava, na dobu časově neomezenou za dohodnutou 

jednorázovou úplatu: 

- ve výši 240,- Kč za každý i započatý metr délky podzemní kabelové přípojky 2x NN + DPH 

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

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

  

 
RM_M 29 
Návrh na zrušení usnesení rady města č. 01372/RM1418/23 ze dne 
26.5.2015 a návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení 
služebnosti k pozemkům ve vlastnictví SMO pro oprávněného MESA 
s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 01809/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) zrušuje 

  
své usnesení č. 01372/RM1418/23 ze dne 26.5.2015 

  

2) rozhodla 

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

služebnosti dle přílohy č.4 předloženého materiálu, k částem pozemků ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

parc.č. 1147/1 - orná půda, 

parc.č. 1147/15 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 1147/19 - orná půda 
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v k.ú. Sedlnice, obec Sedlnice, s oprávněným: 

MESA s.r.o., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Porážková 1424/20, PSČ 702 00 

IČO  293 93 531 

za účelem zřízení a provozování podzemní elektrické přípojky 2x NN  v pozemcích parc.č. 

1147/1, parc.č. 1147/15 a parc.č. 1147/19 v k.ú. Sedlnice, obec Sedlnice, v  rozsahu daném 

geometrickým plánem č. 1866-13/2015 ze dne 2.3.2015, na dobu časově neomezenou, za 

jednorázovou úplatu v celkové výši 101.640,- Kč včetně 21% DPH ve prospěch pozemků 

oprávněného (in rem) a to pozemků parc.č. 1147/9, parc.č. 1147/13, parc.č. 1147/26, jehož 

součástí je stavba č.p. 534 v k.ú. Sedlnice, obec Sedlnice 

  

 
RM_M 30 
Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření smluv o zřízení věcného 
břemene k pozemkům ve vlastnictví SMO s ČEZ Distribuce, a.s., jako 
oprávněným a s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, jako investorem 
  
Usnesení číslo: 01810/RM1418/28 

(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 částem pozemků ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

parc.č. 1719/8 - trvalý travní porost, 

parc.č. 1719/9 - trvalý travní porost, 

parc.č. 1719/10 - trvalý travní porost 

parc.č. 1719/39 - trvalý travní porost 

v k.ú. Vřesina u Bílovce, obec Vřesina, s oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

IČO  247 29 035 

a 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

se sídlem 145 05 Praha 4, Na Pankráci 546/56 
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IČO 65993390, jako investorem stavby 

za účelem zřízení a provozování nadzemního elektrického vedení VN 22 kV na částech 

pozemků parc.č. 1719/8, parc.č. 1719/9, parc.č. 1719/10, parc.č. 1719/39 v k.ú. Vřesina u 

Bílovce, obec Vřesina, v  rozsahu daném geometrickým plánem č. 1554-402-37/2014 ze 

dne 5.6.2014, na dobu časově neomezenou, za dohodnutou jednorázovou úplatu v celkové výši 

180,- Kč včetně 21% DPH 

  

2) rozhodla 

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

věcného břemene dle přílohy č.4 předloženého materiálu, k částem pozemků ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

parc.č. 1722/3 - trvalý travní porost, 

parc.č. 1723/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k.ú. Vřesina u Bílovce, obec Vřesina, s oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

IČO  247 29 035 

a 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

se sídlem 145 05 Praha 4, Na Pankráci 546/56 

IČO 65993390, jako investorem stavby 

za účelem zřízení a provozování nadzemního elektrického  vedení VN 22 kV na částech 

pozemků parc.č. 1722/3, parc.č. 1723/5  v k.ú. Vřesina u Bílovce, obec Vřesina, v  rozsahu 

daném geometrickým plánem č. 1553-403-37/2014 ze dne 9.6.2014, na dobu časově 

neomezenou, za dohodnutou jednorázovou úplatu v celkové výši 760,- Kč včetně 21% DPH 

  

 
RM_M 31 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Krásné Pole a k.ú. 
Svinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01811/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02240/15 
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Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat nemovité věci v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava, svěřené 

městskému obvodu Krásné Pole, a to: 

- pozemek parc.č. 721/3, zahrada 

- část pozemku parc.č. 720/2, zast. plocha a nádvoří o výměře 122 m2 dle zákresu ve snímku, 

který je přílohou č. 1/3 předloženého materiálu 

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

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat nemovité věci v k.ú. Svinov, obec Ostrava, svěřené 

městskému obvodu Svinov, a to: 

- pozemek parc.č. 69/2, ost. plocha, jiná plocha 

- pozemek parc.č. 69/3, zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba 

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

  

3) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 09.09.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 32 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Kunčičky, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01812/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 
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zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat nemovité věci v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava, svěřené 

městskému obvodu Slezská Ostrava, a to: 

- pozemek parc.č. 188/2 

- část pozemku parc.č. 188/1, o výměře 31 m2, oddělena a nově označena dle geometrického 

plánu č. 831-20/2015 ze dne 5.2.2015 jako pozemek parc.č. 188/3 - dle přílohy č. 1/2 

předloženého materiálu 

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: 09.09.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 33 
Návrh na záměr města prodat nemovitosti v k.ú. Mošnov, obec Mošnov, 
v k.ú. Proskovice, obec Ostrava a v k.ú. Hrabová, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01813/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru prodeje nemovitostí: 

- pozemku p.č.st. 460 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Mošnov č.p. 305, 

jiná stavba  na pozemku p.č.st. 460 

- pozemku p.p.č. 1488 ostatní plocha, jiná plocha 

- části pozemku p.p.č. 822/60 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 3475 m2, která je 

dle geometrického plánu č. 1070-45/2015 ze dne 30.4.2015 označena jako pozemek p.p.č. 

822/125 

- části pozemku p.p.č. 822/62 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 6382 m2, která je dle 

geometrického plánu č. 1070-45/2015 ze dne 30.4.2015 označena jako díl ”a” a sloučena do 

nového pozemku p.p.č. 822/126 

- části pozemku p.p.č. 822/63 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 80 m2,  která je dle 

geometrického plánu č. 1070-45/2015 ze dne 30.4.2015 označena jako díl ”b” a sloučena do 

nového pozemku p.p.č. 822/126, 
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vše v k.ú. Mošnov, obec Mošnov, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

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

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru prodeje pozemků: 

- parc.č. 2/2 ostatní plocha, zeleň 

- parc.č. 2/3 ostatní plocha, zeleň, 

vše v k.ú. Proskovice, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

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

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru prodeje pozemku: 

- parc.č. 146/2 ostaní plocha, jiná plocha 

v k.ú. Hrabová, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Hrabová 

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

  

4) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 09.09.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 34 
Návrh na záměr města neprodat pozemky v k.ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava (ul. Maroldova, ul. Gorkého, ul. Sokolská třída) 
  
Usnesení číslo: 01814/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout, že město nemá záměr prodat pozemky, a to: 

pozemek parc. č. 1786/2  

pozemek parc. č. 1786/4 

pozemek parc. č. 1786/5, 

část pozemku parc. č. 1581/8 dle zákresu. který je přílohou č. 1/1 předloženého materiálu 

část pozemku parc. č. 1787/2 dle zákresu, který je přílohou č. 1/1 předloženého materiálu 

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

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

Přívoz 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout, že město nemá záměr prodat část pozemku parc. č. 1479/10 o výměře 110 m2 

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

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

Přívoz 

dle zákresu, který je přílohou č. 2/6 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout, že město nemá záměr prodat pozemek parc. č. 1012/9, jehož součástí je stavba bez 

čp/če, garáž,  v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

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

Přívoz 

  

4) ukládá 

  1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 09.09.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 35 
Návrh na záměr města neprodat části pozemku v k.ú. Stará Plesná, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01815/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
08 
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k materiálu č. BJ1418 02238/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout, že město nemá záměr prodat část stávajícího pozemku parc.č. 387 v k.ú. Stará 

Plesná, obec Ostrava o výměře 614 m2, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 2/2 

předloženého materiálu, svěřeno městskému obvodu Plesná 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout, že město nemá záměr prodat část stávajícího pozemku parc.č. 387 v k.ú. Stará 

Plesná, obec Ostrava o výměře 604 m2, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 3/2 

předloženého materiálu, svěřeno městskému obvodu Plesná 

  

3) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 09.09.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 36 
Návrh na záměr města neprodat část pozemku parc.č. 793/286 v k.ú. 
Výškovice u Ostravy, návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. 
Stará Bělá a v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01816/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout, že město nemá záměr prodat část pozemku parc.č. 793/286 - ost. plocha, zeleň  o 

výměře 59 m2 v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, svěřeného městskému obvodu 

Ostrava-Jih, která je dle geometrického plánu č. 1034-166/2014 ze dne 26.8.2014 nově 

označena jako pozemek parc.č. 793/424 - ost. plocha, jiná plocha  

  

2) doporučuje 
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zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat část pozemku parc.č. 1102 - ost.plocha, ost. komunikace o 

výměře 33 m2 v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava, svěřeného městskému obvodu Stará Bělá, krerá 

je dle geometrického plánu č. 3135-179/2014 ze dne 30.9.2014 nově označena jako pozemek 

parc. č. 1102/2 - ost. plocha, jiná plocha 

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

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat pozemek parc.č. 550 v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, 

nesvěřený městskému obvodu Vítkovice 

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

  

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: 09.09.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 37 
Návrh na záměr města neprodat pozemky v k. ú. Martinov ve Slezsku a 
v k. ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava, svěřené městským 
obvodům 
  
Usnesení číslo: 01817/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02234/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout, že město nemá záměr prodat spoluvlastnický podíl ve výši  1/2 pozemku parc. 

č. 2943  pod stavbou garáže bez čp/če v k. ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava, svěřeno 

městskému obvodu Martinov 
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2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout, že město nemá záměr prodat pozemek parc. č. 305/21 v k. ú. Třebovice ve 

Slezsku, obec Ostrava, svěřeno městskému obvodu Třebovice 

  

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: 09.09.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 38 
Návrh na záměr města neprodat pozemky v k.ú. Svinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01818/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02235/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout, že město nemá záměr prodat pozemky v k.ú. Svinov, obec Ostrava, svěřené 

městskému obvodu Svinov, a to: 

parc.č. 1508/1 

parc.č. 1508/2 

část pozemku parc.č. 3554, ost. plocha, silnice o výměře 34 m2, dle zákresu ve snímku, který je 

přílohou č. 1/3 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

předložit zastupitelstvu k rozhodnutí návrh dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 09.09.2015 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 39 
Návrh na záměr města neprodat nemovitosti v k.ú. Svinov, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01819/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout, že město nemá záměr prodat: 

- část pozemku parc.č. 1567/1 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře cca 930 m2, v k.ú. 

Svinov,   obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Svinov 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout, že město nemá záměr prodat: 

- část pozemku parc.č. 3721 zahrada o výměře cca 75 m2 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Svinov 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout, že město nemá záměr prodat: 

- část pozemku parc.č. 3721 zahrada o výměře cca 70 m2 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Svinov 

  

4) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 09.09.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 40 
Návrh nekoupit či koupit nemovité věci v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava 
- Pustkovecké údolí 
  
Usnesení číslo: 01820/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
08 
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k materiálu č. BJ1418 02242/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout nekoupit pozemky parc. č. 2055/4, 2056/4, 4166/5 včetně součástí (trvalých 

porostů) v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava 

od MXXXX TXXXX, rok narození XXXX, bytem XXXXXXXXXXX XXXXX, 

XXXXXXXXX, XXXXXXX X, XXX XXX XX 

  

2) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 09.09.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 41 
Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01821/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout koupit pozemek p.p.č. 540/20, k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, od vlastníka 

XXXX XXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXXX XXXXXXX 

XXX XX XXXXXXX, za cenu obvyklou 40.850,-Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout koupit spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 pozemku p.p.č. 594/2, k.ú. Michálkovice, 

obec Ostrava, od podílového spoluvlastníka XXXXX XXXXXXX, rok narození XXXX, 

bydliště X XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXX 
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XXXXXXX, za cenu obvyklou 29.010,-Kč 

a s návrhem uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout koupit spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 pozemku p.p.č. 594/2, k.ú. Michálkovice, 

obec Ostrava, od podílového spoluvlastníka XXXXXX XXXXXXX, rok narození XXXX, 

bydliště XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX, za 

cenu obvyklou 29.010,-Kč 

a s návrhem uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit nemovité věci uvedené v bodě 1) až 3) tohoto usnesení, jakožto 

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

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

za podmínky, že nemovitosti uvedené v bodě 1) až 3) tohoto usnesení statutární město Ostrava 

nabude do svého vlastnictví 

  

5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

označit nemovité věci uvedené v bodě 1) až 3) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený 

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

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

že nemovitosti uvedené v bodě 1) až 3) tohoto usnesení statutární město Ostrava nabude do 

svého vlastnictví 

  

6) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 09.09.2015 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 42 
Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Radvanice, k.ú. Přívoz, obec Ostrava 
a návrh směnit nemovité věci v k.ú. Přívoz, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01822/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout koupit pozemek parc.č. 2887, k.ú. Radvanice, obec Ostrava, od podílových 

spoluvlastníků: 

- XXX XXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX 

XXXXXXXXXXXXXXXXX (podíl ve výši 1/2) 

- XXXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXX XXXXXXX XXX 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXX(podíl ve výši 1/2) 

za cenu obvyklou celkem 40.360,-Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

koupit pozemek p.p.č. 351/29, k.ú. Přívoz, obec Ostrava, od společnosti KARLA spol. s r.o., 

IČO 146 13 182, se sídlem Zahradní 2004/46D, 792 01 Bruntál, za cenu obvyklou 110.700,-Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu 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 
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za 

- 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 

ve vlastnictví V-PODLAHY, s.r.o., IČO 253 74 745, sídlo Vsetín, Na Hrázi 1603, PSČ 75501 

s tím, že V-PODLAHY, s.r.o. uhradí statutárnímu městu Ostrava rozdíl mezi obvyklými 

cenami předmětné směny ve výši 304.000,-Kč a statutární město Ostrava uhradí V-

PODLAHY, s.r.o. náklady na zpracování znaleckého posudku č. 3264-51/2015 ze dne 

18.6.2015 ve výši 1.600,-Kč 

a uzavřít směnnou smlouvu dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

4) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 09.09.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 43 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru-
garáže č. 3 v bytovém domě na ul. Horní 3033/102, Ostrava-Bělský Les 
  
Usnesení číslo: 01823/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

3 s výměrou  26.13.m2 v  1.PP bytového domu č.p. 3033, ul. Horní č.or. 102, Ostrava-Bělský 

Les,  který je součástí pozemku parc.č. 126/2, k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, s 

žadatelkou 

XXXXXXX XXXXXXXXXX, rok narození XXXX,  bytem XXXXX XXXXXXXX, 

XXXXXXXXXXXXXX XXX, za měsíční nájemné 1045,-Kč + 21%DPH + úhrada záloh na 
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služby, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

č. 3 s výměrou 26,13 m2    v 1. PP bytového domu č.p. 3033, ul. Horní č.or. 102, Ostrava - 

Bělský Les, který je součástí pozemku parc.č. 126/2, k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava,  s 

žadatelkou 

XXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX 

XXXXXXX XXXXXXX, Ostrava-Bělský Les, za měsíční nájemné 1.239,70k Kč + 21% DPH, 

  

  

 
RM_M 44 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy a dohody o úhradě za bezesmluvní 
užívání se společností RFN s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 01824/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele 

uzavřít nájemní smlouvu a dohodu o úhradě za bezesmluvní užívání k pozemkům ve 

vlastnictví statutárního města Ostrava, a to parc.č. 101/43, ost. plocha - ost. komunikace a 

parc.č. 101/44, zast. plocha a nádvoří, oba v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava (ul. Horní x 

ul. Antonína Poledníka) 

se společností 

RFN s.r.o. 

se sídlem: Stará cesta 83, Místek, 738 01 Frýdek - Místek 

IČO: 277 77 693 

za účelem užívání pozemku parc.č. 101/43, zastavěného stavbou přístupové komunikace k 

objektu ve vlastnictví nájemce a užívání pozemku parc.č. 101/44, zastavěného stavbou objektu 

občanské vybavenosti čp. 266 ve vlastnictví nájemce, za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 

97.560,- Kč/ ročně, na dobu určitou, ode dne účinnosti smlouvy do doby převodu vlastnictví 

předmětu nájmu na nájemce, nejdéle však do 31. 12. 2016, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 45 (zn.předkl.) 
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Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem parkovacího místa v 
k.ú. Zábřeh nad Odrou, souhlas s podnájmem bytu v domě na ul. Horní 
č. 3036/108, Ostrava-Bělský Les 
  
Usnesení číslo: 01825/RM1418/28 

08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.p.č. 692/2, 

ostatní plocha, zeleň, k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, o výměře 12,5 m2, jako 

parkovacího místa pro osobní vozidlo, s nájemcem 

XXXXXXX XXXXXX,  rok narození XXXXX trvale bytem XXXXXXXXXXX XXXXXXX 

XXXXXXXXXXXX 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s podnájmem a uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 12, ul. Horní č. 3036/108, Ostrava-

Bělský Les 

mezi nájemcem XXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX X 

XXXXX XXXXX XXX XX XXXXXXXX,  a podnájemci XXXXXX XXXXXXXX XXXX 

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXX 

XXXXXXX XXXXX XXXXX XX XXXXXXX, Ostrava-Bělský Les, na dobu neurčitou od 

01.08.2015, 

dle přílohy č.3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 46 
Návrh na uzavření dohody o skončení nájmu (k.ú. Zábřeh-VŽ) a návrh 
na uzavření smlouvy o nájmu pozemků (k.ú. Vítkovice) 
  
Usnesení číslo: 01826/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o uzavření dohody o skončení nájmu s 
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XXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXX 

XXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX X 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o uzavření smlouvy o nájmu pozemků se společností 

STRABAG Rail a.s., 

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov, 

IČO: 25429949, 

dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 47 
Žádost o zrušení výpovědi z nájmu nebytových prostor v budově na ul. 
Hlubinská 6 
  
Usnesení číslo: 01827/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
návrh odpovědi na žádost společnosti 

Autic a.s., 

se sídlem: Praha 4, Branická 28/47, PSČ 147 00, IČO: 26027887,  

o zrušení výpovědi nájemního vztahu založeného “Smlouvou o nájmu nebytových prostor” ev. 

č. 1802/2013/MJ ze dne 20. 6. 2013,  

o které rozhodla rada města dne 23. 6. 2015 svým usnesením č. 01610/RM1418/26 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu s úpravou 

  

 
RM_M 48 
Návrh na uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva 
k nemovité věci a o zřízení věcného práva s ČR-Úřadem pro 
zastupování státu ve věcech majetkových k pozemku v k.ú. Svinov, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01828/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02233/15 
  
Rada města 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 61/132  

1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout na straně nabyvatele o uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického 

práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva č. UZSVM/O/8889/2015-HMSO k pozemku 

parc.č. 3079/33 v k.ú. Svinov, obec Ostrava dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem 

Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČO 69797111 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit pozemek parc.č. 3079/33 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. 3079/33 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 bodu 1) - 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 09.09.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 
 
 

RM_M 49 
Návrh na bezúplatné nabytí majetku z vlastnictví ČR - Úřadu pro 

(zn.předkl.) 
08 
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zastupování státu ve věcech majetkových v k. ú. Mariánské Hory 
(lokalita ulice Švermova) a Nová Ves u Ostravy (lokalita ulice Rolnická) 
  
Usnesení číslo: 01829/RM1418/28 
  
k materiálu č. BJ1418 02237/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout nabýt bezúplatně 

z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování 

státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČO 

69797111 

do vlastnictví statutárního města Ostrava, Prokešovo nám. č.8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451, 

a to: 

část pozemku p.p.č. 816/1 o výměře  339 m2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, která je dle 

geometrického plánu  č. 2011-103/2014 ze dne 22.7.2014 označena jako pozemek p.p.č. 

816/28  v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, 

v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, 

a rozhodnout o uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci 

č. UZSVM/O/16808/2014-HMSO, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout nabýt bezúplatně 

z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování 

státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČO 

69797111 

do vlastnictví statutárního města Ostrava, Prokešovo nám. č.8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451, 

a to: 

pozemek p.p.č. 486/1 v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava 

a rozhodnout o uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci 
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a o zřízení věcného práva č. UZSVM/O/8103/2014-HMSO, která je přílohou č. 4 předloženého 

materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit pozemek uvedený v bodu 2) tohoto usnesení, jakožto majetek 

svěřený městskému obvodu Nová Ves, 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 uvedený v bodu 2) tohoto usnesení, jako majetek svěřený městskému obvodu 

Nová Ves 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 návrh dle bodu 1) až 4) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 09.09.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 50 
Předchozí souhlas s komerční činností vykonávanou základními 
organizacemi Českého zahrádkářského svazu 
  
Usnesení číslo: 01830/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
pro Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Poruba-Ves, se sídlem Vřesinská 

2229/94, 708 00 Ostrava-Poruba IČO 731 84 764 

předchozí souhlas s komerční činností, spočívající v lisování a drcení ovoce pro občany, na 

pozemku parc.č. 2127/2 v k.ú. Poruba, obec Ostrava,  to v souladu s čl. V., odst. 3 Smlouvy o 

poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy, evid.č. 

2817/2014/MJ. 
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2) vydává 

  
pro Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Ostrava Heřmanice, se sídlem Ostrava-

Heřmanice, Uhrova, IČO 712 45 863 

předchozí souhlas s komerční činností, spočívající v lisování a drcení ovoce pro občany, na 

pozemku p.č.st. 563 v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava,  to v souladu s čl. V., odst. 3 Smlouvy o 

poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy, evid.č. 

2389/2014/MJ. 

  

 
RM_M 51 
Návrh na převzetí vodohospodářského majetku městského obvodu 
Hošťálkovice, předání vodohospodářského majetku statutárního města 
Ostrava do nájmu společnosti Ostravské vodárny a kanalizace, a.s., a 
záměr pronájmu vodohospodářské stavby 
  
Usnesení číslo: 01831/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o převzetí vodohospodářského majetku  městského obvodu  Hošťálkovice v pořizovací ceně 

2, 551.589,32 Kč, a to: 

- Stoky splaškové kanalizace DN 300, DN 250 v celkové délce 350,61 m včetně kanalizačních 

šachet, uložené v pozemcích parc. č. 2107, parc. č. 2116, parc. č. 345, parc .č. 2117/1, parc. č. 

2115, parc. č. 372, parc. č. 378, parc .č. 379, parc .č. 386, parc. č. 387, parc. č. 1558, parc. č. 

1559, parc. č. 1561/3, parc. č. 1561/2, parc. č .1577/1, parc. č. 1834/1, parc. č. 1834/2, parc. č. 

1834/3, parc. č. 1835/1, parc. č. 1835/2, parc. č. 1835/3, parc. č. 1837/3, parc. č. 1837/5, parc. 

č. 1837/6, parc. č. 1837/7, parc. č. 1859/1, parc. č. 247/18, parc. č. 2105/1, parc. č. 2108/1, 

parc. č. 292/18, parc. č. 292/27, parc. č. 292/16, parc. č. 1898/2, parc. č. 1897/3, parc. č. 

1897/2, parc. č. 1577/8 v k.ú. Hošťálkovice, obec Ostrava. Ke kanalizačním stokám byly 

vyhotoveny technické pasporty, které byly ověřeny odborem ochrany životního prostředí 

MMO. Stavby byly vybudovány v rámci stavby “Splašková kanalizace v Ostravě - 

Hošťálkovicích - 2.část”. 

  

2) rozhodla 

  
o předání vodohospodářského majetku statutárního města Ostrava v celkové pořizovací 

ceně 2,370.000,00 Kč v rámci Koncesní smlouvy do nájmu společnosti Ostravské vodárny a 

kanalizace a.s.,  a to: 
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Dlouhodobý hmotný majetek, který statutární město Ostrava nabylo 

a) Darovací smlouvou e.č.1445/2015/MJ ze dne 12.5.2015 od pana Ing. Daniela Kozla, a to: 

Kanalizaci jednotnou DN 250 včetně kanalizačních šachet DN 1000 v délce 94 m a vodovod 

DN 80 délky  91 m včetně  podzemního hydrantu, uložených v pozemcích parc.č.11/1, 

parc.č.625/5, parc.č.625/3, v k.ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava. Stavby byly 

kolaudovány kolaudačním souhlasem č.50/13/VH/K ze dne 12.6.2013 a vybudovány v rámci 

stavby “Technická a dopravní infrastruktura RD, ul. Třebovická, lokalita U kostela, 

Třebovice”, v celkové pořizovací ceně 670.000,- Kč. 

b) Darovací smlouvou e.č.1537/2015/MJ ze dne 22.5.2015 od manželů Ivety a Vítězslava 

Janoše, a to: 

Vodovodní řad DN 100, DN 80 včetně 2 kusů podzemních hydrantů celkové délky 294,73 m a 

splaškovou kanalizaci DN 300, DN 250 včetně 6 kusů kanalizačních šachet DN 1000 v celkové 

délce 199,24 m, uložených v pozemcích parc.č.1988/1, parc.č.1988/2, parc.č.1989/1, 

parc.č.2008/4, parc.č.1977/2, parc.č.1982, parc.č.1987/11, parc.č.1987/13, v k.ú. Hrabová, obec 

Ostrava. Stavby byly kolaudovány kolaudačním souhlasem č.48/14 VH/K ze dne 12.6.2014 a 

vybudovány v rámci stavby “Komunikace pro stavební lokalitu na Farském - Hrabová - SO 01 

Vodovod, SO 02 Splašková kanalizace”, v celkové pořizovací ceně 1,700.000,- Kč. 

  

3) rozhodla 

  
o záměru statutárního města Ostrava pronajmout vodohospodářské stavby ve vlastnictví 

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

Dokončená investiční akce městského obvodu Hošťálkovice 

Stoky splaškové kanalizace DN 300, DN 200 v celkové délce 350,61 m včetně kanalizačních 

šachet, uložené v pozemcích parc. č. 2107, parc. č. 2116, parc. č. 345, parc. č. 2117/1, parc. č. 

2115, parc. č. 372, parc. č. 378, parc. č. 379, parc. č. 386, parc. č. 387, parc. č. 1558, parc. č. 

1559, parc. č. 1561/3, parc. č. 1561/2, parc. č. 1577/1, parc. č. 1834/1, parc. č. 1834/2, parc. č. 

1834/3, parc. č. 1835/1, parc. č. 1835/2, parc. č. 1835/3, parc. č. 1837/3, parc. č. 1837/5, parc. 

č. 1837/6, parc. č. 1837/7, parc. č. 1859/1, parc. č. 247/18, parc. č. 2105/1, parc. č. 2108/1, 

parc. č. 292/18, parc. č. 292/27, parc. č. 292/16,  parc. č. 1898/2, parc. č. 1897/3, parc. č. 

1897/2, parc. č. 1577/8 v k.ú. Hošťálkovice, obec Ostrava. Ke kanalizačním stokám byly 

vyhotoveny technické pasporty, které byly ověřeny odborem ochrany životního prostředí 

MMO. Stavby byly vybudovány v rámci stavby “Splašková kanalizace v Ostravě - 

Hošťálkovicích - 2.část”. 
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4) zmocňuje 

  
vedoucího odboru majetkového 

k podepsání předávacích protokolů dle  bodů 1) a 2)  tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 29.07.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 69 
Souhlas vlastníka s technickým zhodnocením majetku užívaného na 
základě koncesní smlouvy 
  
Usnesení číslo: 01832/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
na základě žádosti společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. Čkalovova 

6144/20, 708 00 Ostrava - Poruba, IČO 253 85 691 ze dne 30.6.2015 

a)   s provedením technického zhodnocení majetku v objektu  Ozdravné centrum Ještěrka v 

Ostravě Bartovicích na vlastní náklady žadatele tj. 

- demontáž a likvidace bazenové fólie v akumulační jímce 

- oprava lokálních míst betonové jímky proti vnikání vody z okolního terénu 

- vyvložkování akumulační jímky 25 m bazénu polypropylenovými deskami 

b)   s tím, aby žadatel Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. Čkalovova 6144/20, 

708 00 Ostrava -Poruba, IČO 253 85 691, toto technické zhodnocení odepisoval do výše 

realizace, a to v souladu s § 28, odst. 3  zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění 

pozdějších předpisů 

c)    s neuplatněním podmínky o odstranění výše uvedených změn na majetku při ukončení 

koncesní smlouvy 

  

 
RM_M 70 
Návrh na souhlas s trvalým odnětím zemědělského pozemku v k.ú. 
Pudlov, obec Bohumín, ze zemědělského půdního fondu, ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, svěřená správa nemovitosti ve vlastnictví 
MOb Slezská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01833/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
08 
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Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s odnětím zemědělského pozemku parc.č. 1506 - trvalý travní porost, o výměře 113 m2, v k.ú. 

Pudlov, obec Bohumín, ze zemědělského půdního fondu, 

v rámci stavby “Ochranná hráz na Odře a Orlovské stružce, Bohumín - Pudlov”, dle zákresu ve 

snímku, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 71 
Návrh na uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebností s 
Povodí Odry s.p., MSK, Dopravním podnikem Ostrava a.s., fyzickými 
osobami 
  
Usnesení číslo: 01834/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout na straně budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě dle přílohy č. 2 předloženého materiálu k pozemku: 

parc. č. 2801/94 – ostatní plocha, jiná plocha 

v k. ú. Poruba, obec Ostrava, s budoucím povinným: 

Povodí Odry, státní podnik 

se sídlem Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 

IČO 70890021 

a 

s investorem: 

SOLTEX CORPORATION s.r.o. 

se sídlem Ostrava - Přívoz, Korejská 877/14, PSČ 702 00 

IČO 640 88 731, 

za účelem uložení, provozování a údržby dešťové kanalizace v uvedeném pozemku, na dobu 

neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši 250,-Kč za 1m2 plochy pozemku zatížené 

služebností + DPH v zákonné výši, nejméně však 1.000,-Kč + DPH v zákonné výši 
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2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout na straně budoucího oprávněného, uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o 

zřízení věcného břemene dle přílohy č. 4 předloženého materiálu k pozemku: 

parc. č. 2584/6 – ostatní plocha, silnice 

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

Moravskoslezský kraj 

se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava 

IČ 70890692 

zastoupený z pověření hejtmana kraje 

Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, 

se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 

středisko Ostrava, Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 

IČO 00095711, 

a 

s investorem: 

DIAMO, státní podnik 

se sídlem Stráž pod Ralskem, Máchova 201, PSČ 471 27 

IČO 00002739, 

za účelem zřízení, provozování a údržby vodovodu v části uvedeného pozemku, na dobu 

neurčitou a za celkovou úplatu ve výši 10.000,- Kč + DPH v zákonné výši 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout na straně budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti dle přílohy č. 6 předloženého materiálu k pozemku: 

p. p. č. 1149/6 – ostatní plocha, dráha 

v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, ve vlastnictví: 

Dopravní podnik Ostrava, a.s. 

se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO 61974757, 
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s uvedeným vlastníkem pozemku, 

za účelem zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu D225 v uvedeném pozemku, na 

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

délky vodovodního řadu D225 + DPH v zákonné výši 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout na straně budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti dle přílohy č. 7 předloženého materiálu k pozemku: 

p. p. č. 555/186 – ostatní plocha, jiná plocha 

v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, ve vlastnictví: 

XXXXX XXXXXXen, rok narození 1XX7 

bydliště XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXřeh 

s uvedeným vlastníkem pozemku, 

za účelem zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu D225 v uvedeném pozemku, na 

dobu časově neomezenou za jednorázovou úplatu ve výši 50,-Kč za 1 m2 plochy pozemku 

zatížené služebností 

  

5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout na straně budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti dle přílohy č. 9 předloženého materiálu k pozemku: 

parc. č. 1998/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví: 

Ing. XXX XXXXký, rok narození 1XX5 

bydliště XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXce 

s uvedeným vlastníkem pozemku, 

za účelem zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu DN 200 v uvedeném pozemku, na 
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dobu časově neomezenou za jednorázovou úplatu ve výši 75,- Kč za 1 m2 plochy pozemku 

zatížené služebností 

  

6) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout na straně budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti dle přílohy č. 10 předloženého materiálu k pozemku: 

p. p. č. 241/5 – zahrada 

v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, ve vlastnictví: 

XXXXXXXX XXXXXXvá, rok narození 1XX6 

bydliště 30. XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXva 

s uvedeným vlastníkem pozemku, 

za účelem zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu DN 200 v uvedeném pozemku, na 

dobu časově neomezenou za jednorázovou úplatu ve výši 200,- Kč za 1 m2 plochy pozemku 

zatížené služebností 

  

7) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout na straně budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti dle přílohy č. 11 předloženého materiálu k pozemkům: 

p. p. č. 239/6 – vodní plocha, vodní nádrž umělá, 

p. p. č. 239/1 - trvalý travní porost, 

oba v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, ve vlastnictví: 

XXXXXX XXXXXXXXvá, rok narození 1XX2 

bydliště Na XXXXXX XXXX XXX XX XXXXX XXX XXX XXXXXXXicí 

s uvedeným vlastníkem pozemků, 

za účelem zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu DN 200 v uvedených pozemcích, 

na dobu časově neomezenou za jednorázovou úplatu ve výši 50,-Kč za 1 m2 plochy pozemků 

zatížené služebností 
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8) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

předložit návrh dle bodů 1) - 7) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 09.09.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 72 
Návrh na uzavření smluv o výpůjčce v k.ú. Hrabůvka, Zábřeh nad 
Odrou, Poruba-sever, Zábřeh-Hulváky, Moravská Ostrava a Slezská 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01835/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o výpůjčce věcí nemovité - části pozemku p.p.č. 371/91 ostatní plocha, 

zeleň, o výměře 623 m2, v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava 

se společností 

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

se sídlem Poděbradova 494/2 

IČO: 619 74 757 

za účelem umístění stavby „Zvýšení bezpečnosti a komfortu dopravy na tramvajových 

zastávkách – Přístřešky a zábradlí na tramvajových zastávkách – Nástupiště J. Kotase” na dobu 

určitou 29 dní ode dne účinnosti smlouvy, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu. 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o výpůjčce věcí nemovitých - pozemků p.p.č. 455/94 ostatní plocha, dráha 

a 

p.p.č. 455/74 ostatní plocha, dráha vše v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 

se společností 

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

se sídlem Poděbradova 494/2 

IČO: 619 74 757 

za účelem umístění stavby „Zvýšení bezpečnosti a komfortu dopravy na tramvajových 
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zastávkách – Přístřešky a zábradlí na tramvajových zastávkách – Nástupiště Tylova” na dobu 

určitou 29 dní ode dne účinnosti smlouvy, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu. 

  

3) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o výpůjčce věci nemovité - pozemku parc. č. 4428/7 ostatní plocha, dráha 

a 

v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava 

se společností 

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

se sídlem Poděbradova 494/2 

IČO: 619 74 757 

za účelem umístění stavby „Zvýšení bezpečnosti a komfortu dopravy na tramvajových 

zastávkách – Přístřešky a zábradlí na tramvajových zastávkách – Nástupiště B. Nikodéma” na 

dobu určitou 29 dní ode dne účinnosti smlouvy, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu. 

  

4) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o výpůjčce věcí nemovitých - pozemků p.p.č. 455/114 ostatní plocha, 

dráha a p.p.č. 455/141 ostatní plocha, dráha v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 

se společností 

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

se sídlem Poděbradova 494/2 

IČO: 619 74 757 

za účelem umístění stavby „Zvýšení bezpečnosti a komfortu dopravy na tramvajových 

zastávkách – Přístřešky a zábradlí na tramvajových zastávkách – Nástupiště Dolní” na dobu 

určitou 29 dní ode dne účinnosti smlouvy, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu. 

  

5) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o výpůjčce věcí nemovité - pozemky p.p.č. 736/3 ostatní plocha, dráha a 

p.p. č. 736/24 ostatní plocha, dráha vše v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava 

se společností 

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

se sídlem Poděbradova 494/2 

IČO: 619 74 757 

za účelem umístění stavby „Zvýšení bezpečnosti a komfortu dopravy na tramvajových 

zastávkách – Přístřešky a zábradlí na tramvajových zastávkách – Nástupiště Horymírova” na 
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dobu určitou 29 dní ode dne účinnosti smlouvy, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu. 

  

6) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o výpůjčce věci nemovité – části pozemku ve zjednodušené evidenci - 

parcely původ Evidence nemovitostí (EN) parc. č. 1096/1, díl 2, v k.ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava 

se společností 

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

se sídlem Poděbradova 494/2 

IČO: 619 74 757 

za účelem umístění stavby „Areál trolejbusy Ostrava – Rekonstrukce vjezdu do Areálu 

trolejbusy Ostrava, Dopravního podniku Ostrava a.s.“ na dobu určitou 29 dní ode dne účinnosti 

smlouvy, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu. 

  

7) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitých věcí v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, a to: 

- pozemku parc. č. 5596/2 ostatní plocha, ostatní komunikace a pozemku parc. č. 3238/2 

ostatní plocha, zeleň jehož součástí je SO 13 Objekt sociální vybavenosti – pouze místnosti 

související s odpočívárnou řidičů  a dále SO 04 Tramvajová trať (spodní stavba), SO 05 

Tramvajová trať (vrchní stavba),  SO 06 Přeložky trakčních stožárů, SO 07 Napájecí a zpětné 

kabely,  SO 03 Nemotoristické komunikace – pouze tramvajová nástupiště na 

těchto pozemcích. Tyto SO se nachází také na pozemcích  parc. č. 3238/1, 3238/4, 3238/5, 

5609, 5667. 

se společností 

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

se sídlem Poděbradova 494/2 

IČO: 619 74 757 

za účelem provozování stavby „Terminál Hranečník“, dle přílohy č. 14 předloženého 

materiálu. 
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RM_M 73 
Návrh na uzavření smluv o zřízení služebností s fyzickými osobami 
  
Usnesení číslo: 01836/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout na straně oprávněného uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu k pozemku: 

parc. č. 1634/1 – orná půda 

v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, ve vlastnictví: 

Ing. XXXXX XXXXa, rok narození 1XX4 

bydliště XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXX X X XXXXXXXXXe, 

s uvedeným vlastníkem pozemku, 

za účelem zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu DN 150 v uvedeném pozemku, v 

rozsahu daném geometrickým plánem č. 1011-49/2015 ze dne 18.2.2015, na dobu časově 

neomezenou za jednorázovou úplatu ve výši 3.540,- Kč 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout na straně oprávněného uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti dle přílohy č. 4 

předloženého materiálu k pozemku: 

parc. č. 1634/2 – orná půda 

v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, ve vlastnictví: 

XXXXX XXXXXXXXá, rok narození 1XX5 

bydliště XXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXka, 

s uvedeným vlastníkem pozemku, 

za účelem zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu DN 150 v uvedeném pozemku, v 

rozsahu daném geometrickým plánem č. 1011-49/2015 ze dne 18.2.2015, na dobu časově 
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neomezenou za jednorázovou úplatu ve výši 3.540,- Kč 

  

3) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 09.09.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 74 
Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k. ú. Přívoz (lokality 
ulic Zákrejsova, Ibsenova a Slovenská), obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01837/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02232/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout, že město nemá záměr prodat 

část pozemku p.p.č. 72/10 o výměře  6 m2 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, která je dle 

geometrického plánu  č. 1961-792/2014 ze dne 14.1.2015 označena jako pozemek p.č.st. 3275  

v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, 

svěřeno městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout, že město nemá záměr prodat 

pozemek p.p.č. 425/5  v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 

svěřeno městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout, že město nemá záměr prodat 

část pozemku p.p.č. 971/15 o výměře  1439 m2 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, která je dle dosud 

nepotvrzeného geometrického plánu  č. 2032-24/2015 označena jako pozemek p.p.č. 971/35  v 
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k. ú. Přívoz, obec Ostrava, 

nesvěřeno městskému obvodu 

  

4) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 09.09.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 75 
Návrh na zřízení věcných břemen a uzavření smluv o zřízení věcných 
břemen k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k.ú. 
Svinov, obec Ostrava, a v k.ú Moravská Ostrava, obec Ostrava, pro 
společnost RWE GasNet,s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 01838/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

statutárního města Ostravy: 

parc. č. 2693 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

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

RWE GasNet, s.r.o. 

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

IČO 272 95 567 

za účelem zřízení a provozování NTL plynovodu v pozemku parc. č. 2693 v k.ú. Svinov, obec 

Ostrava, v rozsahu daném geometrickým plánem č. 2527-736/2014 ze dne 16.5.2014, na dobu 

časově neomezenou, za dohodnutou jednorázovou úplatu ve výši 1.815,- Kč včetně 21 % DPH 

  

2) rozhodla 

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

věcného břemene - dle přílohy č. 4 předloženého materiálu - k částem  pozemků ve vlastnictví 
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statutárního města Ostravy: 

parc. č. 2510/6 - ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 2510/34 - ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 2510/11 - zastavěná plocha a nádvoří, 

parc. č. 2620/120 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

RWE GasNet, s.r.o. 

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

IČO 272 95 567 

za účelem zřízení a provozování NTL plynovodu dn 160 PE 100 SDR 17,6 v pozemcích parc. 

č. 2510/6, parc. č. 2510/34, parc. č. 2510/11 a parc. č. 2620/120 v k.ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava, v rozsahu daném geometrickým plánem č. 4821-125/2015 ze dne 27.3.2015, na dobu 

časově neomezenou, za dohodnutou jednorázovou úplatu ve výši 130.922,- Kč včetně 21 % 

DPH 

  

 
RM_M 76 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku v k. ú. Moravská 
Ostrava, návrh na záměr města vypůjčit část pozemku v k. ú. Moravská 
Ostrava, návrh na záměr města pronajmout nemovité věci v k.ú. 
Frýdlant nad Ostravicí 
  
Usnesení číslo: 01839/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně vypůjčitele o uzavření smlouvy o výpůjčce s Českou republikou, 

Úřadem vlády České republiky 

Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, IČO: 00006599 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 947/7, zas. plocha a nádvoří, k.ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava, jehož součástí je budova čp. 1374, a to místnost č. 212 o výměře 21,9 

m2 nacházející se ve 3. nadzemním podlaží dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

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

  
o záměru města pronajmout nemovité věci v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí, obec Frýdlant nad 

Ostravicí, a to: 

pozemky 

parc. č. 2925, zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.e. 164 

parc. č. 2926 zahrada 

včetně všech součástí a příslušenství, a to žumpy včetně přípojky, vodovodní přípojky, 

komunikace, osvětlení zahrady a souboru drobných zahradních staveb, vše na pozemku parc.č. 

2926 v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí, obec Frýdlant nad Ostravicí, 

formou změny Nájemní smlouvy ze dne 19. 4. 2015, uzavřené s organizací 

Náš svět, příspěvková organizace, 

se sídlem: Pržno 239, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČO: 00847046, 

a to změnou doby nájmu z “do 31. 8. 2015” na “do 31. 1. 2016”  

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 77 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce a návrh na záměr města výpůjčit 
pozemky a části pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01840/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně půjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce pozemků a částí pozemků, vše v k. ú. Zábřeh 

nad Odrou, obec Ostrava 

s Moravskoslezským krajem, se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 708 90 692 

za účelem využití předmětu výpůjčky v rámci stavby oprava “Silnice III/4787 Ostrava ulice 

Výškovická, mosty 4787-3, 4787-4” 

na dobu určitou 29 dní 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 
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2) rozhodla 

  
o záměru města vypůjčit: 

a) pozemky v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, a to: 

- p. p. č. 680/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

- p. p. č. 680/5 - ostatní plocha, dráha 

- p. p. č. 680/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

- p. p. č. 680/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

- p. p. č. 680/10 - ostatní plocha, jiná plocha 

- p. p. č. 680/11 - ostatní plocha, jiná plocha 

- p. p. č. 680/12 - ostatní plocha, jiná plocha 

- p. p. č. 680/13 - ostatní plocha, jiná plocha 

- p. p. č. 728/17 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

- p. p. č. 728/34 - ostatní plocha, silnice 

- p. p. č. 728/35 - ostatní plocha, silnice 

- p. p. č. 736/20 - ostatní plocha, jiná plocha 

- p. p. č. 736/21 - ostatní plocha, jiná plocha 

- p. p. č. 1095/39 - ostatní plocha, jiná plocha 

- p. p. č. 1095/40 - ostatní plocha, jiná plocha 

- p. p. č. 1095/41 - ostatní plocha, jiná plocha 

- p. p. č. 1095/43 - ostatní plocha, jiná plocha, 

dle zákresu ve snímcích, které jsou přílohou č. 1 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje 

právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

b) části pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, a to: 

- p. p. č. 728/15 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2003 m2 

- p. p. č. 728/16 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1628 m2 

- p. p. č. 736/3 - ostatní plocha, zeleň o výměře 1330 m2 

- p. p. č. 736/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 849 m2 

- p. p. č. 736/22 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 118 m2 

- p. p. č. 736/23 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 148 m2 

- p. p. č. 753/24 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 47 m2 

- p. p. č. 757/22 - ostatní plocha, zeleň o výměře 17 m2 

- p. p. č. 1095/4 - ostatní plocha, silnice o výměře 1769 m2 

- p. p. č. 1095/5 - ostatní plocha, dráha o výměře 1090 m2 

- p. p. č. 1095/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 705 m2 

- p. p. č. 1095/37 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 144 m2, 

dle zákresu ve snímcích, které jsou přílohou č. 1 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje 

právo kdykoliv tento záměr zrušit 
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RM_M 78 
Návrh na uzavření smluv o výpůjčce části pozemků s DPO a. s. 
  
Usnesení číslo: 01841/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně půjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce části pozemku p. p. č. 751/10 - ostatní plocha, 

dráha o výměře 4270 m2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 

s Dopravním podnikem Ostrava a. s., se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 

Ostrava, IČO 619 74 757 

za účelem užívání předmětu výpůjčky pro stavbu “Oprava tramvajové trati na ulici 28. října v 

úseku ul. Sokola Tůmy - 1. máje” 

na dobu určitou do 30.9.2015 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně půjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce částí pozemků, a to: 

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

- p. p. č. 736/3 - ostatní plocha, zeleň, a to části A o výměře 233 m2 a části B o výměře 280 m2 

- p. p. č. 736/22 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 57 m2 

- p. p. č. 736/23 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 44 m2 

b) parc. č. 3594/33 - ostatní plocha, dráha o výměře 4 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava 

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

- parc. č. 100/11 - ostatní plocha, zeleň  výměře 35 m2 

- parc. č. 100/94 - ostatní plocha, zeleň o výměře 35 m2 

d) parc. č. 100/86 - ostatní plocha, ostatní komunikace, a to části A o výměře 354 m2 a části B 
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o výměře 214 m2 v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava 

e) v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava 

- p. p. č. 371/53 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 91 m2 

- p. p. č. 371/91 - ostatní plocha, zeleň, a to části A o výměře 25 m2, části B o výměře 22 m2 a 

části C o výměře 8 m2 

s Dopravním podnikem Ostrava a. s., se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 

Ostrava, IČO 619 74 757 

za účelem 

a) “Bezbariérový nástup do vozidla - OBCHODNÍ CENTRUM (oba směry)” 

b) “Bezbariérový nástup do vozidla - DŮM ENERGETIKY (oba směry)” 

c) “Bezbariérový nástup do vozidla - DUBINA (oba směry)” 

d) “Bezbariérový nástup do vozidla - ANTONÍNA POLEDNÍKA (oba směry)” 

e) “Bezbariérový nástup do vozidla - JOSEFA KOTASE (oba směry)” 

na dobu určitou do 31.12.2015 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 79 
Návrh na záměr pronájmu části pozemku v k.ú. Petřkovice u 
Ostravy,obec Ostrava. Návrh na záměr pronájmu částí pozemku v k.ú. 
Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava. Návrh na záměr pronájmu části 
pozemků v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava. Návrh na záměr výpůjčky části 
pozemku v k.ú. Koblov, obec Ostrava. 
  
Usnesení číslo: 01842/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to parc.č. 

1958/12, vodní plocha - koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 31,50 m2 v 

k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava (ul. Údolní), 

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

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

  
o záměru města pronajmout části pozemku p.p.č. 522, ost. plocha - silnice o celkové výměře 

83,70 m2, a to část označená v katastrální mapě  jako (část “A”) o výměře 59,90 m2 a část 

označená v katastrální mapě jako (část “B”) o výměře 23,80 m2 v k.ú. Nová Ves u Ostravy, 

obec Ostrava (ul. U Hrůbků), 

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

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

3) rozhodla 

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

- parc.č. 190/92,  ost. plocha - silnice o výměře 2,25 m2 

- parc.č. 190/143,ost. plocha - ost. komunikace o výměře 2,07 m2 

oba v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava (ul. Na Obvodu), 

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

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

4) rozhodla 

  
o záměru města vypůjčit část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to parc.č. 

993/2, orná půda o výměře 400 m2 v k.ú. Koblov, obec Ostrava (ul. Antošovická), 

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

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 80 
Návrh na uzavření pachtovní smlouvy k pozemkům v k.ú. Svinov 
  
Usnesení číslo: 01843/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně propachtovatele o uzavření pachtovní smlouvy na pozemky parc. č. 3461/1 - ostatní 

plocha, parc. č. 3461/25 - ostatní plocha, parc. č. 530/53 - orná půda, parc. č. 569 - zastavěná 

plocha a nádvoří, parc. č. 565 - orná půda a parc. č. 568 - orná půda vše v k.ú. Svinov, obec 

Ostrava s pachtýřem 

ZOD Poruba a.s., Záhumenní 103/2034, Ostrava – Poruba, IČO: 47673516 

na dobu neurčitou s 12 měsíční výpovědní dobou a za pachtovné ve výši 4.500,- 

Kč/ha/pachtovní rok tj. celkem 32.514,30 Kč/pachtovní rok, dle přílohy 2 předloženého 

materiálu 
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2) rozhodla 

  
na straně propachtovatele o neuzavření pachtovní smlouvy na pozemky parc. č. 3461/1 - 

ostatní plocha, parc. č. 3461/25 - ostatní plocha, parc. č. 530/53 - orná půda, parc. č. 569 - 

zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 565 - orná půda a parc. č. 568 - orná půda vše v k.ú. 

Svinov, obec Ostrava s pachtýřem 

Ing. Richardem Švidrnochem, místem podnikání Záhumenní 47/58, 708 00 Ostrava–Poruba, 

IČO: 71218947 

na dobu neurčitou s 12 měsíční výpovědní dobou a za pachtovné ve výši 3.551,- 

Kč/ha/pachtovní rok tj. celkem 25.657,40 Kč/pachtovní rok, dle přílohy 4 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 81 
Souhlas s podnájmem bytu v domě na ul. Horní č. 3039/114, Ostrava-
Bělský Les 
  
Usnesení číslo: 01844/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s podnájmem a uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 9, ul. Horní č. 3039/114, Ostrava-

Bělský Les, 

mezi nájemcem AXXXXX VXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXXXX 

XXXXXXX, 700 30  Ostrava-XXXXXX, a podnájemci Ing. GXXXXXXXX VXXXXXXX se 

synem  SXXXXXXXXXX VXXXXX, oba  bytem XXXXXXXX XXXXXXX  

OstravaXXXXXXXX PSČ 700 30, na dobu určitou od 01.08.2015 do 31.07.2016, 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 82 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy a dohody o úhradě za bezesmluvní 
užívání částí pozemku v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava se 
společností SaSMONT s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 01845/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 
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na straně pronajímatele 

uzavřít nájemní smlouvu a dohodu o úhradě za bezesmluvní užívání k částem pozemku p.p.č. 

1074, ost. plocha - ost. komunikace ve vlastnictví statutárního města Ostrava o celkové výměře 

298,20 m2, a to část označená v katastrální mapě jako (část “A”) o výměře 15 m2 a část 

označená v katastrální mapě jako (část “B”) o výměře 283,20 m2 v k.ú. Mariánské Hory, obec 

Ostrava (ul. Železárenská), 

se společností 

SaSMONT s.r.o. 

se sídlem: Vietnamská 1490/10, Poruba, 708 00 Ostrava 

IČO: 258 71 048 

za účelem užívání částí pozemku zastavěného UNIMO budovou s venkovním schodištěm ve 

vlastnictví nájemce a přístupovým chodníkem k této budově, za nájemné ve výši 160,- 

Kč/m2/rok, tj. 47 712, -Kč/ročně, na dobu určitou, ode dne účinnosti této smlouvy do doby 

realizace veřejně - prospěšné stavby dopravní infrastruktury “Propojení ul. Železárenské, úsek 

1. Máje - Výstavní”, nejdéle však do 31. 12. 2025, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

  

 
RM_M 83 
Návrh na bezúplatné nabytí majetku z vlastnictví ČR - Ředitelství silnic 
a dálnic ČR v k. ú. Petřkovice u Ostravy (lokalita ulice Hlučínská) 
  
Usnesení číslo: 01846/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02236/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout nabýt bezúplatně 

z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Ředitelství silnic a 

dálnic ČR, na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČO 65993390 

do vlastnictví statutárního města Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava, IČO 

00845451, a to: 

pozemek parc. č. 265 v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, 

a zahájit jednání ve věci uzavření smlouvy o bezúplatném převodu 

  

2) doporučuje 
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zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit pozemek uvedený v bodu 1) tohoto usnesení, jakožto majetek 

svěřený městskému obvodu Petřkovice, dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 

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

statutární město Ostrava stane jeho vlastníkem 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

označit pozemek uvedený v bodu 1) tohoto usnesení, jako majetek svěřený městskému obvodu 

Nová Ves dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, 

ve znění pozdějších změn a doplňků, a to za podmínky, že statutární město Ostrava stane jeho 

vlastníkem 

  

4) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 09.09.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 90 
Návrh koupit pozemek parc.č 456/2, k.ú. Bartovice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01847/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout koupit pozemek parc.č. 456/2, k.ú. Bartovice, obec Ostrava, od podílových 

spoluvlastníků: 

- XXXXXX XXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXX XXXXXXXXX 

XXXXXXXX XXX XX XXXXX (podíl ve výši 1/3) 

- XXXX XXXX XXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXX XXXXXXXXX 

XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX (podíl ve výši 1/3) 

- XXXX XXXXXXX XXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXX XXXX 

XXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXX (podíl ve výši 1/3) 

za dohodnutou kupní cenu 100.788,-Kč 
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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: 09.09.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 98 
Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene, návrh na souhlas s umístěním stavby a uzavřením 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy, s oprávněnými: T-Mobile Czech 
Republic a.s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 
  
Usnesení číslo: 01848/RM1418/28 

(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 částem pozemků ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

p. č. St. 60 - zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, 

p. č. St. 61 - zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, 

p. p. č. 182/6 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 184/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 184/2 - ostatní plocha, jiná plocha, 

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

T-Mobile Czech Republic a.s. 

Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4 

IČO: 64949681 

za účelem zřízení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě 

v rozsahu daném geometrickým plánem č. 2068-576/2009 ze dne 18.5.2009, na dobu časově 

neomezenou, za jednorázovou náhradu ve výši 48.400,- Kč včetně 21% DPH. 
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2) souhlasí 

  
s umístěním stavby podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě do pozemku 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 736/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

v rámci stavby “71010-007795 VPI Ostrava, Výškovická dopr. napoj. SIKO”, pro: 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3 

IČO: 04084063 

  

3) rozhodla 

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

věcného břemene podle přílohy č. 6 předloženého materiálu - k části pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 736/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

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

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

vymezen geometrickým plánem, s budoucím oprávněným: 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3 

IČO: 04084063 

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 za každý i započatý metr délky 

podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě + DPH v zákonné výši, v 

pozemku p. p. č. 736/4. 
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RM_M 99 
Návrh na souhlas s umístěním inžen. sítí, uzavření smluv o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti a nájemních smluv s fyzickými osobami 
  
Usnesení číslo: 01849/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním vodovodní přípojky včetně tubusové vodoměrné šachty a kanalizační přípojky do 

pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 620/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, 

pro investora: 

Mgr. XXXXXX XXXXXXXXXá, rok narození 1XX3 

bydliště Hlavní XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXba, 

v rámci stavby “Dřevěná chata – LiXXXXXXXá, k. ú. Michálkovice, p. č. 55/5” 

  

2) rozhodla 

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

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

statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 620/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, 

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

situačním snímku a po dokončení stavby “Dřevěná chata – LiXXXXXXvá, k. ú. Michálkovice, 

p. č. 55/5” bude ve smlouvě o zřízení služebnosti vymezen její rozsah geometrickým plánem, 

s budoucím oprávněným: 

Mgr. XXXXXX XXXXXXXXvá, rok narození 1XX3 

bydliště XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXa, 
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za účelem zřízení, provozování a údržby vodovodní přípojky včetně tubusové vodoměrné 

šachty a kanalizační přípojky v uvedeném pozemku na dobu časově neomezenou za 

dohodnutou jednorázovou úplatu ve výši 200,-Kč za každý i započatý metr délky vodovodní 

přípojky včetně tubusové vodoměrné šachty a kanalizační přípojky + DPH v zákonné výši, 

nejméně však 1.500,- Kč + DPH v zákonné výši za každou přípojku samostatně, 

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 pozemku p. p. č. 620/1 - ostatní 

plocha, ostatní komunikace, a to k části A o výměře 4,35 m2 a k části B o výměře 1,85 m2 v k. 

ú. Michálkovice, obec Ostrava 

s 

XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXX XXXXX 

XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX 

za účelem vybudování vodovodní přípojky včetně vodoměrné šachty a kanalizační přípojky v 

rámci stavby “Dřevěná chata - Lintnerová, k. ú. Michálkovice, p. č. 55/5” 

za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok tj. 558,- Kč ročně 

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

inženýrské sítě vodovodní a kanalizační přípojky ve prospěch nájemce jako oprávněného (tj. 

do dne podání návrhu na vklad služebnosti do katastru nemovitostí), nejdéle však do 

31.12.2017 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

4) souhlasí 

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

statutárního města Ostravy: 

parc. č. 190/92 – ostatní plocha, silnice 

v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, 

pro investory: 
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Manželé 

XXXXXXXX XXXXXXXXk, rok narození 1XX3 

bydliště XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXře, 

XXXX XXXXXXXXXXvá, rok narození 1XX0 

bydliště XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXva, 

v rámci stavby “Vodovodní přípojka pro RD v k. ú. Vítkovice, ul. Středulinského č.p. 975/16, 

parc. č. 190/88” 

  

5) rozhodla 

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

služebnosti dle přílohy č. 5 předloženého materiálu k části pozemku ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy: 

parc. č. 190/92 – ostatní plocha, silnice 

v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, 

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

situačním snímku a po dokončení stavby “Vodovodní přípojka pro RD v k. ú. Vítkovice, ul. 

Středulinského č.p. 975/16, parc. č. 190/88” bude ve smlouvě o zřízení služebnosti vymezen 

její rozsah geometrickým plánem, 

s budoucími oprávněnými: 

Manželé 

XXXXXXXX XXXXXXXik, rok narození 1XX3 

bydliště XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXře, 

XXXX XXXXXXXXXXXá, rok narození 1XXX 

bydliště XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXva, 

za účelem zřízení, provozování a údržby vodovodní přípojky včetně tubusové vodoměrné 

šachty v uvedeném pozemku na dobu časově neomezenou za dohodnutou jednorázovou úplatu 

ve výši 200,-Kč za každý i započatý metr délky vodovodní přípojky včetně tubusové 

vodoměrné šachty + 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 

  

6) rozhodla 

  
rozhodla na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku parc. č. 190/92 - 
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ostatní plocha, silnice o výměře 9,5 m2 v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava 

s manželi 

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXX 

XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

a XXXXX XXXXXXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXXXX 

XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXX 

za účelem vybudování vodovodní přípojky včetně vodoměrné šachty v rámci stavby 

“Vodovodní přípojka pro RD v k. ú. Vítkovice” 

za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok tj. 855,- Kč ročně 

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

inženýrské sítě vodovodní přípojky ve prospěch nájemce jako oprávněného (tj. do dne podání 

návrhu na vklad služebnosti do katastru nemovitostí), nejdéle však do 31.12.2017 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 101 
Návrh na souhlas s umístěním vodovodní přípojky, uzavření smlouvy o 
budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s fyzickou osobou 
  
Usnesení číslo: 01850/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

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

statutárního města Ostravy: 

parc. č. 1946/1 – ostatní plocha, jiná plocha 

v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 

pro investora: 

Ing. XXXXX XXXXXXvá, rok narození 1XX1 

bydliště XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXba, 
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v rámci stavby “Novostavba rodinného domu, přípojek inženýrských sítí, plotu a sjezdu na 

parcele č. 1921 v k. ú. Slezská Ostrava” 

  

2) rozhodla 

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

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

města Ostravy: 

parc. č. 1946/1 – ostatní plocha, jiná plocha 

v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 

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

situačním snímku a po dokončení stavby “Novostavba rodinného domu, přípojek inženýrských 

sítí, plotu a sjezdu na parcele č. 1921 v k. ú. Slezská Ostrava” bude ve smlouvě o zřízení 

služebnosti vymezen její rozsah geometrickým plánem, 

s budoucím oprávněným: 

Ing. XXXXX XXXXXXXá, rok narození 1XX1 

bydliště XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXa, 

za účelem zřízení, provozování a údržby vodovodní přípojky včetně tubusové vodoměrné 

šachty v uvedeném pozemku na dobu časově neomezenou za dohodnutou jednorázovou úplatu 

ve výši 1.100,-Kč za každý i započatý metr délky vodovodní přípojky včetně tubusové 

vodoměrné šachty + 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 

  

 
RM_M 102 
Odpověď na podání ve věci vyčíslení způsobené škody v areálu 
stadionu Bazaly v průběhu fotbalového utkání mezi FC Baník Ostrava, 
a.s. a Dukla Praha 
  
Usnesení číslo: 01851/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) projednala 
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podání XXXXXXXXXXXXX, bytem: XXXXXXX XXX XXXXXXX XXX XXX 

XXXXXXX ve věci vyčíslení způsobené škody v areálu stadionu Bazaly v průběhu 

fotbalového utkání mezi FC Baník Ostrava, a.s. a Dukla Praha, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) schvaluje 

  
návrh odpovědi panu XXXXXX XXXXXXXX na jeho podání ze dne 1.6.2015 ve věci 

vyčíslení způsobené škody v areálu stadionu Bazaly v průběhu fotbalového utkání mezi FC 

Baník Ostrava, a.s. a Dukla Praha, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

  

 
RM_M 113 
Návrh na zrušení usnesení rady města č. 01695/RM1418/27 ze dne 
30.06.2015 a záměr města pronajmout části pozemků parc. č. 947/7 a 
parc. č. 990/2 oba v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01852/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 01695/RM1418/27 
  
Rada města 

  
1) ruší 

  
své usnesení č. 01695/RM1418/27 ze dne 30.06.2015, kterým rozhodla o záměru města 

pronajmout  

- část pozemku parc. č. 947/7, jehož součástí je budova čp. 1374, v k.ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava,  

   a to prostory sloužící podnikání ve II. nadzemním podlaží místnost: 

  č. 103  o výměře 29,4 m2 

   č. 104 o výměře 17,8 m2 

   č. 105 o výměře 27,4 m2 

   č. 106 o výmšře 16,4 m2 

   č. 107 o výměře 16,4 m2 

   č. 108 o výměře 27,2 m2 

   č. 109 o výměře 15,4 m2 

   č. 110 o výměře 12,5 m2 

   č. 111 o výměře 30.2 m2 

- část pozemku parc. č. 990/2, jehož součástí je budova čp. 1800, v k.ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava, 

  a to prostory sloužící podnikání v přízemí místnost: 

  č. 1 A o výměře 14,6 m2 
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   č. 1    o výměře 19,6 m2 

   č. 1 B o výměře 17,8 m2 

   č. 2 A o výměře 16,6 m2 

   č. C 9 o výměře 18,75 m2 

s tím, že předmětem pronájmu budou prostory jednotlivě, přičemž město si v závislosti na 

výhodnosti nabídek vyhrazuje právo pronajmout i více uvedených prostor nebo všechny 

prostory i jen jedinému zájemci 

Dále si město vyhrazuje právo tento záměr pronájmu kteréhokoliv z těchto prostor (a tedy i 

vícero těchto prostor nebo i všech uvedených prostor) kdykoliv zrušit. 

  

2) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout  

- část pozemku parc. č. 947/7, jehož součástí je budova čp. 1374, v k.ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava,  

   a to prostory sloužící podnikání ve II. nadzemním podlaží místnost: 

  č. 103  o výměře 29,4 m2 

   č. 104 o výměře 17,8 m2 

   č. 105 o výměře 27,4 m2 

   č. 106 o výmšře 16,4 m2 

   č. 107 o výměře 16,4 m2 

   č. 108 o výměře 27,2 m2 

   č. 109 o výměře 15,4 m2 

   č. 110 o výměře 12,5 m2 

   č. 111 o výměře 30.2 m2 

- část pozemku parc. č. 990/2, jehož součástí je budova čp. 1800, v k.ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava, 

  a to prostory sloužící podnikání v přízemí místnost: 

  č. 001A o výměře 19,9 m2 

   č. 001B o výměře 17,8 m2 

   č. 002A o výměře 16,6 m2 

   č. C009 o výměře 19,5 m2 

s tím, že předmětem pronájmu budou prostory jednotlivě, přičemž město si v závislosti na 

výhodnosti nabídek vyhrazuje právo pronajmout i více uvedených prostor nebo všechny 

prostory i jen jedinému zájemci 

Dále si město vyhrazuje právo tento záměr pronájmu kteréhokoliv z těchto prostor (a tedy i 

vícero těchto prostor nebo i všech uvedených prostor) kdykoliv zrušit. 
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RM_M 92 
Úprava rozpočtu r. 2015 
  
Usnesení číslo: 01853/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí dotace městskému obvodu Vítkovice ve výši 237 tis.Kč na výkupy nemovitostí v 

lokalitě U Cementárny 

  

2) souhlasí 

  
s přijetím dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro příspěvkovou organizaci Městská 

nemocnice Ostrava ve výši 3 680 tis.Kč za účelem spolufinancování provozu protialkoholní 

záchytné stanice v roce 2015 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- nedaňové příjmy 

na § 2229, pol. 2132, ORJ 100 o 1 500 tis. Kč (C.8.) 

na § 6310, pol. 2149, ORJ 120 o 2 tis. Kč (C.10.) 

- kapitálové příjmy 

na § 3639, pol. 3113, ORJ 137 o 2 452 tis. Kč (C.12.) 

- neinvestiční transfery přijaté od krajů 

na pol. 4122, ORJ 120, ÚZ 201 o 1 000 tis.Kč (A.1.) 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

(B.2.) na pol. 4116, ORJ 120, ÚZ 53515319, org. 60000000 o 1 612 tis. Kč 

                                                                        org. 61000000 o 1 892 tis. Kč 

na pol. 4116, ORJ 120, ÚZ 13011 o 9 985 tis. Kč (A.13.) 

- neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 

(B.2.) na pol. 4113, ORJ 120, ÚZ 5319001, org. 60000000 o 85 tis. Kč 

                                                                      org. 61000000 o 100 tis. Kč 
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- investiční přijaté transfery od regionálních rad 

na pol. 4223, ORJ 120, ÚZ 38588505, org. 3130000000 o 27 517 tis. Kč (B.1.) 

- neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 

na pol. 4123, ORJ 120, ÚZ 38588005, org. 3130000000 o 53 tis. Kč (B.1.) 

- běžné výdaje 

na § 5599, pol. 5162, ORJ 133, ÚZ 201 o 1 000 tis.Kč (A.1.) 

na § 2229, pol. 5166, ORJ 100 o 50 tis.Kč (C.1.) 

(C.3.) na ORJ 270, § 5311, pol. 5136 o 5 tis.Kč 

                                            pol. 5162 o 200 tis.Kč 

                                            pol. 5171 o 200 tis.Kč 

                                            pol. 5191 o 1 tis.Kč 

                                            pol. 5137, ÚZ 1020 o 300 tis.Kč 

na § 6171, pol. 5137, ORJ 133 o 500 tis.Kč (C.4.) 

na § 3745, pol. 5169, ORJ 136, org. 8100 o 239 tis.Kč (C.5.) 

(C.6.) na § 6171, pol. 5137, ORJ 230, org. 8099 o 28 tis.Kč 

          na § 3635, pol. 5166, ORJ 230  o 117 tis. Kč 

          na § 3412, pol. 5137, ÚZ 8113, org. 8173 o 1 200 tis. Kč 

          na § 2221, pol. 5137, ÚZ 8224, org. 3064 o 10 tis. Kč 

na § 3419, pol. 5169, ORJ 161 o 300 tis.Kč (C.7.) 

na § 1014, pol. 5024, ORJ 135, org. 4271 o 455 tis.Kč (E.1.) 

(C.8.) na § 2212, pol. 5171, ORJ 100, ÚZ 93 o 1 500 tis. Kč 

                            pol. 5169, ORJ 100 o 500 tis. Kč 

na § 3631, pol. 5171, ORJ 100, ÚZ 93 o 1 100 tis. Kč (C.9.) 

na § 6310, pol. 5163, ORJ 120 (C.10.) o 1 tis. Kč (C.10.) 

(C.11.) na § 2219, pol. 5137, ORJ 100 o 63 tis. Kč 

                              pol. 5139, ORJ 100 o 32 tis. Kč 

(E.3.) na § 6112, pol. 5021, ORJ 135 o 700 tis. Kč 

                            pol. 5032, ORJ 135 o 63 tis. Kč 

na § 2212, pol. 5171, ORJ 120, ÚZ 5901 o 4 600 tis. Kč (E.4.) 

(A.13.) na ORJ 135, § 4329, pol. 5011, ÚZ 13011 o 6 949 tis. Kč 

                                              pol. 5021, ÚZ 13011 o 10 tis. Kč 

                                              pol. 5031, ÚZ 13011 o 1 736 tis. Kč 

                                              pol. 5032, ÚZ 13011 o 625 tis. Kč 

            na ORJ 130, § 4329, pol. 5136, ÚZ 13011 o 5 tis. Kč 

                                              pol. 5137, ÚZ 13011 o 30 tis. Kč 

                                              pol. 5167, ÚZ 13011 o 50 tis. Kč 

            na ORJ 180, § 4329, pol. 5139, ÚZ 13011 o 10 tis. Kč 

                                              pol. 5169, ÚZ 13011 o 10 tis. Kč 

                                              pol. 5166, ÚZ 13011 o 55 tis. Kč 

                                              pol. 5194, ÚZ 13011 o 5 tis. Kč 

                                              pol. 5909, ÚZ 13011 o 500 tis. Kč 
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- kapitálové výdaje 

na § 5311, pol. 6123, ORJ 270, ÚZ 1020 o 8 000 tis.Kč (C.3.) 

(C.6.) na § 2219, pol. 6122, ORJ 230, ÚZ 8224, org. 3127 o 1 600 tis.Kč 

               § 3639, pol. 6130, ORJ 137, org. 3123 o 111 tis.Kč 

               § 3639, pol. 6121, ORJ 230, org. 8172 o 107 tis. Kč 

               § 3639, pol. 6130, ORJ 137, org. 7257 o 125 tis. Kč 

               § 6171, pol. 6122, ORJ 230, org. 8188 o 1 061 tis. Kč 

               § 3412, pol. 6122, ORJ 230, ÚZ 8113, org. 8173 o 1 600 tis. Kč 

               § 2221, pol. 6111, ORJ 230, ÚZ 8224, org. 3064 o 491 tis. Kč 

                            pol. 6122, ORJ 230, ÚZ 8224, org. 3064 o 9 200 tis. Kč 

               § 2310, pol. 6121, ORJ 230, org. 7293 o 2 200 tis. Kč 

(B.4.) na § 2219, pol. 6121, ORJ 230, ÚZ 38588505, org. 8137 o 3 825 tis. Kč 

                                                             ÚZ 38108224, org. 8137 o 675 tis. Kč 

na § 2219, pol. 6125, ORJ 100 o 142 tis. Kč (C.11.) 

na § 5511, pol. 6123, ORJ 121 o 2 452 tis. Kč (C.12.) 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ORJ 120, ÚZ 3500, org. 607 o 237 tis.Kč (C.2.) 

                                                   ÚZ 8224, org. 606 o 6 624 tis. Kč (B.3.) 

                                                   org. 510 o 1 tis. Kč (C.10.) 

                                                 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

(B.5.) na § 6330, pol. 4137, ORJ 120, ÚZ 3500, org. 624 o 922 tis. Kč 

                                             ORJ 120, ÚZ 3637, org. 624 o 12 tis. Kč 

z v y š u j e 

- účelová rezerva na financování akcí EIB 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120,  ÚZ 8224 o 3 300 tis.Kč 

                                                                   o    484 tis. Kč (B.2.) 

                                                                   o 27 306 tis. Kč (B.1.) 

- rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 3 205 tis. Kč (B.2.) 

                                                  o 264 tis. Kč (B.1.) 

                                                  o 6 624 tis. Kč (B.3.) 

                                                  o 934 tis. Kč (B.5.) 

- financování 

na pol. 8115, ORJ 120, ÚZ 8224 o 6 624 tis. Kč (B.3.) 

                                                     o 4 500 tis. Kč (B.4.) 
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                                      ÚZ 1020 o 8 300 tis. Kč (C.3.) 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

na § 2219, pol. 5169, ORJ 100 o 50 tis.Kč (C.1.) 

na § 5311, pol. 5169, ORJ 270 o 406 tis.Kč (C.3.) 

na § 6171, pol. 5168, ORJ 133 o 500 tis.Kč (C.4.) 

na § 3636, pol. 5901, ORJ 300, ÚZ 3636 o 239 tis.Kč (C.5.) 

na § 3419, pol. 5169, ORJ 161, ÚZ 7112 o 300 tis.Kč (C.7.) 

na § 3722, pol. 5169, ORJ 190 o 1 300 tis.Kč (E.2.) 

na § 2212, pol. 5169, ORJ 100, ÚZ 93 o 500 tis. Kč (C.8.) 

na § 3631, pol. 5154, ORJ 100 o 1 100 tis. Kč (C.9.) 

- kapitálové výdaje 

(C.2.) na § 3639, pol. 6130, ORJ 137, org. 8323 o 237 tis.Kč  

                                                                              

na § 5311, pol. 6123, ORJ 270, ÚZ 1020 o 12 tis.Kč (C.3.) 

(C.6.) na ORJ 230, § 3741, pol. 6121, org. 8154 o 28 tis.Kč 

                               § 2219, pol. 6121, ÚZ 8224, org. 3127 o 1 600 tis.Kč 

                               § 6409, pol. 6909 o 111 tis.Kč 

                               § 3741, pol. 6121, org. 8154 o 107 tis. Kč 

                               § 2321, pol. 6130, org. 7257 o 125 tis. Kč 

                               § 3631, pol. 6121, org. 4042 o 117 tis. Kč 

                               § 6171, pol. 6121, org. 8188 o 1 061 tis. Kč 

                               § 3412, pol. 6121, ÚZ 8113, org. 8173 o 2 800 tis. Kč 

                               § 2221, pol. 6121, ÚZ 8224, org. 3064 o 9 701 tis. Kč 

                               § 2310, pol. 6121, org. 7206 o 2 200 tis. Kč 

na § 2219, pol. 6122, ORJ 100 o 237 tis. Kč (C.11.) 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ORJ 120, ÚZ 3500, org. 606 o 6 624 tis. Kč (B.3.) 

s n i ž u j e 

- financování na pol. 8115, ÚZ 1020 o 12 tis.Kč (C.3.)                           

- rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 455 tis.Kč (E.1.) 

                                                  o 2 000 tis.Kč (E.2.) 

                                                  o 763 tis. Kč (E.3.) 
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- účelová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120, ÚZ 5901 o 4 600 tis. Kč 

  

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz (A.5.) 

zvýší ostatní přijaté neinvestiční transfery 

na pol. 4116, ÚZ 32x33058 o 989 tis. Kč 

zvýší neinvestiční transfery 

na § 3113, pol. 5336, ÚZ 32x33058 o 989 tis. Kč 

Městský obvod Poruba (A.2., A.3., A.6.-A.10.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 60x15007 o 64 tis.Kč 

                     ÚZ 32x33019 o 662 tis.Kč  

                     ÚZ 32x33058 o 3 613 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3792, pol. 5xxx, ÚZ 60x15007 o 64 tis.Kč 

- zvýší neinvestiční transfery na § 3111, pol. 5336, ÚZ 32x33019 o 662 tis.Kč 

- zvýší neinvestiční transfery na § 3113, pol. 5336, ÚZ 32x33058 o 3 613 tis. Kč 

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky (A.4., A.11., C.10.)) 

- zvýší ostatní investiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4216, ÚZ 54515835 o 3 299 tis.Kč 

- zvýší investiční přijaté transfery ze státních fondů 

na pol. 4213, ÚZ 54190877 o 194 tis.Kč 

- zvýší výdaje na § xxxx, pol. xxxx o 3 493 tis.Kč 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 32x33058 o 228 tis. Kč 

- zvýší neinvestiční transfery 

na § 3113, pol. 5336, ÚZ 32x33058 o 228 tis. Kč 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, org. 510 o 1 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje 

na § xxxx, pol. xxxx o 1 tis. Kč 

Městský obvod Vítkovice (C.2.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 607 o  237 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na § 3xxx, pol. 61xx, ÚZ 3500 o  237 tis.Kč 

Městský obvod Hrabová (A.12.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 32x33058 o 808 tis. Kč 

- zvýší neinvestiční transfery 
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na § 3113, pol. 5336, ÚZ 32x33058 o 808 tis. Kč 

Městský obvod Nová Bělá (B.3.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 8224, org. 606 o 6 624 tis. Kč 

- sníží převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 606 o 6 624 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci 6865 - Nová MŠ 

na § 3111, pol. 6xxx, ÚZ 8224 o 6 624 tis. Kč 

- sniží kapitálové výdaje na akci 6865 - Nová MŠ 

na § 3111, pol. 6xxx, ÚZ 3500 o 6 624 tis. Kč 

(A.13.) městské obvody celkem 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 13011 o 36 993 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje 

na § 4329, pol. 5xxx, ÚZ 13011 o 36 993 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.07.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 11 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do vlastnictví Střediska 
volného času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, p.o. 
  
Usnesení číslo: 01854/RM1418/28 

(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 

daru do vlastnictví právnické osoby Středisko volného času Korunka, Ostrava - Mariánské 

Hory, příspěvková organizace, IČO 75080508, dle důvodové zprávy a přílohy č. 

1 předloženého materiálu 
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2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 

vystavit za zřizovatele předchozí souhlas zřizovatele k darovací smlouvě dle bodu 1) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 31.08.2015 

 vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 

  
 

RM_M 12 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví Městské 
nemocnice Ostrava, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 01855/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

dle důvodové zprávy  a návrhu smluv, uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu do 

vlastnictví Městské nemocnice Ostrava, příspěvkové organizace 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 

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

usnesení  

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 07.08.2015 

 vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 

  
 

RM_M 17 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví Dětského 
centra Domeček, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 01856/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o udělení přechozího souhlasu s nabytím darů dle 

důvodové zprávy a návrhů smluv, uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu do 
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vlastnictví Dětského centra Domeček, příspěvkové organizace 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D.  

vystavit za zřizovatele předchozí souhlas s nabytím darů dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 31.07.2015 

 vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 

  
 

RM_MZP 1 
Návrh na poskytnutí odměny za rok 2015 ředitelce Střediska volného 
času, Ostrava - Zábřeh, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 01857/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
31 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
poskytnutí odměny za rok 2015 ředitelce právnické osoby Středisko volného času, Ostrava - 

Zábřeh, příspěvková organizace, IČO 75080516, dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) vyslovuje 

  
poděkování paní Mgr. Aleně Valkovičové, ředitelce Střediska volného času, Ostrava - Zábřeh, 

příspěvkové organizace, za její práci v dané organizaci, a to vzhledem k ukončení funkce 

ředitelky ke dni 31.07.2015 

  

 
RM_M 19 
Návrh na vyhlášení 7. ročníku výběrového řízení Dotačního programu 
na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v mateřských, 
základních a středních školách se sídlem na území SMO pro rok 2016 
  
Usnesení číslo: 01858/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
86 

  
k materiálu č. BJ1418 02231/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 
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zastupitelstvu města 

a) vyhradit si rozhodnutí ve věci schválení Dotačního programu na podporu rozvoje bilingvní a 

cizojazyčné výuky v mateřských, základních a středních školách se sídlem na území SMO pro 

rok 2016 

b) vyhradit si rozhodnutí o vyhlášení výběrového řízení Dotačního programu na podporu 

rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v mateřských, základních a středních školách se sídlem 

na území SMO pro rok 2016 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

a) schválit návrh Dotačního programu na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v 

mateřských, základních a středních školách se sídlem na území SMO pro rok 2016  dle Přílohy 

č. 1 předloženého materiálu 

b) schválit návrh na vyhlášení výběrového řízení Dotačního programu na podporu rozvoje 

bilingvní a cizojazyčné výuky v mateřských, základních a středních školách se sídlem na 

území SMO pro rok 2016 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňkovi Pražákovi, Ph.D. 

předložit zastupitelstvu města návrhy dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení na jeho jednání dne 

09.09.2015 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 09.09.2015 

 vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 

  
 

RM_VZ 17 
Zadání veřejné zakázky “Nákup vozidel pro přepravu osob se sníženou 
mobilitou a imobilních osob”, poř. č. 95/2015 
  
Usnesení číslo: 01859/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
84 

  
k usnesení č. 01547/RM1418/25 
  
Rada města 
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1) vylučuje 

  
ze zjednodušeného podlimitního řízení vyhlášeného k veřejné zakázce “Nákup vozidel pro 

přepravu osob se sníženou mobilitou a imobilních osob”, z důvodu uvedeného v předloženém 

návrhu, uchazeče, který předložil svou nabídku pod poř. č. 2: 

Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o. 

se sídlem: Praha 5, Vrchlického 31/18, PSČ 150 00 

IČO: 47124652 

  

2) rozhodla 

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

materiálu a o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy na nákup 2 ks nových vozidel 

pro přepravu osob se sníženou mobilitou a imobilních osob v rozsahu dle předloženého návrhu  

s uchazečem, který předložil svou nabídku pod poř. č. 3: 

AGROTEC a.s. 

se sídlem: Hustopeče, Brněnská 74, PSČ 69301 

IČO: 00544957 

za cenu nejvýše přípustnou 1.565.660,- Kč bez DPH 

  

 
RM_M 112 
Petice zaměstnanců Městské nemocnice Ostrava, příspěvková 
organizace 
  
Usnesení číslo: 01860/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
petici zaměstnanců Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace “Petice FIFEJDY !!! - 

za změnu na postu ředitele Městské nemocnice Ostrava”, uvedenou v příloze č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s podáním informace předsedovi petičního výboru panu Oldřichu Kučerovi o způsobu vyřízení 

petice  ve lhůtě stanovené  zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném 

znění, dle přílohy č.2 předloženého materiálu 
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RM_MZP 6 
Rezignace ředitele Městské nemocnice Ostrava, příspěvková 
organizace 
  
Usnesení číslo: 01861/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
31 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
rezignaci MUDr. Jaroslava Luxe na funkci ředitele Městské nemocnice Ostrava, příspěvková 

organizace, IČO 00635162 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s účinností k 31.7.2015 

  

2) vyslovuje 

  
poděkování MUDr. Jaroslavu Luxovi za práci vykonanou v organizaci 

  

3) pověřuje 

  
Bc. Josefa Grochola, MBA, ekonomického náměstka Městské nemocnice Ostrava, příspěvková 

organizace, s účinností od 1.8.2015  řízením Městské nemocnice Ostrava, příspěvková 

organizace IČO 00635162  

  

 
RM_M 4 
Návrh na personální úpravu odborné pracovní skupiny rady města pro 
optimalizaci řízení městských společností a organizací 
  
Usnesení číslo: 01862/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
90 

  
k usnesení č. 00585/RM1418/11 
  
Rada města 

  
1) odvolává 

  
z odborné pracovní skupiny rady města pro optimalizaci řízení městských společností a 

organizací člena Ing. Slavomíra Bretze 
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RM_M 10 
Dohoda o změně Smlouvy č. 9255910791-D ve znění dodatku č.1 o 
poskytnutí dotace z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na 
výstavbu nájemních bytů “Slezská Ostrava - Františkov” 
  
Usnesení číslo: 01863/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
90 

  
k usnesení č. 01274/RM1418/22 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dohody o změně Smlouvy č. 9255910791-D ve znění dodatku č.1 mezi statutárním 

městem Ostrava a Státním fondem rozvoje bydlení, se sídlem Praha, Staré město, Dlouhá 

741/13, PSČ 11000, o poskytnutí dotace z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na 

výstavbu nájemních bytů “Slezská Ostrava - Františkov” dle přílohy č.1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_MZP 5 
Podání žaloby proti rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže ve veřejné zakázce “Optimalizace a konsolidace 
programového vybavení IS VERA” 
  
Usnesení číslo: 01864/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
90 

  
k usnesení č. 01725/RM1418/27 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
podat žalobu proti rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kterým byl 

zamítnut rozklad zadavatele a potvrzeno předchozí prvostupňové rozhodnutí Úřadu pro 

ochranu hospodářské soutěže ve věci veřejné zakázky “Optimalizace a konsolidace 

programového vybavení IS VERA”, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření dohody o plné moci se společností MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem 

Jakubská 121/1, 602 00 Brno, IČO: 28305043, zastoupené jednatelem Mgr. Milanem Šebestou, 

LL.M., k podání žaloby u Krajského soudu v Brně a k právnímu zastupování v soudním řízení 

vedeném na základě podané žaloby, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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RM_M 2 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Kateřiny Šebestové, 
náměstkyně primátora, do Polska (Katovice) dne 18.6.2015 
  
Usnesení číslo: 01865/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
33 

  
k usnesení č. 01522/RM1418/25 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Kateřiny Šebestové, náměstkyně  primátora,  do 

Polska (Katovice)  dne 18.6.2015 

  

 
RM_M 5 
Žádost městského obvodu Vítkovice o pokrytí nákladů za umístění 
týraných psů v náhradní péči v útulku pro psy v Ostravě-Třebovicích 
  
Usnesení číslo: 01866/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
žádost městského obvodu Vítkovice o pokrytí nákladů za umístění týraných psů v náhradní 

péči v útulku pro psy v Ostravě-Třebovicích dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ruší 

  
s účinností od 1.3.2015 usnesení rady města č. 10845/RM0610/130 ze dne 11.5.2010 uvedené 

v příloze č. 2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
s účinností od 1.3.2015 o použití finančních prostředků na úhradu nákladů spojených s 

umístěním týraných psů do náhradní péče v útulku pro psy v Ostravě-Třebovicích, z rozpočtu 

statutárního města Ostravy, a to do doby rozhodnutí o nákladech zvláštního opatření dle 

zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů 
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4) ukládá 

  
vedoucímu odboru ochrany životního prostředí 

s účinností od 1.3.2015 poskytovat městským obvodům měsíční výkaz nákladů spojených s 

umístěním týraných psů do náhradní péče v útulku pro psy v Ostravě-Třebovicích pro potřeby 

správního řízené dle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších 

předpisů 

  

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

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
5) ukládá 

  
starostům městských obvodů 

převést finanční prostředky vymožené v rámci správních řízení o umístění týraných psů do 

náhradní péče v útulku pro psy v Ostravě-Třebovicích dle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu 

zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, na příjmový účet statutárního města 

Ostravy        

Vyřizuje:  starostové městských obvodů - průběžně 

  

 
RM_VZ 21 
Zadání veřejné zakázky “Veterinární péče”, poř. č. 91/2015 
  
Usnesení číslo: 01867/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- snižuje rozpočtová rezerva 

§ 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 605 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje 

§ 1014, pol. 5169, ORJ 190, ORG 4271... o 300 tis. Kč 

§ 1014, pol. 5133, ORJ 190, ORG 4271... o 305 tis. Kč 

  

2) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na poskytování veterinární péče 

pro psy umístěné v Útulku pro psy v Ostravě - Třebovicích v rozsahu dle přílohy č. 2 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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předloženého návrhu s veterinárním lékařem: 

MVDr. Jan Nytra 

Sídlo: Ukrajinská 1536, 708 00 Ostrava-Poruba 

IČO: 40274578 

za nejvýše přípustnou 605.000,- Kč vč. DPH 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat výše uvedené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.07.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 16 
Návrh dodatku č. 21 ke Smlouvě na poskytování služeb elektronických 
komunikací 0913/2003/MIS/LPO se společností OVA!!!CLOUD.net a.s. 
  
Usnesení číslo: 01868/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 21 ke Smlouvě na poskytování služeb elektronických komunikací ev. č. 

0913/2003/MIS/LPO se společností OVA!!!CLOUD.net a.s. se sídlem Hájkova 1100/13, 

Ostrava, Přívoz, 702 00, IČO: 25857568 dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 5 
Smlouva o poskytování technické podpory produktu AACC se 
společností ALGOTECH, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 01869/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o poskytování služeb technické 

podpory provozu a rozvoje informačních systémů se společností ALGOTECH, s.r.o., se 
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rada města 
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sídlem: Sokolovská 668/136d, 186 00 Praha 8, IČO: 25603558 za cenu nejvýše přípustnou  

230 000,- Kč bez DPH za rok dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 24 
Dodávka síťových zařízení CISCO 
  
Usnesení číslo: 01870/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- snižují běžné výdaje 

na § 6171, pol. 5168, ORJ 133        o 110 tis. Kč 

-zvyšují běžné výdaje  

na § 6171, pol. 5137, ORJ 133        o 110 tis. Kč 

- snižují kapitálové výdaje 

na § 6171, pol. 6111, ORJ 133        o 500 tis. Kč 

-zvyšují kapitálové výdaje  

na § 6171, pol. 6125, ORJ 133        o 500 tis. Kč 

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.07.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
3) rozhodla 

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

síťových zařízení CISCO se společností ANECT a.s., se sídlem: Vídeňská 204/125, 619 00 

Brno - Přízřenice, IČO: 25313029 za cenu 530.900,- Kč bez DPH dle přílohy č.1 předloženého 

materiálu 

  

 
 
 

 



Statutární město Ostrava 
rada města 
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RM_M 6 
Návrh na uzavření Smlouvy o sdružení veřejných zadavatelů a o úpravě 
vzájemných práv a povinností a vztahů k třetím osobám 
  
Usnesení číslo: 01871/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o sdružení veřejných zadavatelů a o úpravě vzájemných práv a povinností 

a vztahů k třetím osobám mezi: 

statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 

a společností: 

DK POKLAD, s.r.o., Ostrava- Poruba, M. Kopeckého 675, IČO: 47670576 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 1 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1579/2014/OI/LPO 
  
Usnesení číslo: 01872/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 10193/RM1014/134 ze dne 10.6.2014 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1579/2014/OI/LPO “Rekonstrukce vodovodu ul. 

Hlučínská” se zhotovitelem: 

společností JANKOSTAV s. r.o., Štěpánková 31/714, 719 00 Ostrava Kunčice, IČO: 25855581 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
 
 
 
 
 
 



Statutární město Ostrava 
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RM_M 22 
Návrh na uzavření smlouvy o právu provést stavbu a nájemní smlouvu 
v souvislosti se stavbami odboru investičního, zahrnutými do 
kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 01873/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o právu provést stavbu” v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce SSZ 

křižovatky č.1021 Českobratrská x Sokolská třída” mezi vlastníkem Moravskoslezským 

krajem, ul.28.října 117, 702 18 Ostrava IČO: 70890692 

a investorem 

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

předmětem je stavba světelného signalizačního zařízení a úpravy povrchů na částech pozemku 

p.č. 974/2 v katastrálním území Moravská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 

  

2) rozhodla 

  
uzavřít “Nájemní smlouvu” v souvislosti se stavbou “Petřkovice, kanalizační stoka T, část B - 

II.etapa a III.etapa” mezi pronajímateli RXXXXXX CXXXXXXX, nar.:XXXX a 

DXXXXXXX CXXXXXXXXX, nar.:XXXX, oba bytem XXXXXXXXX XXXXXXXX 

XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

a nájemcem 

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

předmětem je  část pozemku p.č. 682 v katastrálním území Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 23 
Návrh na uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo a smlouvy mandátní 
č. 1383/2012/OI/LPO 
  
Usnesení číslo: 01874/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 01643/RM1418/26 ze dne 23.6.2015 
k usnesení č. 4862/RM1014/64 ze dne 26.6.2012 
k usnesení č. 5499/RM1014/71 ze dne 2.10.2012 
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k usnesení č. 4328/RM1014/57 ze dne 24.4.2012 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo a smlouvě mandátní č. 1383/2012/OI/LPO 

“Rozšíření VTP Ostrava (PD, IČ, AD)” se zhotovitelem: 

společnosti KANIA a.s. Špálova 80/9, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČO: 26817853 (účastník 

sdružení) 

a 

společnosti VPÚ DECO PRAHA a.s., Podbabská 1014/20, 160 00  Praha 6, IČO: 60193280  

(účastník sdružení) 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 54 
Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č.0096/2015/OI/ZFUN 
ke stavbě “Revitalizace ZŠ Ostrava-Hošťálkovice” 
  
Usnesení číslo: 01875/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 00489/RM1418/10 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č.0096/2015/OI/ZFUN ze dne 05.02.2015 mezi 

statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. č.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 a 

zhotovitelem CONE - STAVITELSTVÍ, a.s., se sídlem: Kosmova 1126/17, Přívoz, 702 00 

Ostrava, IČO: 25357603 dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 56 
Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebnost” v souvislosti se 
stavbami zahrnutými do kapitálového rozpočtu města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 01876/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 
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zastupitelstvu města 

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

následků důlní činnosti a důlních poklesů z minulosti - protipovodňová ochrana Žabník v 

Ostravě - Koblově proti stoletým průtokům na vodním toku Odra” mezi vlastníkem:  

XXXX XXXXXXX 

bytemXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

 a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na části pozemku parc.č. 693/1 v k.ú. Koblov, 

obec Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

stavbou “Odstranění následků důlní činnosti a důlních poklesů z minulosti - protipovodňová 

ochrana Žabník v Ostravě - Koblově proti stoletým průtokům na vodním toku Odra” mezi 

povinným:  

Povodí Odry, státní podnik 

Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 70890021 

 a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na části pozemku parc.č. 2046/5 v k.ú. Koblov, 

obec Ostrava dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě”  v 

souvislosti se stavbou “Rekonstrukce VO Česká” mezi povinným: 

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava 

IČO: 61974757 

 a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na části pozemku  p.p.č. 566/178 v k.ú. Zábřeh nad 

Odrou, obec Ostrava dle přílohy č.6 předloženého materiálu 

  



Statutární město Ostrava 
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4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

“Cyklistické trasy O, Ostrava - Přívoz” mezi vlastníkem: 

České dráhy, a.s. 

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

IČO: 70994226 

 a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na části  pozemku p.p.č.  450/1 v k.ú.Přívoz, 

obec Ostrava dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Kamilu Bednářovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Dalibor Kanclíř, T: 09.09.2015 

 vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_M 57 
Návrh na uzavření “Nájemní smlouvy” v souvislosti se stavbou 
“Cyklotrasa R - Svinov, Polanka” 
  
Usnesení číslo: 01877/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít “Nájemní smlouvu”  v souvislosti se stavbou “Cyklotrasa R - Svinov, Polanka” mezi 

pronajímatelem: 

XXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX 

X XXXXXXX XXX XXXXX 

XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX 

XXXXX X XXXXXXXXX 

XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XX 

XXXXXXX X XXXXXX 

XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X 

XXXXXXX XXX XXXXX 

XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXXXXX 

XXXXX XXXXXX XXXXX X XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX XXX XX 

XXXXXXXXXX 
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 a 

nájemcem: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem je pronájem pozemku pro realizaci stavby cyklistické trasy na části 

pozemku parc.č. 388/2  v k.ú.Polanka nad Odrou, obec Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 91 
Návrh na uzavření Dodatku č.2 Smlouvy o dílo č. 71/2015/OI/ZFUN na 
úpravu rozsahu díla o méněpráce a změnu ceny na stavbě “Org. 8175 
“Revitalizace knihovny na ulici Podroužkova 1663/4, Ostrava-Poruba 
  
Usnesení číslo: 01878/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č.2 Smlouvy o dílo č. 71/2015/OI/ZFUN na úpravu rozsahu díla a ceny na 

stavbě Org. 8175 “Revitalizace knihovny na ulici Podroužkova 1663/4, Ostrava-Poruba”,  mezi 

statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451 a společností 

Stavos Stavba a.s., U Studia 3189/35, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO 44739494 dle přílohy č.1 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 95 
Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 2193/2013/OI/LPO 
ze dne 31.07.2013 na zpracování projektové dokumentace stavby 
„Kanalizační síť Nová Ves - Jih, Inženýrské sítě 2. etapa, Splašková 
kanalizace 2. a 3. stavba a ČS splašků č. 2“ v Ostravě-Nové Vsi 
  
Usnesení číslo: 01879/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2193/2013/OI/LPO ze dne 31.07.2013 mezi 

statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO 008 45 451 a 

zhotovitelem firmou HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA, akciová společnost, 28.října 1142/168, 

709 00 Ostrava, Mariánské Hory, IČO 451 93 622 na zpracování PD a výkon autorského 

dozoru pro stavbu „Kanalizační síť Nová Ves - Jih, Inženýrské sítě 2. etapa, Splašková 

kanalizace 2. a 3. stavba a ČS splašků č. 2“, ORG 7086 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  



Statutární město Ostrava 
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2) ukládá 

  
vedoucímu odboru investičního 

zabezpečit veškeré potřebné úkony vyplývající z bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Dalibor Kanclíř, T: 07.08.2015 

 vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_M 103 
Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě příkazní č.0912/2014/OI/LPO 
na výkon technického dozoru stavebníka a výkon koordinátora BOZP 
po dobu realizace stavby 3064 “Přestupní uzel Hulváky, I.etapa” 
  
Usnesení číslo: 01880/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 9550/RM1014/125 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě příkazní č. 0912/2014/OI/LPO, kterým se v rámci 

realizace stavby 3064 “Přestupní uzel Hulváky, I.etapa” rozšiřuje předmět smlouvy na výkon 

technického dozoru stavebníka a výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi mezi příkazníkem: 

JS Property, a.s. 

se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava - Přívoz 

IČO: 27814742 

a 

příkazcem: 

statutární město Ostrava 

Prokešovo náměstí 8, 729 30  Ostrava 

IČO: 00845451 

dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_MZP 3 
Rozhodnutí o způsobu financování veřejné zakázky poř. č. 254/2014 
“Cyklostezka Počáteční, Slezskoostravský hrad” 
  
Usnesení číslo: 01881/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
5 

  
k usnesení č. 01312/RM1418/22 
k usnesení č. 0489/ZM1418/6 
  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
o způsobu financování veřejné zakázky poř. č. 254/2014 “Cyklostezka Počáteční, 

Slezskoostravský hrad” v rozsahu dle předloženého návrhu 

  

 
RM_VZ 1 
Veřejná zakázka “Odkanalizování Přívozu do ÚČOV - 2. etapa, 2. část - 
dostavba (PDS + Plán BOZP)”, poř. č. 97/2015 
  
Usnesení číslo: 01882/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na vypracování dokumentace pro 

provádění stavby “Odkanalizování Přívozu do ÚČOV 2. etapa, 2. část - dostavba”  a plánu 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle přílohy č. 1 předloženého návrhu se společností: 

Sweco Hydroprojekt a.s. 

se sídlem: Táborská 31, 140 16 Praha 4 

IČO: 26475081 

Sweco Hydroprojekt a.s., odštěpný závod Ostrava 

se sídlem: Varenská 49, 730 02 Ostrava 

za cenu nejvýše přípustnou 679.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 2 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o 
dílo na zpracování investičního záměru pro stavbu “Rekonstrukce 
objektu Husova 7, Ostrava” 
  
Usnesení číslo: 01883/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo se společností ATELIER 

38 s.r.o., Porážková 1424/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 25858343, za 

účelem zpracování investičního záměru pro stavbu “Rekonstrukce objektu Husova 7, Ostrava”, 
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za cenu nejvýše přípustnou 195.000,- Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 3 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy o 
dílo a smlouvy příkazní pro stavbu „Autobusová zastávka MK. Karla 
Svobody v Ostravě Plesné“(PD+AD+IČ) 
  
Usnesení číslo: 01884/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na 

vypracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení a  Plán BOZP, dokumentaci 

pro provádění stavby, zajištění právoplatného územního a stavebního rozhodnutí a autorský 

dozor  pro stavbu “Autobusová zastávka MK. Karla Svobody” v Ostravě Plesné se 

zhotovitelem, příkazníkem: 

Projekt 2010, s.r.o. 

Sídlo: Ruská 43, 703 00 Ostrava - Vítkovice 

IČO: 48391531za cenu nejvýše přípustnou 278 000,- Kč bez DPH + DPH v zákonné výši dle 

přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 4 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o 
dílo na realizaci stavby “Oprava kanalizace ul. Vedlejší” v Ostravě - 
Muglinově 
  
Usnesení číslo: 01885/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby 

“Oprava kanalizace ul. Vedlejší” v Ostravě - Muglinově se zhotovitelem: 

KARO inženýrské sítě s.r.o. 

Železárenská 1267/21, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory 

IČO: 26826470 
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za cenu nejvýše přípustnou 128.380,00 Kč bez DPH + DPH v zákonné výši dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 6 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o 
dílo a smlouvy příkazní na vypracování projektových dokumentací a 
výkon inženýrské činnosti pro zajištění pravomocných územních 
rozhodnutí pro stavby Doplnění veřejného osvětlení (VO) : “Schodiště 
Urbaníkova”, “Sabinova, Tichá” v Ostravě-Svinově a “Sokolská-dvorní 
část” v Moravské Ostravě, ORG:4042 
  
Usnesení číslo: 01886/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

vypracování projektových dokumentací a výkon inženýrské činnosti pro zajištění 

pravomocných územních rozhodnutí pro stavby “Doplnění VO” : “schodiště Urbaníkova”, 

“Sabinova, Tichá” a “Sokolská-dvorní část”,  ORG.4042, za cenu nejvýše přípustnou 200.200,-

Kč (bez DPH) se zhotovitelem (příkazníkem)  PTD Muchová, s.r.o., Ostrava-Muglinov, Olešní 

313/14, IČO: 27767931  dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 7 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy 
příkazní na zajištění inženýrské činnosti pro stavbu “Vybavení 
křižovatky č.4077 Martinovská x Provozní x 1.čs.armádního sboru SSZ”, 
v Ostravě - Porubě a Ostravě - Třebovicích, ORG.3166 . 
  
Usnesení číslo: 01887/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření  smlouvy příkazní na zajištění inženýrské 

činnosti pro stavbu “Vybavení křižovatky  č.4077  Martinovská x Provozní x 1.čs.armádního 

sboru SSZ” v  Ostravě - Porubě a Ostravě - Třebovicích, ORG.3166, za cenu nejvýše 

přípustnou 275.000,-Kč (bez DPH) s příkazníkem: Ostravské komunikace, a.s., Ostrava-

Mariánské Hory, Novoveská 1266/25, IČO: 25396544,   dle přílohy č.1 předloženého 

materiálu 
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RM_VZ 8 
Veřejná zakázka “Legionella - Domov pro seniory Slunovrat”, poř. č. 
112/2015 
  
Usnesení číslo: 01888/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na dodání, nainstalování a 

zprovoznění řízené vstupní dezinfekce distribučních systémů teplé vody s následnými 

opatřeními pro minimalizaci rizika výskytu baktérií rodu Legionella v objektu Domova pro 

seniory Slunovrat v Ostravě-Přívoze, v rozsahu dle přílohy č.1 předloženého  návrhu se  

společností: 

MTL spol. s r.o. 

se sídlem: Langrova 5536/16, 722 00 Ostrava-Třebovice 

IČO: 47666765 

za cenu nejvýše přípustnou 359.605,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 9 
Veřejná zakázka “Prodloužení cyklostezky - lávka přes Ostravici, 
Ostrava - Hrabová”, poř. č. 102/2015 
  
Usnesení číslo: 01889/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 01504/RM1418/24 
  
Rada města 

  
1) doplňuje 

  
v bodě 3) svého usnesení č. 01504/RM1418/24 ze dne 02.06.2015, ve kterém jmenovala 

hodnotící komisi a komisi pro posouzení kvalifikace k veřejné zakázce “Prodloužení 

cyklostezky - lávka přes Ostravici, Ostrava - Hrabová”,  

člena: 

Bc. Daniela Filipa - odbor investic a údržby obecního majetku města Vratimov 

a jeho náhradníka: 

Ing. Alenu Kašparovou - odbor investic a údržby obecního majetku města Vratimov 
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RM_VZ 15 
Zadání veřejné zakázky “Vybavení křižovatky Martinovská, Provozní, 1. 
čs. armádního sboru”, poř. č. 44/2015 
  
Usnesení číslo: 01890/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
5 

  
k materiálu č. BJ1418 02230/15 
k usnesení č. 01070/RM1418/18 
k usnesení č. 0357/ZM1418/5 
k usnesení č. 00895/RM1418/15 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

materiálu a o výběru nejvhodnější nabídky na realizaci stavby “VYBAVENÍ KŘIŽOVATKY 

Č. 4077 MARTINOVSKÁ-PROVOZNÍ-1.ČS.ARM.SBORU SSZ” v k.ú. Poruba-sever a k.ú. 

Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava, v rozsahu dle předloženého návrhu a za podmínky 

rozhodnutí zastupitelstva města o uzavření smlouvy dle bodu 2) tohoto usnesení, s uchazečem, 

který předložil svou nabídku pod poř. č. 1: 

EUROVIA CS, a.s. 

se sídlem: Národní 138/10, 110 00 Praha 1 - Nové Město 

IČO: 45274924 

za cenu nejvýše přípustnou 14.120.638,63 Kč bez DPH 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby “VYBAVENÍ KŘIŽOVATKY Č. 

4077 MARTINOVSKÁ-PROVOZNÍ-1.ČS.ARM.SBORU SSZ” 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: 09.09.2015 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 
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RM_VZ 16 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce kanalizačního sběrače D, úsek Š0 
(ÚČOV) - Š1”, poř. č. 132/2015 
  
Usnesení číslo: 01891/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zveřejnění předběžného oznámení k veřejné zakázce na realizaci stavby “Rekonstrukce 

kanalizačního sběrače D, úsek Š0 (ÚČOV) - Š1”  v k.ú. Přívoz, obec Ostrava, dle ust. § 86 

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu 

dle předloženého návrhu 

  

 
RM_VZ 18 
Veřejná zakázka “Přístavba a nástavba Domova důchodců Korýtko”, 
poř.č. 137/2015 
  
Usnesení číslo: 01892/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zveřejnění předběžného oznámení k veřejné zakázce na realizaci stavby “Přístavba a 

nástavba Domova důchodců Korýtko”, k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, dle ust. § 86 

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu 

dle předloženého návrhu 

  

 
RM_VZ 20 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce kanalizace v ul. Přemyslovců 
(PD+AD)”, poř.č. 85/2015 
  
Usnesení číslo: 01893/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

dokumentace  pro vydání územního rozhodnutí a projektové dokumentace pro vydání 

stavebního povolení s propracováním do úrovně dokumentace pro provádění stavby včetně 

výkonu autorského dozoru po dobu realizace stavby “Rekonstrukce kanalizace v ulici 
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Přemyslovců”, v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého návrhu s 

uchazečem: 

PIPS SK s.r.o. 

Mierová 30, 821 05 Bratislava, Slovenská republika 

IČO: 43987311 

za cenu nejvýše přípustnou 737.500,- Kč bez DPH 

  

 
RM_M 14 
Povolení výjimky ze stavební uzávěry SDD “Kutací jáma č. III” pro 
vybudování veřejného osvětlení v rámci stavby “Rekonstrukce VO 
oblast Prokopská” v k.ú. Slezská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01894/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o povolení výjimky ze stavební uzávěry vyhlášené územním rozhodnutím č. 76/07 - změna, v 

bezpečnostním pásmu starého důlního díla ”Kutací jáma č. III” ze dne 20.4.2007 vydaným pod 

zn. Správ./ÚSŘ/2663-2/06/Chu-R,  pro vybudování veřejného osvětlení v rámci stavby 

“Rekonstrukce VO oblast Prokopská” v k.ú. Slezská Ostrava dle přílohy č.1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 15 
Povolení výjimky ze stavební uzávěry zlikvidované jámy “Alexander 
č.1” pro stavbu “Úprava stávajícího objektu pro zařízení skladu nápojů 
v areálu dolu Alexander” v k.ú. Kunčičky 
  
Usnesení číslo: 01895/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o povolení výjimky ze stavební uzávěry vyhlášené územním rozhodnutím č. 91/96, v 

bezpečnostním pásmu zlikvidované jámy ”Alexander č. 1” ze dne 13.5.1996 vydaným pod zn. 

Výst./ÚSŘ/943/96/Kov,  pro stavbu “Úprava stávajícího objektu pro zařízení skladu nápojů v 

areálu dolu Alexander” v k.ú. Kunčičky dle přílohy č.1 předloženého materiálu 
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RM_M 68 
Předchozí souhlas rady města k prodeji, pronájmu, k výpůjčce, ke 
zřízení věcného břemene a ke zřízení předkupního práva k 
nemovitostem v majetku města, svěřených městským obvodům a k 
nabytí nemovitostí 
  
Usnesení číslo: 01896/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
předchozí souhlas k pronájmu nemovitostí dle čl. 7, odst. (8), písm. c), bod 2, k výpůjčce dle 

čl. 7, odst. (8), písm. c), bod 5, k prodeji dle čl. 7, odst. (3), písm. a), bod 3 a 4, ke zřízení 

věcného břemene dle čl. 7, odst. 17, písm. f), bod 2, k nabytí dle čl. 7, odst. (3), písm. c) 

obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších 

změn a doplňků, dle předloženého materiálu 

  

2) nevydává 

  
předchozí souhlas k pronájmu nemovitostí dle čl. 7, odst. (8), písm. c), bod 1, ke zřízení 

předkupního práva dle čl. 7, odst. 17, písm. g), k nabytí dle čl. 7, odst. (3), písm. c) obecně 

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

doplňků, pod číslem 085 – městský obvod Martinov, 086 – městský obvod Moravská Ostrava a 

Přívoz a 094 – městský obvod Svinov dle předloženého materiálu 

  

 
RM_M 20 
Dodatek Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady 
  
Usnesení číslo: 01897/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
09 

  
k usnesení č. 6107/RM1014/80 
k usnesení č. 9103/RM1014/118 
k usnesení č. 0371/ZM1418/5 
k usnesení č. 2287/ZM1014/30 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady 

mezi statutárním městem Ostrava a Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se 

sídlem Na Jízdárně 2842, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 75082616, kterým se 

prodlužuje ukončení projektu Integrovaný plán mobility Ostrava na 30.9.2015 dle přílohy č. 1 
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předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Ivo Hařovskému 

předložit zastupitelstvu města návrh na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z 

rozpočtu Regionální rady mezi statutárním městem Ostrava a Regionální radou regionu 

soudržnosti Moravskoslezsko dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 09.09.2015 

 vedoucí odboru dopravy 

  
 

RM_M 87 
Rozhodnutí zadavatele o námitkách společnosti MASTER IT 
Technologies, a. s. proti rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení 
  
Usnesení číslo: 01898/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
rozhodnutí zadavatele (SMO) o námitkách společnosti MASTER IT Technologies, a. s.  proti 

rozhodnutí  o zrušení zadávacího řízení dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 13 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce archiválií se Slezským zemským 
muzeem, příspěvkovou organizací, pro výstavu 
  
Usnesení číslo: 01899/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
26 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně půjčitele o uzavření smlouvy o výpůjčce, jejímž předmětem je výpůjčka archiválií - 

Informace o Chartě 77 - se Slezským zemským muzeem, příspěvkovou organizací, se sídlem 

Nádražní okruh 31, 746 01 Opava, na dobu určitou od účinnosti smlouvy do 29. 2. 2016 dle 

přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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RM_MZP 4 
Vzdání se funkce vedoucího investičního odboru MMO 
  
Usnesení číslo: 01900/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
36 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
že se Ing. Dalibor Kanclíř vzdal ke dni 31. 8. 2015 funkce vedoucího odboru 

investičního Magistrátu města Ostravy 

  

 
RM_M 64 
Návrh na vyřazení neupotřebitelného majetku 
  
Usnesení číslo: 01901/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vyřazení neupotřebitelného majetku statutárního města Ostravy v užívání Magistrátu města 

Ostravy v rozsahu a způsobem dle předloženého materiálu - fyzickou likvidaci 

  

2) jmenuje 

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

pro evidenci majetku” a jmenuje její členy: 

předseda: 

Ing.Bc. Pavel Šmátrala - vedoucí odboru hospodářské správy 

členové: 

Bc. Helena Tichavská - odbor projektů IT služeb a outsourcingu 

Miroslava Dřízgevičová - odbor hospodářské správy 

Ing. Jarmila Kopelová - odbor hospodářské správy 

  

 
RM_M 9 
Sleva z poplatku za pronájem vodohospodářské infrastruktury v 
průmyslové zóně Mošnov v roce 2015 pro Severomoravské vodovody a 
kanalizace Ostrava a.s. 
  
Usnesení číslo: 01902/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
o slevě z poplatku za pronájem vodohospodářské infrastruktury v průmyslové zóně Mošnov v 

roce 2015 pro společnost  Severomoravské  vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem  

28. října 169, 709 45 Ostrava, a to ve výši dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 89 
Návrh na souhlas ke stavbě na pozemku parc.č. 2988/1 v k.ú. 
Radvanice, obec Ostrava - jako vlastníka sousední nemovitosti 
  
Usnesení číslo: 01903/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní   pozemek parc.č. 2988/3 –

 zahrada v k.ú. Radvanice, obec Ostrava) s umístěním a realizací stavby - přístavba k 

rodinnému domu č.p. 1394, a to na pozemku parc.č. 2988/1 – zahrada v k.ú. Radvanice, obec 

Ostrava, pro investora  stavby:  XXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXX 

XXXXX XXXXXX XXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXX 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 

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

úkony 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 31.07.2015 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
3) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 31.07.2015 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_VZ 11 
Oprava ZTI v objektu přístavby Nové radnice Sokolská 1374/28 
  
Usnesení číslo: 01904/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
84 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu firmě Bytprům výrobní družstvo v Ostravě, IČO 

00031488, Výškovická 38, 700 30 Ostrava-Zábřeh na opravu zdravotně technických instalací 

(vnitřní vodovod, kanalizace a zařizovací předměty) dle důvodové zprávy za cenu nejvýše 

přípustnou 293.518,35 Kč bez DPH 

  

2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala,  

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_M 111 
Převod povinnosti zajišťovat dodávku elektrické energie a zemního 
plynu ze statutárního města Ostrava na společnost Vědecko-
technologický park Ostrava, a.s. 
  
Usnesení číslo: 01905/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č.1 ke smlouvě ev.č. zákazníka 2684/2014/OI “Smlouva o  sdružených 

službách dodávky elektřiny ze sítí VVN a VN” mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo 

nám. 8, 729 30 Moravská Ostrava,  IČO: 00845451, ČEZ Prodej, s.r.o., Praha 4, Duhová 

1/425, PSČ 140 53, IČ: 27 23 24 33 a  Vědecko-technologickým parkem Ostrava, a.s., 

Technologická 372/2, Pustkovec, 708 00 Ostrava, IČ: 25379631 dle přílohy č.1 předloženého 

materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č.1 ke smlouvě ev.č. zákazníka 2685/2014/OI “Smlouva o  sdružených 

službách dodávky elektřiny ze sítí VVN a VN” mezi statutárním  městem Ostrava, Prokešovo 

nám. 8, 729 30 Moravská Ostrava,  IČO: 00845451, ČEZ Prodej, s.r.o., Praha 4, Duhová 

1/425, PSČ 140 53, IČ: 27 23 24 33 a  Vědecko-technologickým parkem Ostrava, a.s., 

Technologická 372/2, Pustkovec, 708 00 Ostrava, IČ: 25379631 dle přílohy č.2 předloženého 

materiálu 
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3) rozhodla 

  
o schválení Návrhu na ukončení  smlouvy o sdužených službách dodávky plynu ev.č.  

2514/2014/OI uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 

Moravská Ostrava,  IČO: 00845451  a RWE Energie, s.r.o. Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 

10, IČ 49903209 dle přílohy č.3 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

  
o schválení Návrhu na ukončení smlouvy o sdužených službách dodávky plynu ev.č.  

2515/2014/OI uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 

Moravská Ostrava,  IČO: 00845451  a RWE Energie, s.r.o. Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 

10, IČ 49903209 dle přílohy č.4 předloženého materiálu 

  

5) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru investičního 

zajistil veškerá jednání vyplývající z bodů 1) až 4) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Dalibor Kanclíř, T: 30.07.2015 

 vedoucí odboru investičního 

  
6) zmocňuje 

  
vedoucího  odboru investičního 

k podpisu dokumentů  dle bodů 1) až 4) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Dalibor Kanclíř, T: 30.07.2015 

 vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_VZ 12 
Výměna podlahových krytin v objektu přístavby Nové radnice Sokolská 
1374/28 
  
Usnesení číslo: 01906/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu firmě Zdeněk Podlesný IČO 12469114, Dvorní 

756/9, Ostrava-Poruba na výměnu podlahových krytin dle důvodové zprávy za cenu nejvýše 
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přípustnou 298.442,- Kč bez DPH 

  

2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala,  

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_VZ 22 
Veřejná zakázka “Vybavení interiérů v objektu Nové radnice”, poř. č. 
113/2015 
  
Usnesení číslo: 01907/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na vybavení interiérů v objektu 

Nové radnice Magistrátu města Ostravy dle přílohy č. 1 předloženého návrhu se společností: 

KASCH - interiér s.r.o. 

Jaromíra Šamala 318/10, Polanka nad Odrou, 725 25 Ostrava 

IČO: 26831724 

za cenu nejvýše přípustnou 726.000,- Kč vč. DPH 

  

 
RM_VZ 19 
Veřejná zakázka “Jazykové kurzy”, poř.č. 90/2015 
  
Usnesení číslo: 01908/RM1418/28 

(zn.předkl.) 
22 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na zajištění a realizaci 

systematického jazykového vzdělávání zaměstnanců statutárního města Ostravy ve školním 

roce 2015/2016, dle přílohy č. 1 předloženého návrhu s uchazečem: 
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Cloverleaf spol. s.r.o. 

Puchmajerova 489/7, 702 00 Ostrava 

IČO: 48398071 

za cenu nejvýše přípustnou 800.000,- Kč bez DPH 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
• Tisková oprava - 
Tisková oprava usnesení rady města č. 01663/RM1418/27, bod 2) ze dne 
30.06.2015 
 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) Chybné znění: 

  
2) rozhodla 

    o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 

nepeněžitým vkladem jediného akcionáře dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) Správné znění: 

  
2) rozhodla 

    o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 

nepeněžitým vkladem jediného akcionáře dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
  


