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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 12.07.2016 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

04313/RM1418/64 RM_M 0 Schválení programu 64. schůze rady města dne 

12.07.2016 

35 

04314/RM1418/64 RM_M 3 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Jany 

Secové, ředitelky Střediska volného času 

Korunka, p.o., do SRN (Bad Liebenzell) ve dnech 

16.–19.06.2016 

42 

04315/RM1418/64 RM_M 13 Návrh na souhlas s podáním žádosti o 

dofinancování sociálních služeb pro rok 2016 v 

rámci Podmínek dotačního programu na podporu 

poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení 

a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního 

rozpočtu 

50 

04316/RM1418/64 RM_M 14 Dotace v rámci programu Ministerstva práce a 

sociálních věcí České republiky na podporu 

poskytování sociálních služeb - souhlas s podáním 

žádosti o dofinancování sociálních služeb pro rok 

2016 

50 

04317/RM1418/64 RM_M 15 Návrh na souhlas s podáním žádosti o 

dofinancování sociálních služeb pro rok 2016 v 

rámci Podmínek dotačního Programu na podporu 

poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení 

a čerpání dotace z kapitoly 313 - MPSV státního 

rozpočtu 

50 

04318/RM1418/64 RM_M 19 Návrh na souhlas s podáním žádosti o 

dofinancování sociálních služeb pro rok 2016 v 

rámci Podmínek dotačního Programu na podporu 

poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení 

a čerpání dotace z kapitoly 313 - MPSV státního 

rozpočtu 

50 

04319/RM1418/64 RM_VZ 3 Veřejná zakázka “Obnova vozového parku MP 

Ostrava”, poř. č. 69/2016 

25 

04320/RM1418/64 RM_M 20 Návrh na odvolání likvidátora společnosti ERZET 

export - import s.r.o. “v likvidaci” 

28 

04321/RM1418/64 RM_M 38 Návrh na personální změnu v komisi investiční, 

architektury a rozvoje města 

28 

04322/RM1418/64 RM_M 34 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do 

vlastnictví právnických osob, a to Čtyřlístek - 

centrum pro osoby se zdravotním postižením 

Ostrava, příspěvková organizace a Městská 

nemocnice Ostrava, příspěvková organizace 

40 

04323/RM1418/64 RM_MZP 1 Rezignace Bc. Josefa Grochola, MBA, 

pověřeného řízením Městské nemocnice Ostrava, 

příspěvková organizace 

30 

    



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 3/48  

04324/RM1418/64 RM_M 12 Souhlas se záměrem zapojit se do projektu MPSV 

“Sociální bydlení - metodická a informační 

podpora v oblasti sociálních agend” 

86 

04325/RM1418/64 RM_M 17 Přijetí a použití státní účelové dotace včetně 

schválení finanční participace města v rámci 

Programu prevence kriminality 2016 

86 

04326/RM1418/64 RM_M 35 Schválení objednávek v rámci akce “Ostrava v 

Praze” 

87 

04327/RM1418/64 RM_M 2 Návrh na poskytnutí mimořádných účelových 

dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro 

rok 2016 Ostravské univerzitě v Ostravě a Vysoké 

škole báňské Technické univerzitě Ostrava 

91 

04328/RM1418/64 RM_M 5 Návrh na rozšíření účelu použití poskytnutého 

příspěvku z rozpočtu statutárního města Ostravy 

Středisku volného času Korunka, 

Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace 

91 

04329/RM1418/64 RM_M 21 Návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace 

České hasičské sportovní federaci, o.s. na 

uspořádání Mistrovství světa v požárním sportu v 

kategorii dorostu a dospělých 

91 

04330/RM1418/64 RM_M 24 Návrh na souhlas s umístěním stavby na pozemku 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

08 

04331/RM1418/64 RM_M 25 Návrh na souhlas s umístěním staveb a uzavření 

smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcných 

břemen pro OVANET a.s. 

08 

04332/RM1418/64 RM_M 26 Návrh na souhlas s umístěním inženýrských sítí do 

pozemku ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, návrh na uzavření smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na uzavření 

nájemní smlouvy k části pozemku v k.ú. 

Vítkovice, obec Ostrava, s Národním 

zemědělským muzeem, s.p.o. 

08 

04333/RM1418/64 RM_M 27 Návrh na záměr města pronajmout část pozemku v 

k.ú. Heřmanice, obec Ostrava Návrh na záměr 

města pronajmout část pozemku v k.ú. Hrabůvka, 

obec Ostrava Návrh na záměr města vypůjčit 

pozemky v k.ú. Hrabová, obec Ostrava 

08 

04334/RM1418/64 RM_M 28 Návrh na uzavření smluv o výpůjčkách se 

společnostmi Dopravní podnik Ostrava a. s. a 

Diamo, státní podnik 

08 

04335/RM1418/64 RM_M 29 Návrh na svěření zdvižné plošiny městskému 

obvodu Ostrava - Jih 

08 

04336/RM1418/64 RM_M 31 Návrh na svěření majetku městskému obvodu 

Ostrava - Jih 

08 
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04337/RM1418/64 RM_M 32 Návrh na souhlas s umístěním stavebních objektů, 

návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o 

zřízení služebnosti, návrh na uzavření nájemní 

smlouvy a návrh na uzavření smlouvy o právu 

provést stavbu k pozemkům a k částem pozemků 

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava s RED 

HOUSE DEVELOPMENT, s.r.o. 

08 

04338/RM1418/64 RM_M 7 „Kanalizační síť Nová Ves-Jih, Inženýrské sítě 2. 

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

splašků č. 2” Návrh na uzavření Dodatku č.2 ke 

Smlouvě o dílo 2047/2014/OI/LPO 

05 

04339/RM1418/64 RM_M 8 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce a smlouvy 

nájemní v souvislosti se stavbami zahrnutými do 

kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy 

05 

04340/RM1418/64 RM_M 9 Návrh na uzavření smluv o budoucích 

služebnostech a budoucím věcném břemeni v 

souvislosti se stavbami zahrnutými do 

kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy 

05 

04341/RM1418/64 RM_M 11 Návrh na uzavření Smlouvy nepojmenované o 

údržbě a čištění části cyklostezky realizované v 

rámci stavby „Prodloužení cyklostezky, lávka přes 

Ostravici“ v k.ú. Vratimov 

05 

04342/RM1418/64 RM_M 18 Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností” v 

souvislosti se stavbou “Prodloužení sběrače ul. 

Husarova” a Rekonstrukce kanalizace v ul. U 

Zvonice” 

05 

04343/RM1418/64 RM_VZ 4 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na 

zpracování projektové dokumentace pro stavbu 

“Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS 

MSK - rozšíření zpevněných ploch” v Ostravě - 

Zábřehu včetně výkonu inženýrské činnosti a 

autorského dozoru 

05 

04344/RM1418/64 RM_VZ 5 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření smlouvy o dílo na zpracování 

projektové dokumentace pro výběr dodavatele a 

realizaci interiéru stavby “Výstavba vrtulníkového 

hangáru v areálu HZS MSK” v Ostravě - Zábřehu 

05 

04345/RM1418/64 RM_VZ 6 Veřejná zakázka “Odstranění objektů v ZOO 

Ostrava II”, poř. č. 103/2016 

05 

04346/RM1418/64 RM_VZ 7 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření Smlouvy příkazní na zajištění výkonu 

stavebně technické supervize inženýrské činnosti 

v rámci stavby “SPZ Mošnov - retenční nádrž” 

ORG 8190, v k. ú. Mošnov 

05 

04347/RM1418/64 RM_VZ 8 Veřejná zakázka “ÚČOV, sanace trhlin ve 

vnějších stěnách aktivačních nádrží”, poř.č. 

090/2016 

05 
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04348/RM1418/64 RM_VZ 10 Informace o způsobu vyřízení námitky proti 

úkonům zadavatele ve veřejné zakázce 

“Rekonstrukce ÚČOV - Dosazovací nádrže č. 1 - 

10”, poř. č. 44/2016 

35 

04349/RM1418/64 RM_M 41 Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitosti 

do majetku města v městském obvodu Poruba 

89 

04350/RM1418/64 RM_M 33 Návrh na uzavření smlouvy o provozu 

elektronické spisové služby při realizaci projektu 

Technologického centra statutárního města 

Ostravy s předmětnými organizacemi 

83 

04351/RM1418/64 RM_M 36 Návrh na uzavření Komisionářské smlouvy o 

obstarávání a vypořádání obchodů s investičními 

nástroji a smlouvy o správě investičních nástrojů s 

PPF bankou, a.s. 

07 

04352/RM1418/64 RM_M 37 Úprava rozpočtu r. 2016 07 

04353/RM1418/64 RM_M 1 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty JUDr. Lukáše 

Semeráka, člena rady města, do Velké Británie 

(Glasgow) ve dnech 07.–09.06.2016 

39 

04354/RM1418/64 RM_M 4 Souhlas vlastníka místních komunikací 09 

04355/RM1418/64 RM_M 6 Informace o postupu plnění usnesení z 18. 

zasedání zastupitelstva města, konaného dne 22. 6. 

2016 

36 

04356/RM1418/64 RM_M 22 Návrh na souhlas ke stavbám na pozemcích v 

katastrálních územích obce Ostrava, jako vlastníka 

sousedních nemovitostí 

84 

04357/RM1418/64 RM_VZ 1 Upgrade kamerového systému – Patrové garáže 

Ostrava Dubina I, ul. Horní 284/65, Ostrava – 

Dubina 

84 

04358/RM1418/64 RM_VZ 2 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na 

zateplení a výměnu oken části restaurace a skladu 

na pozemku p.č. 988/6, Komenského sady, k.ú. 

Moravská Ostrava 

84 

04359/RM1418/64 RM_VZ 9 Veřejná zakázka “Likvidace černé skládky v 

lokalitě u Karoliny”, poř. č. 134/2016 

84 

  
Materiály, které byly staženy : 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_M 23 Návrh na schválení přípravy projektu “Solární 

systém pro ohřev teplé vody” v Domově pro 

seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvkové 

organizaci, ke spolufinancování z operačního 

programu Životní prostředí 2014-2020 

41 

  RM_M 40 Návrh na neuzavření/uzavření smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na 

uzavření/neuzavření nájemní smlouvy s House 

VACLAW s.r.o. 

08 
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  RM_M 39 Objednávka na přípravu, zpracování a podání 

žádosti statutárního města Ostravy do soutěže 

„European Green Capital” 

38 

  RM_M 10 Uzavření dodatku č. 33 ke Koncesní smlouvě ze 

dne 22. 12. 2000, ev. č. 05691/2000/LPO 

80 

  RM_M 30 Návrh na svěření pozemku parc.č. 71/3 v k.ú. 

Dubina u Ostravy, obec Ostrava 

08 

  RM_M 16 Udělení plné moci městskému obvodu Moravská 

Ostrava a Přívoz 

09 
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RM_M 0 
Schválení programu 64. schůze rady města dne 12.07.2016 
  
Usnesení číslo: 04313/RM1418/64 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 64. schůze rady města dne 12.07.2016 

  

 
RM_M 3 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Jany Secové, ředitelky 
Střediska volného času Korunka, p.o., do SRN (Bad Liebenzell) ve 
dnech 16.–19.06.2016 
  
Usnesení číslo: 04314/RM1418/64 

(zn.předkl.) 
42 

  
k usnesení č. 04045/RM1418/61 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Jany Secové, ředitelky Střediska volného času 

Korunka, p.o., do SRN (Bad Liebenzell) ve dnech 16.-19.06.2016  

  

 
RM_M 13 
Návrh na souhlas s podáním žádosti o dofinancování sociálních služeb 
pro rok 2016 v rámci Podmínek dotačního programu na podporu 
poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z 
kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu 
  
Usnesení číslo: 04315/RM1418/64 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s podáním žádosti městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky o dofinancování sociálních 

služeb pro rok 2016 v rámci Podmínek dotačního programu na podporu poskytování sociálních 

služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu 

prostřednictvím souhrnné žádosti statutárního města Ostravy 
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2) žádá 

  
městský obvod Mariánské Hory a Hulváky 

o zajištění veškerých úkonů potřebných pro podání souhrnné žádosti statutárním městem 

Ostrava v souladu s vyhlášenými Podmínkami dotačního programu na podporu poskytování 

sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního 

rozpočtu pro rok 2016 

  

 Vyřizuje: Ing. arch. Liana Janáčková, T: 17.07.2016 

 starostka městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky 

  
 

RM_M 14 
Dotace v rámci programu Ministerstva práce a sociálních věcí České 
republiky na podporu poskytování sociálních služeb - souhlas s 
podáním žádosti o dofinancování sociálních služeb pro rok 2016 
  
Usnesení číslo: 04316/RM1418/64 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 02492/RM1418/36 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s podáním žádosti o dofinancování sociálních služeb pro rok 2016 v rámci Podmínek dotačního 

Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z 

kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu prostřednictvím souhrnné žádosti statutárního města 

Ostravy 

  

2) žádá 

  
městský obvod  Ostrava-Jih 

o zabezpečení veškerých podkladů potřebných pro podání souhrnné žádosti  statutárním 

městem Ostrava v souladu s vyhlášenými Podmínkami dotačního Programu na podporu 

poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 - MPSV 

státního rozpočtu pro rok 2016 a o předložení žádosti o dotaci uvedené v bodu 1) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 18.07.2016 

 starosta Městského obvodu Ostrava - Jih 
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RM_M 15 
Návrh na souhlas s podáním žádosti o dofinancování sociálních služeb 
pro rok 2016 v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu 
poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z 
kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu 
  
Usnesení číslo: 04317/RM1418/64 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s podáním žádosti o dofinancování sociálních služeb pro rok 2016 v rámci Podmínek dotačního 

Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z 

kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu prostřednictvím souhrnné žádosti statutárního města 

Ostravy 

  

2) žádá 

  
městský obvod Vítkovie 

o zabezpečení veškerých podkladů potřebných pro podání souhrnné žádosti statutárním 

městem Ostrava v souladu s vyhlášenými Podmínkami dotačního Programu na podporu 

poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 - MPSV 

státního rozpočtu pro rok 2016 a o předložení žádosti o dotaci uvedené v bodu 1) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Petr Dlabal,  

 starosta Městského obvodu Vítkovice 

  
 

RM_M 19 
Návrh na souhlas s podáním žádosti o dofinancování sociálních služeb 
pro rok 2016 v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu 
poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z 
kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu 
  
Usnesení číslo: 04318/RM1418/64 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 01778/RM1418/28 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s podáním žádosti o dofinancování sociálních služeb pro rok 2016 v rámci Podmínek dotačního 

Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z 

kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu prostřednictvím souhrnné žádosti statutárního města 
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Ostravy 

  

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 

práce a sociálních věcí ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům 

sociálních služeb pro rok 2016 

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 18.07.2016 

 starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
 

RM_VZ 3 
Veřejná zakázka “Obnova vozového parku MP Ostrava”, poř. č. 69/2016 
  
Usnesení číslo: 04319/RM1418/64 

(zn.předkl.) 
25 

  
k usnesení č. 03695/RM1418/56 
k usnesení č. 04034/RM1418/61 
  
Rada města 

  
1) zrušuje 

  
dle ustanovení § 84 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů, zadávací řízení k části 2. veřejné zakázky “Obnova vozového parku MP 

Ostrava” - Obnova vozového parku MP Ostrava/1 ks užitkového vozidla s pohonem na 

CNG/benzín, z důvodu uvedeného v předloženém materiálu 

  

 
RM_M 20 
Návrh na odvolání likvidátora společnosti ERZET export - import s.r.o. 
“v likvidaci” 
  
Usnesení číslo: 04320/RM1418/64 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s podáním návrhu na odvolání likvidátora společnosti ERZET export - import s.r.o. “v 

likvidaci” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_M 38 
Návrh na personální změnu v komisi investiční, architektury a rozvoje 
města 
  
Usnesení číslo: 04321/RM1418/64 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) odvolává 

  
z funkce předsedy a člena komise investiční, architektury a rozvoje města 

- Ing. DXXXXX PXXXXXXX, nar.: XXXXXXXX, bytem: XXXXXXXXX XXXXXXXXX 

XXX XX XXXXXXX 

  

2) jmenuje 

  
do funkce předsedy komise investiční, architektury a rozvoje města 

- Ing. Ivo Furmančíka, člena ZM 

  

 
RM_M 34 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví 
právnických osob, a to Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním 
postižením Ostrava, příspěvková organizace a Městská nemocnice 
Ostrava, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 04322/RM1418/64 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

- do vlastnictví právnické osoby Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením 

Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631808 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

- do vlastnictví právnické osoby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 

00635162 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi 
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vystavit za zřizovatele předchozí souhlasy zřizovatele k darovacím smlouvám dle bodu 1) 

tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 19.07.2016 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_MZP 1 
Rezignace Bc. Josefa Grochola, MBA, pověřeného řízením Městské 
nemocnice Ostrava, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 04323/RM1418/64 

(zn.předkl.) 
30 

  
Rada města 

  
1) přijímá 

  
rezignaci Bc. Josefa Grochola, MBA, pověřeného řízením Městské nemocnice Ostrava, 

příspěvková organizace, IČO 00635162, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s účinností k 

12.7.2016 

  

2) vyslovuje 

  
poděkování Bc. Josefu Grocholovi, MBA za vykonanou práci v organizaci 

  

3) schvaluje 

  
poskytnutí mimořádné odměny Bc. Josefu Grocholovi, MBA dle důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

4) pověřuje 

  
Stanislava Saksu, pověřeného zastupováním funkce ekonomického náměstka Městské 

nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, s účinností od 13.7.2016 do 31.7.2016 

zastupováním funkce ředitele Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 

00635162 v plném rozsahu pravomocí a povinností 
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RM_M 12 
Souhlas se záměrem zapojit se do projektu MPSV “Sociální bydlení - 
metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend” 
  
Usnesení číslo: 04324/RM1418/64 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se záměrem zapojit se do projektu MPSV “Sociální bydlení - metodická a informační podpora 

v oblasti sociálních agend” 

  

2) ukládá 

  
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

informovat MPSV o souhlasu RM se záměrem zapojit se do projektu 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 29.07.2016 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 17 
Přijetí a použití státní účelové dotace včetně schválení finanční 
participace města v rámci Programu prevence kriminality 2016 
  
Usnesení číslo: 04325/RM1418/64 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o přijetí a použití státní účelové neinvestiční dotace v rámci  Programu prevence kriminality 

pro rok 2016 od poskytovatele Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, 170 34 Praha 7,  IČ: 

00007064,  na projekty: 

1) Ostrava - “Senior linka” dle podmínek uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu 

2) Ostrava - Asistent prevence kriminality 2016 dle podmínek uvedených v příloze č. 2 

předloženého materiálu 

3) Ostrava - Společně proti lichvě a dluhům II. 2016 dle podmínek uvedených v příloze č. 3 

předloženého materiálu 

4) Ostrava - Forenzní značení jízdních kol a kompenzačních pomůcek syntetickou DNA  dle 

podmínek uvedených v příloze č. 4 předloženého materiálu 

5) Ostrava - Příměstský tábor s Městskou policií Ostrava dle podmínek uvedených v příloze č. 

5 předloženého materiálu 
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2) schvaluje 

  
financování projektů neinvestičního charakteru: 

1) Ostrava - “Senior linka” 

financování ve výši 300 tis. Kč, spolufinancování 68 tis. Kč, celkem 368 tis. Kč 

2) Ostrava - Asistent prevence kriminality 2016 

financování ve výši 280 tis. Kč, spolufinancování 47 tis. Kč, celkem 327 tis. Kč. 

3) Ostrava - Společně proti lichvě a dluhům II. 2016 

financování ve výši 121 tis. Kč, spolufinancování 39 tis. Kč, celkem 160 tis. Kč 

4) Ostrava - Forenzní značení jízdních kol a kompenzačních pomůcek syntetickou DNA 

 financování ve výši 53 tis. Kč, spolufinancování 7 tis. Kč, celkem 60 tis. Kč. 

5)  Ostrava - Příměstský tábor s Městskou policií Ostrava 

financování ve výši 34 tis. Kč, spolufinancování 20 tis. Kč, celkem 54 tis. Kč 

  

3) schvaluje 

  
finanční participaci města na projekt investičního charakteru Ostrava - Modernizace městského 

kamerového systému 2016 ve výši 63 tis. Kč, která je zařazena na ORJ 180 odboru sociálních 

věcí a zdravotnictví 

  

4) schvaluje 

  
návrh rozpočtové úpravy – požadavek na schválení rozpočtového opatření, kterým se: 

- z v y š u j í 

ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

ORJ 120, pol. 4116, ÚZ 14018                                                                        o  788 tis. Kč 

- s n i ž u j í 

běžné výdaje 

na § 4349, pol. 5909, ÚZ 7109, ORJ 180,                                                       o    181 tis. Kč 

- z v y š u j í 

běžné výdaje 

na § 4349, pol. 5139, ÚZ 14018, ORJ 180,                                                     o     43  tis. Kč 

na § 4349, pol. 5169, ÚZ 14018, ORJ 180,                                                      o     78  tis. Kč 

na § 4349, pol. 5169, ÚZ 7119, ORJ 180                                                         o     39  tis. Kč 

na § 4349, pol. 5021, ÚZ 7119, ORJ 270,                                                         o    21 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5132, ÚZ 7119, ORJ 270,                                                         o      9 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5137, ÚZ 7119, ORJ 270,                                                        o     73 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5139, ÚZ 7119, ORJ 270,                                                         o      1 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5167, ÚZ 7119, ORJ 270,                                                         o    17 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5169, ÚZ 7119, ORJ 270,                                                         o    21 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5011, ÚZ 14018, ORJ 270,                                                       o  205 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5031, ÚZ 14018, ORJ 270,                                                       o    52 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5032, ÚZ 14018, ORJ 270,                                                       o    19 tis. Kč 
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na § 4349, pol. 5133, ÚZ 14018, ORJ 270,                                                        o      1 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5137, ÚZ 14018, ORJ 270,                                                        o  303 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5139, ÚZ 14018, ORJ 270,                                                        o    42 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5169, ÚZ 14018, ORJ 270,                                                        o    31 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5194, ÚZ 14018, ORJ 270,                                                        o    10 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5424, ÚZ 14018, ORJ 270,                                                        o      4 tis. Kč  

  

5) ukládá 

  
Magistrátu města Ostrava - odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 4) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.07.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
6) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

zabezpečit všechny potřebné úkony spojené s realizací projektů dle bodů 1), 2) a 3)  tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 31.01.2017 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 35 
Schválení objednávek v rámci akce “Ostrava v Praze” 
  
Usnesení číslo: 04326/RM1418/64 

(zn.předkl.) 
87 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
vystavení objednávek na organizace 

a) Národní divadlo moravskoslezské,  příspěvková organizace,  ul.  Čs. legií 

č. 148/14,  701 04 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO 00100528: 

- na zajištění představení „Veselé paničky Windsorské“ v Divadle na Vinohradech za 

cenu nejvýše přípustnou 250.000,- Kč včetně DPH, 

- na zajištění propagace, PR a reklamy celé akce „Ostrava v Praze“ za cenu nejvýše 

přípustnou 347.000,- Kč včetně DPH, 

b) Komorní scéna Aréna, příspěvková organizace, ul. 28. října 289/2, 701 85 Ostrava – 

Moravská Ostrava, IČO 00845035: 

-  na zajištění představení “Něco za něco” v divadle La fabrika za cenu nejvýše přípustnou 

124.000,- Kč včetně DPH 

c)  Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace, Pivovarská 3164/15, 728 32 Ostrava – 
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Moravská Ostrava, IČ: 00533874: 

-  na zajištění představení “Bouře” v Divadle ABC za cenu nejvýše přípustnou 175.000,- Kč 

včetně DPH 

  

2) pověřuje 

  
vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

k podpisu objednávek dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 31.07.2016 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- zvyšují 

běžné výdaje na ORJ 160 

na § 3319, pol. 5169, ÚZ 7117    o 1 263 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5175, ÚZ 7117    o      30 tis. Kč 

- snižují 

neinvestiční transfery na ORJ 160 

na § 3392, pol. 5213, org. 4258  o    180 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5213, ÚZ 7101   o    163 tis. Kč 

neinvestiční výdaje na ORJ 160 

na § 3392, pol. 5901, ÚZ 7117    o    950 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.07.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 2 
Návrh na poskytnutí mimořádných účelových dotací z rozpočtu 
statutárního města Ostravy pro rok 2016 Ostravské univerzitě v Ostravě 
a Vysoké škole báňské Technické univerzitě Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04327/RM1418/64 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 
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a) o poskytnutí mimořádné účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy a 

o uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města 

Ostravy Ostravské univerzitě v Ostravě, IČO 61988987, sídlem Dvořákova 138/7 701 03 

Ostrava, ve výši 50 tis. Kč na realizaci projektu Noc vědců dle přílohy č. 1 a přílohy č. 3 

předloženého materiálu 

b) o poskytnutí mimořádné účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy a 

o uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města 

Ostravy Vysoké škole báňské Technické univerzitě Ostrava, IČO 61989100, sídlem 17. 

listopadu 2172/15, 708 33 Ostrava-Poruba, ve výši 50 tis. Kč na realizaci projektu Noc vědců 

dle přílohy č. 2 a přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- snižují běžné výdaje 

na § 2143, pol. 5909, ÚZ 7117, ORJ 221      o 100 tis. Kč 

- zvyšují neinvestiční transfery 

na § 3299, pol. 5332, ORJ 140                       o 100 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu  

realizovat rozpočtové opatření dle výsledku jednání s OFR bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 29.07.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 5 
Návrh na rozšíření účelu použití poskytnutého příspěvku z rozpočtu 
statutárního města Ostravy Středisku volného času Korunka, 
Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 04328/RM1418/64 

(zn.předkl.) 
91 

  
k usnesení č. 03360/RM1418/50 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 
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o rozšíření účelu použití poskytnutého příspěvku na realizaci projektu “Talentmanagement v 

SVČ Korunka” Středisku volného času Korunka, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková 

organizace, sídlem Korunní 49, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, IČO 75080508 dle přílohy č. 

1, 2 a 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 21 
Návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace České hasičské 
sportovní federaci, o.s. na uspořádání Mistrovství světa v požárním 
sportu v kategorii dorostu a dospělých 
  
Usnesení číslo: 04329/RM1418/64 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 350 tis. Kč ČESKÉ HASIČSKÉ 

SPORTOVNÍ FEDERACI, o.s., IČO: 26649322, se sídlem Výškovická 2995/40, 700 30 

Ostrava-Zábřeh na uspořádání Mistrovství světa v požárním sportu v kategorii dorostu a 

dospělých dle přílohy č.1 a důvodové zprávy předloženého materiálu a o uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy 

mezi statutárním městem Ostrava a příjemcem dotace uvedeným v tomto bodě 1) tohoto 

usnesení dle přílohy č.2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

snižují neinvestiční transfery 

na  § 3419, pol. 5213, ÚZ 7117, ORJ 161 o 350 tis. Kč 

zvyšují neinvestiční transfery 

na  § 3419, pol. 5222, ORJ 161 o 350 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D. 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí a schválení návrhy dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení 
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na jeho jednání dne 14.9.2016 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 14.09.2016 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 24 
Návrh na souhlas s umístěním stavby na pozemku ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 04330/RM1418/64 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním stavby “BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY V KRÁSNÉM POLI” na části pozemku 

parc.č. 1192/6, ost. plocha, ost. komunikace v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava 

 

o celkové výměře 15 m2, dle situačního snímku, který je přílohou č. 1/3 předloženého materiálu 

 

pro žadatele: statutární město Ostrava - městský obvod Krásné Pole 

 

pro územní a stavební řízení
 

  

 
RM_M 25 
Návrh na souhlas s umístěním staveb a uzavření smluv o budoucích 
smlouvách o zřízení věcných břemen pro OVANET a.s. 
  
Usnesení číslo: 04331/RM1418/64 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním stavby 

- nadzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě (včetně 1 ks 

sloupu) do pozemků: 

p. p. č. 2992/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 2992/4 - ostatní plocha, silnice, 

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

- podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě do pozemků: 
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p. p. č. 2992/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 2992/4 - ostatní plocha, silnice, 

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

p. č. st. 5220 - zastavěná plocha a nádvoří, 

p. č. st. 5221 - zastavěná plocha a nádvoří, 

p. p. č. 455/59 - lesní pozemek, 

p. p. č. 455/127 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

v k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, pro: 

OVANET a.s. 

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

IČO: 25857568 

v rámci stavby “Optické připojení sportovního areálu U Cementárny” 

  

2) rozhodla 

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

provozování 

- nadzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě (včetně 1 ks sloupu) k částem 

pozemků: 

p. p. č. 2992/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 2992/4 - ostatní plocha, silnice, 

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

- podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k částem pozemků: 

p. p. č. 2992/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 2992/4 - ostatní plocha, silnice, 

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

p. č. st. 5220 - zastavěná plocha a nádvoří, 

p. č. st. 5221 - zastavěná plocha a nádvoří, 

p. p. č. 455/59 - lesní pozemek, 

p. p. č. 455/127 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

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

OVANET a.s. 

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

IČO: 25857568 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu  
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3) souhlasí 

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

parc. č. 3577/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

OVANET a.s. 

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

IČO: 25857568 

v rámci stavby: “Optické připojení objektu PČR na ul. Šubertova 5” 

  

4) rozhodla 

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

provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k části pozemku: 

parc. č. 3577/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

OVANET a.s. 

se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 0 Ostrava 

IČO: 25857568 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 26 
Návrh na souhlas s umístěním inženýrských sítí do pozemku ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy, návrh na uzavření smlouvy o 
budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na uzavření nájemní 
smlouvy k části pozemku v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, s Národním 
zemědělským muzeem, s.p.o. 
  
Usnesení číslo: 04332/RM1418/64 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním vodovodní přípojky, horkovodní přípojky a přípojky kanalizace do části 
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pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 1448/22 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, pro: 

Národní zemědělské muzeum, s.p.o. 

se sídlem Kostelní 1300/44, 170 00, Praha 7 - Holešovice 

IČO 75075741 

v rámci stavby “Depozitárně - expoziční objekt NZM v Ostravě-přípojky inženýrských sítí” 

  

2) rozhodla 

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

provozování a údržbu vodovodní přípojky, horkovodní přípojky a přípojky kanalizace k části 

pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 1448/22 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

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

Národní zemědělské muzeum, s.p.o. 

se sídlem Kostelní 1300/44, 170 00, Praha 7 - Holešovice 

IČO 75075741 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku parc. č. 1448/22 - ostatní 

plocha, manipulační plocha o výměře 132 m2 v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava 

s Národním zemědělským muzeem, s. p. o., se sídlem Kostelní 1300/44, 170 00, Praha 7 - 

Holešovice, IČO 750 75 741 

za účelem vybudování inženýrské sítě - vodovodní přípojky, horkovodní přípojky a přípojky 

kanalizace v rámci stavby “Depozitárně - expoziční objekt NZM v Ostravě - přípojky 

inženýrských sítí” 

za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 11.880,- Kč ročně 
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nájem se sjednává na dobu určitou ode dne účinnosti nájemní smlouvy a skončí dnem, který 

předchází dni právních účinků zápisu služebnosti inženýrské sítě - vodovodní přípojky, 

horkovodní přípojky a přípojky kanalizace ve prospěch nájemce jako oprávněného, nejpozději 

však 30.6.2018 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 27 
Návrh na záměr města pronajmout část pozemku v k.ú. Heřmanice, 
obec Ostrava Návrh na záměr města pronajmout část pozemku v k.ú. 
Hrabůvka, obec Ostrava Návrh na záměr města vypůjčit pozemky v k.ú. 
Hrabová, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04333/RM1418/64 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy, a to p.p.č. 

495/1, ost. plocha - silnice o výměře 7,10 m2 v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava (ul. Koněvova), 

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

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit  

  

2) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy, a to p.p.č. 

371/1, ost. plocha - zeleň o výměře 80 m2 v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava (ul. Cholevova), 

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 vypůjčit pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy, a to: 

- parc.č. 613/4, orná půda 

- parc.č. 615/2, ost. plocha - ost. komunikace 

- parc.č. 615/4, ost. plocha - ost. komunikace 

- parc.č. 658, trvalý travní porost 

- parc.č. 3154/13, ost. plocha - ost. komunikace 

vše v k.ú. Hrabová, obec Ostrava (ul. Domovská x ul. Mezipolí), 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 
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RM_M 28 
Návrh na uzavření smluv o výpůjčkách se společnostmi Dopravní 
podnik Ostrava a. s. a Diamo, státní podnik 
  
Usnesení číslo: 04334/RM1418/64 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně půjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce k částem pozemků: 

- p. p. č. 939/2 - ostatní plocha, jiná plocha, a to části A o výměře 159 m2 a části B o výměře 

21 m2 v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava 

- parc. č. 5609/1 - ostatní plocha, silnice o výměře 4,8 m2 v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

- parc. č. 4428/7 - ostatní plocha, dráha, a to části A o výměře 16 m2, části B o výměře 53 m2, 

části C o výměře 16 m2 a části D o výměře 12 m2 v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava 

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

494/2, PSČ 702 00, IČO 619 74 757 

za účelem umístění varovné signalizace a světelných proměnných dopravních značek A25 vč. 

napojení na el. vedení a datové smyčky v rámci stavby “Aktivní prvky bezpečnosti” 

na dobu určitou, ode dne účinnosti smlouvy o výpůjčce do 31.3.2017 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

Ostrava, a to: 

- p. p. č. 736/328 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1468,50 m2 

- p. p. č. 816/22 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 48,90 m2 

- p. p. č. 1179 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 89 m2 

s DIAMO, státním podnikem, se sídlem Stráž pod Ralskem, Máchova 201, PSČ 471 27, IČO 
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000 02 739 

za účelem vybudování inženýrské sítě - jednotné kanalizace a přípojky NN v pozemcích p. p. č. 

736/328 a p. p. č. 1179 a dešťové kanalizace v pozemku p. p. č. 816/22 v k. ú. Mariánské Hory, 

obec Ostrava v rámci stavby “Odvod odpadních vod z oblasti Švermy na ÚČOV” 

na dobu určitou, ode dne účinnosti smlouvy o výpůjčce do dne nabytí vlastnického práva 

půjčitele k jednotné kanalizaci, přípojce NN a dešťové kanalizaci, nejdéle však do 31.12.2018 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 29 
Návrh na svěření zdvižné plošiny městskému obvodu Ostrava - Jih 
  
Usnesení číslo: 04335/RM1418/64 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01907/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit níže uvedený majetek, jakožto majetek svěřený městskému 

obvodu Ostrava - Jih, dle ust. čl. 9 odst. 1, písm. b)  Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, 

Statut města Ostravy, v platném znění, a to: 

zdvižná plošina v budově bez.čp.  na  pozemku p.č.st. 1577,  v  k.ú. Hrabůvka, obec 

Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, vedena pod inventárním č. 111424 v 

pořizovací ceně 190 400,- Kč 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

označit majetek uvedený v bodě 1) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému 

obvodu Ostrava - Jih, dle ust. čl. 9 odst. 1, písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, 

Statut města Ostravy, v platném znění 

  

3) zmocňuje 

  
vedoucího odboru majetkového 

k podpisu předávacího protokolu dle bodu 1) tohoto usnesení a přílohy č. 2 předloženého 

materiálu za podmínky, že zastupitelstvo města rozhodne o svěření majetku městskému 
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obvodu Ostrava - Jih 

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 30.09.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 14.09.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 31 
Návrh na svěření majetku městskému obvodu Ostrava - Jih 
  
Usnesení číslo: 04336/RM1418/64 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02060/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit níže uvedený majetek statutárního města Ostravy jakožto 

majetek svěřený dle ust. čl. 9 odst. 2 písm. b) Obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 

14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění,  

městskému obvodu Ostrava - Jih: 

• dešťová kanalizace DN 300 v celkové délce 60,43 m, v hodnotě 73.868,01 Kč, 

inventární číslo 131779, umístěna na pozemcích v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec 

Ostrava, a to 

-  parc. č. 740/85 - ost. plocha, zeleň, ve vlastnictví   Bohuslava Staňka, bydliště Šeříkova 

31/18, 700 30 Ostrava - Výškovice, 

- parc. č. 740/39  - ost. plocha, ost. komunikace, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 

svěřený městskému obvodu Ostrava - Jih, 

- parc. č. 263/3 - vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, ve 

vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřený městskému obvodu 
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2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

označit majetek uvedený v bodě 1) tohoto usnesení jakožto majetek svěřený městskému 

obvodu Ostrava - Jih  dle ust. čl. 9 odst. 2 písm. b) Obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 

14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění  

  

3) zmocňuje 

  
vedoucího odboru majetkového 

k podpisu předávacího protokolu dle bodu 1) tohoto usnesení a přílohy č. 3 předloženého 

materiálu za podmínky, že zastupitelstvo města rozhodne o svěření majetku městskému 

obvodu Ostrava - Jih 

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 14.09.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi  

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 14.09.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 32 
Návrh na souhlas s umístěním stavebních objektů, návrh na uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, návrh na uzavření 
nájemní smlouvy a návrh na uzavření smlouvy o právu provést stavbu k 
pozemkům a k částem pozemků v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
s RED HOUSE DEVELOPMENT, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 04337/RM1418/64 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním stavebních objektů do částí pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy, a 

to: 

vodovodní přípojky včetně vodoměrné šachty a vsakovacího objektu pro vodoměrné šachty 

do částí pozemku parc. č. 2634/37 - ostatní plocha, jiná plocha, 
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v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

kanalizační přípojky 

do části pozemku parc. č. 2634/35 - ostatní plocha, jiná plocha, 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

pro investora: 

RED HOUSE DEVELOPMENT, s.r.o. 

se sídlem Výstavní 1928/9, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 

IČO 278 44 960, 

v rámci stavby “RED HOUSE V MORAVSKÉ OSTRAVĚ” 

  

2) rozhodla 

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

provozování a údržby venkovního osvětlení, kanalizační přípojky, dvou vodovodních přípojek 

včetně dvou vodoměrných šachet se společnou stěnou a vsakovacího objektu pro vodoměrné 

šachty DN 1000, užívání částí pozemků pro přístupy a příjezdy k pozemkům parc. č. 2634/10, 

parc. č. 2634/33, parc. č. 2634/34, parc. č. 2634/42, parc. č. 2634/45, parc. č. 2634/46, v k. ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

k částem pozemků: 

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

parc. č. 2634/35 – ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 2634/37 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 2634/43 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 2634/44 - ostatní plocha, jiná plocha, 

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

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

s budoucím oprávněným: 

RED HOUSE DEVELOPMENT, s.r.o. 

se sídlem Výstavní 1928/9, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 

IČO 278 44 960, 
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dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít 

nájemní smlouvu na pozemky a část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to: 

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

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

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

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

se společností 

RED HOUSE DEVELOPMENT, s.r.o. 

se sídlem Výstavní 1928/9 

Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 278 44 960 

za účelem umístění stavebních objektů v rámci realizace stavby “RED HOUSE Moravská 

Ostrava”: 

- zpevněná plocha, hlavní přístupový chodník 

- sadové úpravy, zatravnění 

- kabelové vedení venkovního osvětlení, napojeno z objektu 

- úprava podjezdu 

za nájemné ve výši 130,- Kč/m2/rok, tj. 133.120,- Kč, na dobu určitou ode dne účinnosti 

smlouvy a skončí dnem, který předchází dni právních účinků zápisu služebnosti hlavního 

přístupového chodníku a kabelového vedení venkovního osvětlení v pozemku parc.č. 2634/43, 

ost. plocha - ost. komunikace  a kabelového vedení venkovního osvětlení v pozemku parc.č. 

2634/44, ost. plocha - jiná plocha, ve prospěch nájemce jako oprávněného, nejpozději do 31. 

12. 2018, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
 

  

4) rozhodla 

  
na straně vlastníka 

uzavřít smlouvu o právu provést stavbu na umístění stavebních objektů v rámci realizace 

stavby “RED HOUSE Moravská Ostrava”: 

- na části pozemku parc.č. 2634/37, ost. plocha - jiná plocha o výměře 253 m2: 

       - Zpevněné plochy - asfaltovobetonová komunikace 

       - sadové úpravy, zatravnění 

       - Přeložka kanalizace DN 400 

       - Dvě přípojky vody včetně dvou vodovodních šachet se společnou stěnou 

       - Vsakovací objekt pro vodoměrné šachty DN 1000 

- na části pozemku parc.č. 2634/35, ost. plocha - jiná plocha o výměře 667 m2: 

        - Zpevněné plochy, pojížděný chodník 

        - Požární plocha pro hasiče 

        - Sadové úpravy, zatravnění 

        - Kabelové vedení venkovního osvětlení, napojeno z objektu 

        - Přípojka kanalizace 

- na části pozemku parc.č. 2634/35, ost. plocha - jiná plocha o výměře 234 m2: 
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       - Sadové úpravy, zatravnění 

       - Likvidace kanalizace 

- na části pozemku parc.č. 3594/9, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 4 m2: 

        - Zpevněné plochy, napojení na stávající chodník 

- na části pozemku parc.č. 2634/8, ost. plocha - jiná plocha o výměře 78 m2: 

         - Zpevněné plochy, hlavní přístupový chodník 

         - Kabelové vedení venkovního osvětlení, napojeno z objektu 

         - Sadové úpravy, zatravnění 

- na části pozemku parc.č. 2634/8, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 113 m2: 

          - Zpevněné plochy, požární vjezd pro hasiče 

          - Sadové úpravy, zatravnění 

          - Kabelové vedení venkovního osvětlení, napojeno z objektu 

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

bezúplatně, s termínem realizace uvedených staveb v termínu do 31. 12. 2017, 

se společností 

RED HOUSE DEVELOPMENT, s.r.o. 

se sídlem Výstavní 1928/9 

Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 278 44 960, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
 

  

 
RM_M 7 
„Kanalizační síť Nová Ves-Jih, Inženýrské sítě 2. etapa - Splašková 
kanalizace 2. a 3. stavba a ČS splašků č. 2” Návrh na uzavření Dodatku 
č.2 ke Smlouvě o dílo 2047/2014/OI/LPO 
  
Usnesení číslo: 04338/RM1418/64 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2047/2014/OI/LPO na realizaci 

staveb „Kanalizační síť Nová Ves-Jih, Inženýrské sítě 2. etapa - Splašková kanalizace 2. a 3. 

stavba a ČS splašků č. 2” dle přílohy č.1 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigerovi 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 14.09.2016 

 zastupující vedoucí odboru investičního 

  



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 31/48  

 
RM_M 8 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce a smlouvy nájemní v souvislosti 
se stavbami zahrnutými do kapitálového rozpočtu statutárního města 
Ostravy 
  
Usnesení číslo: 04339/RM1418/64 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít ”Smlouvu o výpůjčce” v souvislosti se stavbou “Tramvajové mosty na ulici Plzeňská” 

mezi půjčitelem Dopravním podnikem Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 

702 00 Ostrava, IČO 61974757  

a vypůjčitelem 

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

předmětem je výpůjčka pozemku parc. č. 1149/6 v kat.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava dle 

přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
uzavřít ”Smlouvu nájemní” v souvislosti se stavbou “Prodloužení sběrače B do Radvanic” 

mezi pronajímatelem Lesy České republiky, s.p.,  Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 

68, IČO: 42196451 

a nájemcem 

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

předmětem je nájem částí pozemků parc. č. 3277/3 a parc. č. 3277/4 v kat.ú. Slezská Ostrava, 

obec Ostrava dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 9 
Návrh na uzavření smluv o budoucích služebnostech a budoucím 
věcném břemeni v souvislosti se stavbami zahrnutými do kapitálového 
rozpočtu statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 04340/RM1418/64 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti se 

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

pozemku XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX 

XXXXXXX 

a budoucím oprávněným 

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

předmětem je budoucí služebnost inženýrské sítě k části pozemku parc. č. 443 v kat. ú. Nová 

Bělá, obec Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti se 

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

pozemku XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX 

XXXXXXXXXX 

a budoucím oprávněným 

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

předmětem je budoucí služebnost inženýrské sítě k části pozemku parc. č.1387/1 v kat. ú. Nová 

Bělá, obec Ostrava dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti se 

stavbou “Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Na Druhém a Pěší v k.ú. Muglinov” mezi 

vlastníkem pozemku Brilliant investment s.r.o., Růžová 951/13, Nové Město, 110 00 Praha 1, 

IČO: 03539601 

a budoucím oprávněným 

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

předmětem je budoucí služebnost inženýrské sítě k části pozemku parc. č. 402/15 v kat. ú. 

Muglinov, obec Ostrava dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti se 
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stavbou “Prodloužení sběrače B do Radvanic” mezi vlastníkem pozemku XXXXX 

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

a budoucím oprávněným 

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

předmětem je budoucí služebnost inženýrské sítě k části pozemku parc. č. 3341 v kat. ú. 

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

  

5) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti se 

stavbou “Rekonstrukce vodovodu ul. Michálkovická a Petřvaldská” mezi vlastníkem 

pozemku Rostislavem Mitrusem, V Korunce 914/44A, 713 00 Ostrava-Heřmanice 

a budoucím oprávněným 

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

předmětem je budoucí služebnost inženýrské sítě k části pozemku parc. č. 2729/1 v kat. ú. 

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

  

6) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti se 

stavbou “Prodloužení sběrače B do Radvanic” mezi vlastníkem pozemku PHARMOS, a.s., 

Těšínská 1349/296, 716 00 Ostrava-Radvanice, IČO: 19010290 

a budoucím oprávněným 

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

předmětem je budoucí služebnost inženýrské sítě k části pozemku parc. č. 2074 v kat. ú. 

Radvanice, obec Ostrava dle přílohy č. 12 předloženého materiálu 

  

7) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene” v souvislosti se 

stavbou “Rekonstrukce kanalizace ulice Přemyslovců” mezi vlastníkem 

pozemku Moravskoslezským krajem, ul. 28.října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692 

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

předmětem je budoucí věcné břemeno k části pozemku p.p.č. 751/1 v kat. ú. Mariánské Hory, 

obec Ostrava dle přílohy č. 14 předloženého materiálu 

  

8) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti se 

stavbou “Prodloužení sběrače B do Radvanic” mezi vlastníkem pozemku Pekařství MAYAK, 

a.s., Těšínská 28/264, Radvanice, 716 00 Ostrava, IČO 25364634 

a budoucím oprávněným 

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

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

Radvanice, obec Ostrava dle přílohy č. 16 předloženého materiálu 

  

9) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti se 

stavbou “Prodloužení sběrače B do Radvanic” mezi vlastníkem pozemku Společenství 

křesťanů sobotního dne, Husovo náměstí 1188/4, Moravská Ostrava 702 00 Ostrava, IČO 

66144043 

a budoucím oprávněným 

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

předmětem je budoucí služebnost inženýrské sítě k části pozemku parc. č. 4155/5 v kat. ú. 

Slezská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 18 předloženého materiálu 

  

10) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti” v souvislosti se stavbou 

“Prodloužení sběrače B do Radvanic” mezi vlastníkem pozemku Asental Land, s.r.o., 

Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 27769143 

a budoucím oprávněným 

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

předmětem je budoucí služebnost inženýrské sítě k částem pozemků parc. č. 3343/1, parc. 

č.3350, parc. č.3355, parc. č.3281/1 a parc. č.3282/2 v kat. ú. Slezská Ostrava a částem 

pozemků parc. č.845/3, parc. č.2072/1 a parc. č.2073/2 v kat. ú. Radvanice, obec Ostrava dle 
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přílohy č. 20 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 11 
Návrh na uzavření Smlouvy nepojmenované o údržbě a čištění části 
cyklostezky realizované v rámci stavby „Prodloužení cyklostezky, lávka 
přes Ostravici“ v k.ú. Vratimov 
  
Usnesení číslo: 04341/RM1418/64 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy nepojmenované o údržbě a čištění části cyklostezky realizované v rámci 

stavby „Prodloužení cyklostezky, lávka přes Ostravici“ v k.ú. Vratimov mezi Statutárním 

městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 00845451 a 

městem Vratimov, Frýdecká 863, 739 32 Vratimov, IČO:00297372, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 18 
Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností” v souvislosti se 
stavbou “Prodloužení sběrače ul. Husarova” a Rekonstrukce kanalizace 
v ul. U Zvonice” 
  
Usnesení číslo: 04342/RM1418/64 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření ”Smlouvy  o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Prodloužení sběrače ul. 

Husarova” mezi vlastníkem: 

ŽXXXX SXXXXXXXXX, 

XXXXXXXX XXXXXXX, 700 30 Ostrava X XXXXXXXXX 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti  na části pozemku parc.č. 219/4 v k.ú. Výškovice u 

Ostravy, obec Ostrava  dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření ”Smlouvy  o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Prodloužení sběrače ul. 



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 36/48  

Husarova” mezi vlastníkem: 

LXXXXXX TXXXXXX, 

XXXXXXXX XXXXXXXX 700 30 Ostrava - XXXXXXXXX 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti  na části pozemku parc.č. 219/3 v k.ú. Výškovice u 

Ostravy, obec Ostrava  dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
o uzavření ”Smlouvy  o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce 

kanalizace v ul. U Zvonice” mezi vlastníkem: 

MUDr.  EXX DXXXXXXXXX, 

XXXXXXXXXX XXXXX, 724 00  Ostrava - XXXXXXXXXX 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti  na částech pozemků parc.č. 191/2 a parc.č. 195 v 

k.ú. Proskovice, obec Ostrava  dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 4 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o 
dílo a smlouvy příkazní na zpracování projektové dokumentace pro 
stavbu “Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS MSK - rozšíření 
zpevněných ploch” v Ostravě - Zábřehu včetně výkonu inženýrské 
činnosti a autorského dozoru 
  
Usnesení číslo: 04343/RM1418/64 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní se 

společností Ateliér IDEA, spol. s r.o., Strmá 12, 709 00 Ostrava - Mar. Hory, IČO: 15502309, 

za účelem zpracování projektové dokumentace pro stavbu “Výstavba vrtulníkového hangáru v 

areálu HZS MSK - rozšíření zpevněných ploch” v Ostravě - Zábřehu včetně výkonu inženýrské 

činnosti a autorského dozoru, za cenu nejvýše přípustnou 295.000,- Kč bez DPH, dle přílohy č. 

1 předloženého materiálu 
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RM_VZ 5 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o 
dílo na zpracování projektové dokumentace pro výběr dodavatele a 
realizaci interiéru stavby “Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS 
MSK” v Ostravě - Zábřehu 
  
Usnesení číslo: 04344/RM1418/64 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo se 

společností PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Opavská 6230/29A, 708 00 Ostrava, IČO: 277 

87 443, za účelem zpracování projektové dokumentace pro výběr dodavatele a realizaci 

interiéru stavby “Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS MSK” v Ostravě - Zábřehu, za 

cenu nejvýše přípustnou 139.000,- Kč bez DPH, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 6 
Veřejná zakázka “Odstranění objektů v ZOO Ostrava II”, poř. č. 103/2016 
  
Usnesení číslo: 04345/RM1418/64 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce 

“Odstranění objektů v ZOO Ostrava” v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu s uchazečem: 

STABA-SERVIS spol. s r.o. 

se sídlem:  Stanislavského 355, Svinov, 721 00 Ostrava 

IČO: 60321211 

za cenu nejvýše přípustnou 2.349.543,33 Kč bez DPH  

  

 
RM_VZ 7 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy 
příkazní na zajištění výkonu stavebně technické supervize inženýrské 
činnosti v rámci stavby “SPZ Mošnov - retenční nádrž” ORG 8190, v k. 
ú. Mošnov 
  

(zn.předkl.) 
05 
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Usnesení číslo: 04346/RM1418/64 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
1) o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření příkazní smlouvy na zajištění výkonu 

stavebně - technické supervize inženýrské činnosti v rámci stavby  - “SPZ Mošnov - retenční 

nádrž” ORG 8190, za cenu nejvýše přípustnou 287 000,- Kč bez DPH s příkazníkem ČECH - 

ENGINEERING, a.s., Ostrava - Přívoz, Nádražní 545/166, IČO 25394983, dle přílohy č. 1. 

předloženého materiálu  

  

 
RM_VZ 8 
Veřejná zakázka “ÚČOV, sanace trhlin ve vnějších stěnách aktivačních 
nádrží”, poř.č. 090/2016 
  
Usnesení číslo: 04347/RM1418/64 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na realizaci stavby “ÚČOV, 

sanace trhlin ve vnějších stěnách aktivačních nádrží” v k.ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s uchazečem: 

Subland-Tech s.r.o. 

sídlo: Dlouhá 293/13, 747 17 Darkovice 

IČO: 28592611 

za cenu nejvýše přípustnou 2.648.691,90 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 10 
Informace o způsobu vyřízení námitky proti úkonům zadavatele ve 
veřejné zakázce “Rekonstrukce ÚČOV - Dosazovací nádrže č. 1 - 10”, 
poř. č. 44/2016 
  
Usnesení číslo: 04348/RM1418/64 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 
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informaci o způsobu vyřízení námitky proti úkonům zadavatele k veřejné zakázce 

“Rekonstrukce ÚČOV- Dosazovací nádrže č. 1 - 10” ze dne 17. 6.  2016, č.j. HBM-284-16 

  

 
RM_M 41 
Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitosti do majetku města v 
městském obvodu Poruba 
  
Usnesení číslo: 04349/RM1418/64 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
předchozí souhlas k nabytí nemovitosti 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 

  

 
RM_M 33 
Návrh na uzavření smlouvy o provozu elektronické spisové služby při 
realizaci projektu Technologického centra statutárního města Ostravy s 
předmětnými organizacemi 
  
Usnesení číslo: 04350/RM1418/64 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o provozu elektronické spisové služby při realizaci projektu 

Technologického centra statutárního města Ostravy s organizacemi zřizovanými statutárním 

městem Ostrava dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 36 
Návrh na uzavření Komisionářské smlouvy o obstarávání a vypořádání 
obchodů s investičními nástroji a smlouvy o správě investičních 
nástrojů s PPF bankou, a.s. 
  
Usnesení číslo: 04351/RM1418/64 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 
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o uzavření Komisionářské smlouvy o obstarávání a vypořádání obchodů s investičními nástroji 

a smlouvy o správě investičních nástrojů s PPF bankou, a.s., se sídlem, Evropská 2690/17, 

Praha 6, PSČ 160 41, IČO 47 11 61 29  dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 37 
Úprava rozpočtu r. 2016 
  
Usnesení číslo: 04352/RM1418/64 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí finančních prostředků městskému obvodu 

a) Michálkovice ve výši 1 473 tis.Kč na spolufinancování oprav komunikací 

b) Ostrava-Jih ve výši 987 tis.Kč na předfinancování projektu Modernizace vybavení pro 

třídění odpadu v městském obvodu Ostrav-Jih, přičemž v této částce je obsaženo 

spolufinancování ve výši 112 tis.Kč 

c) Pustkovec ve výši 230 tis.Kč na spolufinancování úpravy odpadového systému budovy 

úřadu 

  

2) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele - snížení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Dětské 

centrum Domeček o 227 tis. Kč 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- nedaňové příjmy 

na § 6171, pol. 2324, ORJ 130 o 61 tis.Kč (C.2.) 

- kapitálové příjmy 

na § 6171, pol. 3113, ORJ 130 o 384 tis.Kč (B.2.) 

- neinvestiční přijaté transfery od krajů 
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na pol. 4122, ORJ 120, ÚZ 249 o 2 121 tis.Kč (A.1.) 

                                      ÚZ 13307 o 431 tis.Kč (A.5.) 

                                      ÚZ 13305 o 36 090 tis.Kč (A.6.) 

                                      ÚZ 201 o 227 tis.Kč (A.7.)                          

- investiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4216, ORJ 120, ÚZ 54515835, org. 6319000000 o 582 tis.Kč (B.1.) 

- neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ORJ 120, ÚZ 34352 o 11 730 tis.Kč (A.8.) 

- investiční přijaté transfery ze státních fondů 

na pol. 4213, ORJ 120, ÚZ 54190877, org. 6319000000 o 34 tis.Kč (B.1.) 

- běžné výdaje 

(C.1.) na ORJ 230, § 2310, pol. 5169 o 250 tis.Kč 

                                            pol. 5171 o 4 950 tis.Kč 

na § 6171, pol. 5167, ORJ 130 o 61 tis.Kč (C.2.) 

na § 6223, pol. 5169, ORJ 221 o 60 tis.Kč (C.3.) 

na § 2223, pol. 5139, ORJ 100 o 5 tis.Kč (C.4.) 

na § 2221, pol. 5169, ORJ 100 o 50 tis.Kč (C.5.) 

na § 6171, pol. 5137, ORJ 130 o 800 tis.Kč (C.6.) 

na § 3612, pol. 5153, ORJ 137 o 2 tis.Kč (C.7.) 

(C.9.) na ORJ 180, § 4349, pol. 5166, ÚZ 7109 o 100 tis.Kč 

                                                             ÚZ 7109 o 46 tis.Kč 

(C.10.) na ORJ 300, § 3639, pol. 5175, ÚZ 109517018, org. 86000000 o 26 tis.Kč 

                                                                                         org. 91000000 o 26 tis. Kč 

                                              pol. 5164, ÚZ 109517018, org. 91000000 o 6 tis.Kč 

                                              pol. 5175, ÚZ 109117017, org. 86000000 o 5 tis.Kč 

                                                                                         org. 91000000 o 5 tis.Kč 

                                              pol. 5164, ÚZ 109117017, org. 91000000 o 2 tis.Kč 

            na ORJ 130, § 3639, pol. 5173, ÚZ 109517018, org. 91000000 o 17 tis.Kč 

                                                               ÚZ 109117017, org. 91000000 o 3 tis.Kč 

- kapitálové výdaje 

(C.1.) na ORJ 230, § 2321, pol. 6121, org. 7086 o 8 000 tis.Kč  

                               § 2219, pol. 6121, org. 3179 o 1 200 tis.Kč 

                               § 2310, pol. 6121, org. 7183 o 5 460 tis.Kč 

                               § 2321, pol. 6121, org. 7321 o 3 000 tis.Kč 

                               § 3319, pol. 6121, org. 2011 o 1 157 tis.Kč 

          na ORJ 137, § 3639, pol. 6130, org. 7086 o 38 tis.Kč 

          na ORJ 270, § 5311, pol. 6125 o 225 tis.Kč (C.8.) 
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- neinvestiční transfery 

(A.1.) na § 4377, pol. 5336, ORJ 180, ÚZ 249, org. 43 o 1 848 tis.Kč 

          na § 4351, pol. 5336, ORJ 180, ÚZ 249, org. 43 o 273 tis.Kč 

na § 3529, pol. 5336, ORJ 170, ÚZ 13307,org. 4245 o 431 tis.Kč (A.5.) 

(A.6.) na ORJ 180, na § 4350, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 34 o 1 951 tis.Kč 

                                                                                    org. 35 o 1 633 tis.Kč 

                                                                                    org. 36 o 1 982 tis.Kč 

                                                                                    org. 37 o 3 280 tis.Kč 

                                                                                    org. 38 o 4 151 tis.Kč 

                                                                                    org. 40 o 1 698 tis.Kč 

                                                                                    org. 41 o 3 141 tis.Kč 

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

                                na § 4354, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 43 o 1 336 tis.Kč 

                                na § 4357, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 34 o 1 466 tis.Kč 

                                                                                    org. 35 o     738 tis.Kč 

                                                                                    org. 37 o     892 tis.Kč 

                                                                                    org. 38 o     926 tis.Kč 

                                                                                    org. 39 o 1 400 tis.Kč 

                                                                                    org. 40 o    731 tis.Kč 

                                                                                    org. 43 o 8 710 tis.Kč 

                                 na § 4377, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 43 o     552 tis.Kč 

            na ORJ 170, na § 4358, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 4241 o 1 372 tis.Kč 

na § 3529, pol. 5336, ORJ 170, ÚZ 201, org. 4245 o 227 tis.Kč (A.7.) 

(A.8.) na ORJ 160, § 3311, pol. 5336, ÚZ 34352, org. 4234 o 8 500 tis.Kč 

                                                                              org. 4240 o    740 tis.Kč 

                                                                              org. 4251 o 1 200 tis.Kč 

                               § 3312, pol. 5336, ÚZ 34352, org. 4212 o 1 290 tis. Kč                

- převody mezi statutárním městem a městskými obvody 

na ORJ 120, § 6330, pol. 5347, ÚZ 93, org. 504 o 987 tis.Kč (E.1..) 

                                                   ÚZ 93, org. 516 o 1 473 tis.Kč (E.2.) 

                                                   ÚZ 93, org. 509 o 230 tis.Kč (C.11.) 

                                                                              

a kterým se   z v y š u j e    rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 384 tis.Kč (B.2.) 

                                                  o 227 tis.Kč (A.7.) 

                                                  o 616 tis.Kč (B.1.) 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

na § 6223, pol. 5511, ORJ 221 o 60 tis.Kč (C.3.) 
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na § 2221, pol. 5193, ORJ 100 o 50 tis.Kč (C.5.) 

(C.6.) na ORJ 130, na § 6171, pol. 5173 o 500 tis.Kč 

                                                  pol. 5139 o 300 tis.Kč 

na § 3612, pol. 5152, ORJ 137 o 2 tis.Kč (C.7.) 

(C.8.) na ORJ 270, § 5311, pol. 5139 o 116 tis.Kč 

                                            pol. 5157 o 40 tis.Kč 

                                            pol. 5175 o 40 tis.Kč 

                                            pol. 5909, ÚZ 4121 o 29 tis.Kč 

(C.9.) na ORJ 180, § 4349, pol. 5909, ÚZ 7109 o 100 tis.Kč 

                                                             ÚZ 7401 o 46 tis.Kč  

- kapitálové výdaje 

(C.1.) na ORJ 230, § 2321, pol. 6121, org. 7315 o 5 000 tis.Kč 

                                                             org. 7318 o 1 500 tis.Kč 

                                                             org. 7319 o 1 500 tis.Kč 

                               § 2310, pol. 6121, org. 7294 o 5 200 tis.Kč 

                               § 2321, pol. 6121, org. 7086 o 38 tis.Kč 

                               § 3412, pol. 6121, org. 8194 o 1 200 tis.Kč 

                               § 2321, pol. 6121, org. 7183 o 5 460 tis.Kč 

                               § 2321, pol. 6121, org. 7174 o 3 000 tis.Kč 

                               § 6409, pol. 6909, org. 8064 o 1 157 tis.Kč 

na§ 6409, pol. 6909, ORJ 230 o 230 tis.Kč (C.11.) 

- neinvestiční transfery 

  na § 3529, pol. 5331, ORJ 170, org. 4245 o 227 tis.Kč (A.7.) 

- investiční transfery 

na § 2212, pol. 6359, ORJ 100, org. 3408 o 5 tis.Kč (C.4.) 

a kterým se   s n i ž u j e   

účelová rezerva pro městské obvody 

na ORJ 120, § 6409, pol. 6901 o 987 tis.Kč (E.1.) 

                                                  o 1 473 tis.Kč (E.2.) 

účelová rezerva 

na ORJ 300, § 3639, pol. 5901, ÚZ 3639 o 90 tis.Kč (C.10.)  

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz (A.2.) 

- zvýší neinvestiční přijaté transfery od krajů na pol. 4122, ÚZ 13305 o 335 tis.Kč 

- zvýší neinvestiční výdaje na § 43xx, pol. 5xxx, ÚZ 13305 o 335 tis.Kč 
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Městský obvod Slezská Ostrava (A.2.) 

- zvýší neinvestiční přijaté transfery od krajů na pol. 4122, ÚZ 13305 o 1 682 tis.Kč 

- zvýší neinvestiční výdaje na § 43xx, pol. 5xxx, ÚZ 13305 o 1 682 tis.Kč 

Městský obvod Ostrava-Jih (A.2.,E.1.) 

- zvýší neinvestiční přijaté transfery od krajů na pol. 4122, ÚZ 13305 o 1 413 tis.Kč 

- zvýší neinvestiční výdaje na § 43xx, pol. 5xxx, ÚZ 13305 o 1 413 tis.Kč 

- zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody 

  na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 504 o 987 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na akci Modernizace vybavení pro třídění odpadu v MO O.-Jih 

  na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ xxxxxxxxx o 987 tis.Kč 

Městský obvod Vítkovice (A.2.) 

- zvýší neinvestiční přijaté transfery od krajů na pol. 4122, ÚZ 13305 o 116 tis.Kč 

- zvýší neinvestiční výdaje na § 43xx, pol. 5xxx, ÚZ 13305 o 116 tis.Kč 

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky (A.2., A.4.) 

- zvýší neinvestiční přijaté transfery od krajů na pol. 4122, ÚZ 13305 o 414 tis.Kč 

- zvýší neinvestiční výdaje na § 43xx, pol. 5xxx, ÚZ 13305 o 414 tis.Kč 

- zvýší ostatní investiční přijaté transfery ze SR na pol. 4216, ÚZ 54515835 o 329 tis.Kč 

- zvýší investiční přijaté transfery ze státních fondů na pol. 4213, ÚZ 54190877 o 19 tis.Kč 

- zvýší výdaje na § xxxx, pol. xxxx o 348 tis.Kč 

Městský obvod Svinov (A.3.) 

- zvýší ostatní investiční přijaté transfery ze SR na pol. 4216, ÚZ 53115828 o 3 tis.Kč 

                                                                                      ÚZ 53515829 o 55 tis.Kč  

- zvýší výdaje na § xxxx, pol. xxxx o 58 tis.Kč 

Městský obvod Michálkovice (E.2.) 

- zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 516 o 1 473 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na opravy komunikací 

na § 221x, pol. 5171, ÚZ 93 o 1 473 tis.Kč 

Městský obvod Pustkovec (C.11.) 

- zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 509 o 230 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje 

na § 2321, pol. 5171, ÚZ 93 o 230 tis.Kč 
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4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.07.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 1 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty JUDr. Lukáše Semeráka, člena 
rady města, do Velké Británie (Glasgow) ve dnech 07.–09.06.2016 
  
Usnesení číslo: 04353/RM1418/64 

(zn.předkl.) 
39 

  
k usnesení č. 03630/RM1418/55 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu ze zahraniční pracovní cesty JUDr. Lukáše Semeráka, člena rady města, do Velké 

Británie (Glasgow) ve dnech 07.-09.06.2016 

  

 
RM_M 4 
Souhlas vlastníka místních komunikací 
  
Usnesení číslo: 04354/RM1418/64 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
změnu zařazení místních komunikací dle předloženého návrhu 

  

2) souhlasí 

  
se změnou zařazení místní komunikace ul. 28. října v úseku Nádražní-Žofínská jako místní 

komunikací II. třídy za podmínky opravy povrchu komunikace a vodorovného dopravního 

značení dosavadním správcem komunikace 
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RM_M 6 
Informace o postupu plnění usnesení z 18. zasedání zastupitelstva 
města, konaného dne 22. 6. 2016 
  
Usnesení číslo: 04355/RM1418/64 

(zn.předkl.) 
36 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s postupem plnění usnesení z 18. zasedání zastupitelstva města konaného dne 22. 6. 2016 dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 22 
Návrh na souhlas ke stavbám na pozemcích v katastrálních územích 
obce Ostrava, jako vlastníka sousedních nemovitostí 
  
Usnesení číslo: 04356/RM1418/64 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

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

3220/106, 3220/9, 3220/37, 3220/86 a 3244/1, všechny v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

a pozemky parc.č. 1051/119, 1051/126, 1448/17, 1448/18, 1448/19, 1448/20, 1448/21, 1448/23 

a 1448/24, všechny v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava) s umístěním a realizací stavby 

„Depozitárně – expoziční objekt NZM v Ostravě – přípojky inženýrských sítí a přeložka 

rozvodu plynu“ dle situačního výkresu v příloze č. 1  předloženého materiálu, pro žadatele: 

VÍTKOVICE, a.s. se sídlem Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava - Vítkovice, IČO: 45193070 

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

3606/16 – ostatní plocha, ostatní komunikace  v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava) s 

realizací stavby „Demolice budovy č.p. 103, ulice Cihelní, Ostrava“ na pozemku parc.č. 2073 – 

zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, pro investora stavby: 

společnost CUPLINE a.s., se sídlem Hrabákova 1780/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 

c) jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek parc.č. 

1913/134 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Svinov, obec Ostrava) s umístěním a 

realizací stavby „Manipulační a ostatní plocha k výrobní hale f. MORPHO CARDS Czech 

s.r.o., Jelínkova 1174/3, Ostrava – Svinov, p.č. 1913/105“ na pozemku parc.č. 1913/105 – orná 

půda v k.ú. Svinov, obec Ostrava, pro investora  stavby: společnost  Morpho  Cards  Czech 

s.r.o., se sídlem Jelínkova 1174/3a, 721 00 Ostrava - Svinov 
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2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 

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

spojené  veškeré úkony 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 15.07.2016 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
3) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 15.07.2016 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_VZ 1 
Upgrade kamerového systému – Patrové garáže Ostrava Dubina I, ul. 
Horní 284/65, Ostrava – Dubina 
  
Usnesení číslo: 04357/RM1418/64 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu firmě TEMAR spol. s r.o., Vítkovická 1708/17, 702 

00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 60318929 na obnovu kamerového systému v patrových 

garážích Dubina I, na ul. Horní 284/65, Ostrava-Dubina,  a to za cenu nejvýše přípustnou ve 

výši   293 193,-- Kč bez DPH 

  

2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 15.07.2016 

 vedoucí odboru hospodářské správy 
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RM_VZ 2 
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na zateplení a výměnu oken 
části restaurace a skladu na pozemku p.č. 988/6, Komenského sady, 
k.ú. Moravská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04358/RM1418/64 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na zateplení a výměnu 

oken části restaurace a skladu na parcele 988/6, Komenského sady, k.ú. Moravská Ostrava 

zhotoviteli KROSSBAU s.r.o., IČO 27776565 se sídlem Stadická 997/13a, 700 30 Ostrava - 

Hrabůvka, za cenu nejvýše přípustnou 220.724,- Kč bez DPH, dle přílohy č.1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_VZ 9 
Veřejná zakázka “Likvidace černé skládky v lokalitě u Karoliny”, poř. č. 
134/2016 
  
Usnesení číslo: 04359/RM1418/64 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na likvidaci černé skládky u 

kruhového objezdu Nová Karolina na pozemku parc. č. 3463/35, k.ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností 

OZO Ostrava s.r.o. 

se sídlem: Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava 

IČO: 62300920 

za cenu nejvýše přípustnou 470.000,- Kč bez DPH 

  

 
  
 
 


