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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 25.11.2014 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

00046/RM1418/4 RM_M 0 Schválení programu 4. schůze rady města dne 
25.11.2014 

28 

00047/RM1418/4 RM_M 61 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty pana 
Vojtěcha Mynáře do Ruské federace (Volgograd) 
ve dnech 29.10. - 3.11.2014 

72 

00048/RM1418/4 RM_M 64 Posouzení a vyjádření k Rozhodnutí o poskytnutí 
podpory v rámci Operačního programu Životní 
prostředí pro projekt “Ekoškolky - MŠO, Špálova 
a MŠO, Poděbradova” 

50 

00049/RM1418/4 RM_M 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu 
“Izolační zeleň města Ostrava - projekt 04” v 
rámci Operačního programu Životní prostředí, 
potvrzení o přijetí dotace. 

38 

00050/RM1418/4 RM_M 46 Podání žádosti o dotaci k projetu “Cyklostezka 
Počáteční, Slezskoostravský hrad” 

38 

00051/RM1418/4 RM_M 62 Návrh Dohody o realizaci úpravy šachet dešťové 
kanalizace 

38 

00052/RM1418/4 RM_MZP 1 Rozhodování o námitkách 28 
00053/RM1418/4 RM_M 63 Úprava Jednacího řádu rady města 28 
00054/RM1418/4 RM_VZ 4 Veřejná zakázka “Víceúčelové hřiště Sirotčí II”, 

poř. č. 184/2014 
05 

00055/RM1418/4 RM_VZ 5 Veřejná zakázka “Rekonstrukce řídicího systému 
vápenného hospodářství Úpravny vody Nová 
Ves”, poř. č. 223/2014 

05 

00056/RM1418/4 RM_M 42 Úprava závazných ukazatelů 07 
00057/RM1418/4 RM_M 43 Zpráva o hospodaření SMO za třetí čtvrtletí roku 

2014 
07 

00058/RM1418/4 RM_M 44 Úprava rozpočtu r. 2014 07 
00059/RM1418/4 RM_M 45 Uzavření Smlouvy o investičních službách s 

Českou spořitelnou a. s. 
07 

00060/RM1418/4 RM_M 55 Návrh koupit nemovité věci v k. ú. Krásné Pole, 
obec Ostrava (fotbalové hřiště TJ Sokol Krásné 
Pole) a návrh rozhodnout o poskytnutí návratné 
finanční výpomoci 

08 

00061/RM1418/4 RM_M 7 Návrh na souhlas s přeložením melioračního 
potrubí a napojením SO 371 Úpravy meliorace na 
stávající svodný dren - investor Správa silnic 
Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace 

08 

00062/RM1418/4 RM_M 8 Návrh na souhlas s umístěním odplyňovacího vrtu 
VM - OV č.161 včetně stezky do pozemku ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy v k.ú. 
Slezská Ostrava, obec Ostrava, pro Green Gas 
DPB, a.s. 
 

08 
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00063/RM1418/4 RM_M 9 Návrh na souhlas s umístěním stavby a uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene k pozemku v k.ú. Muglinov, obec 
Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy 
s oprávněným UPC Česká republika s.r.o. 

08 

00064/RM1418/4 RM_M 10 Návrh na souhlasy s umístěním plynárenského 
zařízení do pozemků ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy a návrh na uzavření smluv o 
budoucích smlouvách o zřízení věcných břemen s 
budoucím oprávněným RWE GasNet, s.r.o. 

08 

00065/RM1418/4 RM_M 11 Návrh na souhlas s umístěním podzemních 
přípojek NN a nadzemní přípojky NN k 
pozemkům ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy a uzavření smluv o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene-služebnosti, pro ČEZ 
Distribuce, a.s. 

08 

00066/RM1418/4 RM_M 12 Návrh na zrušení usnesení č. 8168/RM1014/107 
ze dne 24.9.2013 v bodě 3), č. 8548/RM1014/112 
ze dne 12.11.2013 v bodě 4), zřízení služebností a 
uzavření smluv o zřízení služebnosti s 
oprávněnými panem J.K. a panem L.V. 

08 

00067/RM1418/4 RM_M 13 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o 
zřízení služebnosti a nájemní smlouvy se 
společností VÝSTAVNÍ Property s.r.o. 

08 

00068/RM1418/4 RM_M 14 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. 
Slezská Otrava, obec Ostrava 

08 

00069/RM1418/4 RM_M 15 Návrh prodat nemovitou věc v k.ú. Muglinov, 
obec Ostrava 

08 

00070/RM1418/4 RM_M 16 Návrh na prodej pozemku v k.ú. Vítkovice, obec 
Ostrava 

08 

00071/RM1418/4 RM_M 18 Návrh prodat pozemek v k. ú. Třebovice ve 
Slezsku, obec Ostrava 

08 

00072/RM1418/4 RM_M 20 Návrh koupit nebo nekoupit pozemky v k. ú. 
Pustkovec, obec Ostrava do vlastnictví 
statutárního města Ostravy (Pustkovecké údolí) 

08 

00073/RM1418/4 RM_M 21 Souhlas s podnájmem bytu v domě na ul. Horní 
3039/114, Ostrava - Bělský Les, návrh na uzavření 
dodatku č.1 ke smlouvě na pronájem bytu na ul. 
Horní 3030/96, Ostrava-Bělský Les. 

08 

00074/RM1418/4 RM_M 22 Návrh na záměr města pronajmout část pozemku v 
k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava. Návrh na 
záměr města pronajmout části pozemku v k.ú. 
Krásné Pole, obec Ostrava. Návrh na záměr města 
pronajmout část pozemků v k.ú. Heřmanice, obec 
Ostrava. 

08 

00075/RM1418/4 RM_M 23 Návrh na záměr města pronajmout části pozemků 
v k. ú. Heřmanice, Přívoz, Svinov a Výškovice u 
Ostravy, obec Ostrava 

08 
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00076/RM1418/4 RM_M 24 Návrh na uzavření nájemních smluv s ČR-

Krajským ředitelstvím Policie Moravskoslezského 
kraje, s manželi D. a p. K., návrh na uzavření 
dohody o skončení nájmu s NBC Office a. s. 

08 

00077/RM1418/4 RM_M 25 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu prostoru 
sloužícího podnikání(k.ú. Moravská Ostrava) 

08 

00078/RM1418/4 RM_M 26 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu prostor 
sloužících podnikání (k.ú. Moravská Ostrava) 

08 

00079/RM1418/4 RM_M 27 Návrh na uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o 
nájmu (k.ú. Slezská Ostrava) 

08 

00080/RM1418/4 RM_M 28 Návrh na uzavření dodatku č. 1 k nájemní 
smlouvě (k.ú. Poruba-sever) 

08 

00081/RM1418/4 RM_M 29 Návrhy na uzavření dodatků k nájemním 
smlouvám na pronájem bezbariérových bytů na ul. 
Horní č. 3033/102, Ostrava-Bělský Les. 

08 

00082/RM1418/4 RM_M 30 Návrhy výpovědí nájmů (k.ú. Poruba-sever, ul. 
Podroužkova) 

08 

00083/RM1418/4 RM_M 31 Návrh výpovědi nájmů (k.ú. Přívoz) 08 
00084/RM1418/4 RM_M 32 Návrh na uzavření dodatku č. 1 k darovací 

smlouvě ev.č. 2064/2007/MJ ze dne 20.11.2007 
uzavřené s Českou republikou - Ministerstvem 
vnitra (Dopravní inspektorát Ostrava-Vítkovice) 

08 

00085/RM1418/4 RM_M 33 Návrh neuzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o 
výpůjčce (k.ú. Moravská Ostrava) a návrh na 
zahájení jednání ve věci svěření nemovitosti 

08 

00086/RM1418/4 RM_M 34 Návrh se záborem veřejné zeleně, návrh 
nevybudovat nové oplocení v k. ú. Stará Bělá, 
obec Ostrava 

08 

00087/RM1418/4 RM_M 35 Návrh na bezúplatné nabytí majetku z vlastnictví 
ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových v k.ú. Nová Ves u Ostravy 

08 

00088/RM1418/4 RM_M 36 Návrh na odejmutí vodohospodářského majetku ze 
svěření městského obvodu Ostrava - Jih, převzetí 
do majetku statutárního města Ostrava a záměr 
pronajmout vodohospodářský majetek 

08 

00089/RM1418/4 RM_M 37 Návrh na svěření majetku městskému obvodu 
Hrabová 

08 

00090/RM1418/4 RM_M 38 Návrh na svěření majetku městským obvodům 
Slezská Ostrava, Petřkovice a Ostrava-Jih 

08 

00091/RM1418/4 RM_M 39 Návrh na změnu usnesení RM č. 
10918/RM1014/141 ze dne 16.9.2014 

08 

00092/RM1418/4 RM_M 41 Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Mariánské 
Hory a k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

08 

00093/RM1418/4 RM_M 48 Návrh na záměr města prodat spoluvlastnický 
podíl nemovitých věcí v k.ú. Studénka nad Odrou, 
obec Studénka 
 

08 
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00094/RM1418/4 RM_M 49 Návrh na souhlas s umístěním stavby a uzavřením 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene k pozemku v k.ú. Přívoz, obec Ostrava 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy s 
oprávněným: PODA a.s. 

08 

00095/RM1418/4 RM_M 50 Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření 
smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy s 
oprávněným: PODA a.s. 

08 

00096/RM1418/4 RM_M 51 Návrh na zřízení věcného břemene - služebnosti a 
uzavření smluv o zřízení věcného břemene - 
služebnosti k pozemkům ve vlastnictví SMO pro 
oprávněného ČEZ Distribuce, a.s. 

08 

00097/RM1418/4 RM_M 52 Návrh na uzavření darovací smlouvy s dárcem 
F.K. a uzavření smluv o zřízení služebnosti s 
fyzickými osobami, v k.ú. Hrabová, obec Ostrava 

08 

00098/RM1418/4 RM_M 53 Návrh na souhlas s umístěním inžen. sítí, uzavření 
smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a 
nájemních smluv s manžely J. panem R.K., V.B. 

08 

00099/RM1418/4 RM_M 54 Návrh na uzavření dohody o skončení pronájmu 
garáže, návrh záměru pronájmu garáže, ul. Horní 
3032/100, Ostrava-Bělský Les, návrh záměru 
pronájmu pozemku v k.ú. Moravská Ostrava. 

08 

00100/RM1418/4 RM_M 56 Návrh prodat pozemek v k.ú. Svinov, obec 
Ostrava 

08 

00101/RM1418/4 RM_M 57 Návrh směnit část pozemku v k. ú. Poruba-sever, 
svěřenou městskému obvodu 

08 

00102/RM1418/4 RM_M 68 Vyjádření k výsledku kontrolní zjištění 
Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj 
(dotace na výstavbu nájemních bytů - ul. Baarova) 

28 

00103/RM1418/4 RM_M 3 Návrh na poskytnutí investiční dotace Dětskému 
centru Domeček, příspěvková organizace, 
zapojením výnosů z prodeje přebytečného 
svěřeného majetku 

40 

00104/RM1418/4 RM_M 4 Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného 
majetku ve správě Dětského centra Domeček, 
příspěvková organizace 

40 

00105/RM1418/4 RM_M 40 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do 
vlastnictví právnické osoby Domov Korýtko, 
příspěvková organizace 

41 

00106/RM1418/4 RM_M 2 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do 
vlastnictví Městské nemocnice Ostrava, 
příspěvkové organizace 

40 

00107/RM1418/4 RM_M 5 Návrh dodatku č. 5 ke smlouvě o poskytnutí 
finančních prostředků Městské nemocnici Ostrava, 
příspěvková organizace, na realizaci projektu 
Přístrojové vybavení iktového centra 

40 
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00108/RM1418/4 RM_M 6 Návrh dodatků č. 2 ke smlouvám o poskytnutí 
finančních prostředků Městské nemocnici Ostrava, 
příspěvková organizace, na realizaci investičních 
akcí Rekonstrukce IT infrastruktury, Rekonstrukce 
oddělení ortopedie a urologie a Rekonstrukce 
stravovacího provozu 

40 

00109/RM1418/4 RM_M 60 Zachování právní formy obchodní společnosti 
OVA!!!CLOUD.net. a.s. 

83 

00110/RM1418/4 RM_M 47 Návrh Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě 
mandátní č. 1963/2012/OI/LPO ze dne 21.8.2012 
na Technický dozor stavebníka a koordinátora 
BOZP pro stavbu “Prodloužená Ruská “ 

05 

00111/RM1418/4 RM_M 59 Návrh na uzavření “Smluv o zřízení věcného 
břemene” a “Smluv o zřízení služebností” v 
souvislosti se stavbami odboru investičního, 
zahrnutými do kapitálového rozpočtu města 
Ostravy 

05 

00112/RM1418/4 RM_VZ 2 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
a uzavření Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na 
zpracování dokumentace pro provedení stavby pro 
akci Rozšíření výukového areálu Bělský les - 
Parkové cesty (PD+IČ+AD) 

05 

00113/RM1418/4 RM_VZ 6 Veřejná zakázka malého rozsahu pod označením 
“Zajištění výuky a výcviku žáků” 

09 

 
Materiály projednané bez přijatého usnesení: 
  
 Materiál 

  
Název zn.předkl. 

 RM_VZ 3 Veřejná zakázka “Rekonstrukce objektu Babylon - 
ÚV Nová Ves”, poř.č. 257/2014 

05 

 RM_M 17 Návrh prodat pozemky v k.ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava (ul. Sokolská) a návrh na uzavření 
smlouvy o zřízení služebnosti 

08 

  
Materiály, které byly odloženy: 
  

Materiál 
  

Název zn.předkl. 

 RM_VZ 1 Veřejná zakázka “VTP-MFB III a IV - PC 
technika - II”, poř.č. 250/2014 

05 

 RM_M 66 Schválení smlouvy č. 14191833 o poskytnutí 
podpory ze Státního fondu životního prostředí 
České republiky 

50 
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 RM_M 65 Posouzení a vyjádření k Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace a Smlouvě č. 14168783 o poskytnutí 
podpory ze Státního fondu životního prostředí v 
rámci Operačního programu Životní prostředí pro 
projekt “Zateplení školských zařízení v obvodu 
MOaP - 1. část” 

50 

 RM_M 67 Smlouva č. 11094126 o poskytnutí podpory ze 
Státního fondu životního prostředí České 
republiky 

50 

  
Materiály, které byly staženy: 
  

Materiál 
  

Název zn.předkl. 

 RM_M 58 Návrh na změnu usnesení RM č. 
11056/RM1014/143 ze dne 30.9.2014 

08 

 RM_M 19 Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Hrušov, obec 
Ostrava 

08 
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RM_M 0 
Schválení programu 4. schůze rady města dne 25.11.2014 
  
Usnesení číslo: 00046/RM1418/4 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
   

program 4. schůze rady města dne 25.11.2014 
 

  
 

RM_M 61 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty pana Vojtěcha Mynáře do Ruské 
federace (Volgograd) ve dnech 29.10. - 3.11.2014 
  
Usnesení číslo: 00047/RM1418/4 

(zn.předkl.) 
72 

  
k usnesení č. 11192/RMm1014/52 
  
Rada města 
  
1) projednala 
  

zprávu ze zahraniční  pracovní cesty pana  Vojtěcha Mynáře do Ruské federace (Volgograd) ve 
dnech 29.10. - 3.11.2014  za účelem  účasti na mezinárodním fóru 

  
 

RM_M 64 
Posouzení a vyjádření k Rozhodnutí o poskytnutí podpory v rámci 
Operačního programu Životní prostředí pro projekt “Ekoškolky - MŠO, 
Špálova a MŠO, Poděbradova” 
  
Usnesení číslo: 00048/RM1418/4 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 8523/RM1014/112 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s přijetím dotace z Operačního programu Životní prostředí dle podmínek od poskytovatele 
dotace - Ministerstva životního prostředí ČR, Vršovická 1442/65, 100 10 PRAHA 10 a přijetím 
podpory ze Státního fondu životního prostředí, Kaplanova 1931/1, 148 00 PRAHA 11 v rámci 
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Operačního programu Životní prostředí na projekt “Ekoškolky - MŠO, Špálova a MŠO, 
Poděbradova” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

za podmínky, že Zastupitelstvo města Ostravy vydá 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 
čl. A písm. c) podmínek poskytnutí dotace 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 dle čl. A písm. c) podmínek poskytnutí dotace v 
příloze č. 1 předloženého materiálu 

  
3) schvaluje 
  

financování projektu “Ekoškolky - MŠO, Špálova a MŠO, Poděbradova”: 

v roce 2015: na spolufinancování dle usnesení rady města č. 8523/RM1014/112 ze 
dne 12. 11. 2013 ve výši 414 tis. Kč 

  
4) žádá 
   

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz o zabezpečení všech potřebných úkonů spojených s 
realizací projektu dle bodu 1) tohoto usnesení 
 

  
 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, 
 starosta Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
  
5) ukládá 
   

primátorovi města Ostravy Ing. Tomáši Macurovi, MBA 
předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 
 

  
 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 17.12.2014
 starosta Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
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RM_M 1 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu “Izolační zeleň města 
Ostrava - projekt 04” v rámci Operačního programu Životní prostředí, 
potvrzení o přijetí dotace. 
  
Usnesení číslo: 00049/RM1418/4 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 4983/RM1014/65 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města rozhodnout o přijetí dotace z Operačního programu Životního prostředí od 
poskytovatele - Česká republika - Ministerstvo životního prostředí, se sídlem Vršovická 
1442/65, 100 10 Praha 10, IČO: 00164801 na projekt “Izolační zeleň města Ostrava - projekt 
04” dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

a 

o potvrzení přijetí dotace podpisem  dokumentu “Potvrzení o přijetí dotace” dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
   

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA  
předložit k rozhodnutí zastupitelstvu města návrh dle bodu 1) tohoto usnesení 
 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 17.12.2014
 vedoucí odboru ekonomického rozvoje 
  

 
RM_M 46 
Podání žádosti o dotaci k projetu “Cyklostezka Počáteční, 
Slezskoostravský hrad” 
  
Usnesení číslo: 00050/RM1418/4 

(zn.předkl.) 
38 

  
k materiálu č. BJ1418 00217/14 
k usnesení č. 11214/RM1014/145 
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Rada města 
  
1) schvaluje 
   

podání žádosti o příspěvek z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na realizaci akce 
“Cyklostezka Počáteční, Slezskoostravský hrad” podle Pravidel pro poskytování příspěvku na 
výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2015/2016 za podmínky, že zastupitelstvo 
města schválí Pravidla pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek 
pro rok 2015/2016 dle bodu 6) tohoto usnesení  
 

  
2) ukládá 
   

Magistrátu města Ostravy - odboru ekonomického rozvoje 
zajistit předložení žádosti o dotaci a všech jejich příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení 
 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 09.01.2015
 vedoucí odboru ekonomického rozvoje 
  
3) schvaluje 
  

v případě úspěšnosti projektu dle bodu 1) tohoto usnesení financování projektu v celkové výši 
20 766 tis. Kč 

- v roce 2015: na zajištění předfinancování projektu ve výši 11 294 tis. Kč 

- v roce 2016: na zajištění předfinancování projektu ve výši   9 472 tis. Kč, 

přičemž v obou částkách je obsaženo spolufinancování celkem ve výši 11 166 tis. Kč 

  
4) ukládá 
   

Magistrátu města Ostravy - odboru investičnímu 
zajistit spolufinancování projektu uvedeného v bodě 1) tohoto usnesení v rámci specifikace 
nároků na rozpočet statutárního města Ostravy dle bodu 3) tohoto usnesení 
 

  
 Vyřizuje: Ing. Dalibor Kanclíř, T: 31.12.2016
 vedoucí odboru investičního 
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5) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí o schválení Pravidel pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu 
cyklistických stezek pro rok  2015/2016 Státního fondu dopravní infrastruktury dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
6) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit Pravidla pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 
2015/2016 Státního fondu dopravní infrastruktury dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a 
souhlasit se zněním čestného prohlášení k projektu “Cyklostezka Počáteční, Slezskoostravský 
hrad” dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
7) ukládá 
   

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 
předložit zastupitelstvu města návrh dle bodů 5) a 6) tohoto usnesení 
 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 17.12.2014
 vedoucí odboru ekonomického rozvoje 
  

 
RM_M 62 
Návrh Dohody o realizaci úpravy šachet dešťové kanalizace 
  
Usnesení číslo: 00051/RM1418/4 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Dohody o realizaci úpravy šachet dešťové kanalizace v návaznosti na stavbu 
“Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení” s 

Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692 

dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu 
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RM_MZP 1 
Rozhodování o námitkách 
  
Usnesení číslo: 00052/RM1418/4 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) svěřuje 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

rozhodovat o námitkách  a podepisovat vyjádření k návrhům na přezkoumání úkonů zadavatele 
dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění 

  
2) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

následně předložit rozhodnutí o předmětné námitce či vyjádření k návrhu na 
přezkoumání úkonů zadavatele na nejbližší schůzi rady města  

  
 

RM_M 63 
Úprava Jednacího řádu rady města 
  
Usnesení číslo: 00053/RM1418/4 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
   

úpravu Jednacího řádu rady města dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
 

  
 

RM_VZ 4 
Veřejná zakázka “Víceúčelové hřiště Sirotčí II”, poř. č. 184/2014 
  
Usnesení číslo: 00054/RM1418/4 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1418 00226/14 
k usnesení č. 10685/RM1014/138 
k usnesení č. 2682/ZM1014/34 
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Rada města 
  
1) vylučuje 
  

z otevřeného řízení vyhlášeného k veřejné zakázce na realizaci stavby “Víceúčelové hřiště 
Sirotčí II” v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, z důvodu uvedeného v předloženém návrhu, 
uchazeče, který předložil nabídku pod poř. č. 3 

CENTROM IMPEX s.r.o. 
se sídlem: Nivnická 326/21, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 
IČO: 29444136 

  
2) rozhodla 
  

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek o pořadí nabídek dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu a o výběru nejvhodnější nabídky na realizaci stavby “Víceúčelové 
hřiště Sirotčí” v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, v rozsahu dle předloženého návrhu a za 
podmínky rozhodnutí zastupitelstva města o uzavření smlouvy dle bodu 3) tohoto usnesení s 
uchazečem, který předložil svou nabídku pod poř. č. 2:  

SWIETELSKY stavební s.r.o. 
se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 
 IČO: 48035599   
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA 
Brno, Jahodová ulice 60, PSČ 620 00  

za cenu nejvýše přípustnou 2.478.911,57 Kč bez DPH 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby “Víceúčelové hřiště Sirotčí” v 
rozsahu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
4) ukládá 
   

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA  
předložit zastupitelstvu města návrh na uzavření smlouvy o dílo dle bodu 3) tohoto usnesení 
 

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 17.12.2014
 vedoucí odboru legislativního a právního 
  

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

Strana 15/88 

 
 

RM_VZ 5 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce řídicího systému vápenného 
hospodářství Úpravny vody Nová Ves”, poř. č. 223/2014 
  
Usnesení číslo: 00055/RM1418/4 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby 
“Rekonstrukce řídicího systému vápenného hospodářství Úpravny vody Nová Ves” v k.ú. 
Nová Ves u Ostravy, a to v rozsahu dle předloženého návrhu se společností: 

PROSPECT spol. s r.o. 
se sídlem: Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory 
IČO: 14616688 

za cenu nejvýše přípustnou 727.000,- Kč bez DPH 

  
 

RM_M 42 
Úprava závazných ukazatelů 
  
Usnesení číslo: 00056/RM1418/4 

(zn.předkl.) 
07 

  
k materiálu č. BJ1014 03043/14 
  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

rozpočtová opatření, kterými se 

z v y š u j í 

- nedaňové příjmy 
na ORJ 180, § 4349, pol. 2229 o 28 tis.Kč 
                                     pol. 2229, ÚZ 160, org. 180 o 101 tis.Kč 
                       § 4351, pol. 2229 o 465 tis.Kč 
                       § 4399, pol. 2229 o 64 tis.Kč 
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- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 
na pol. 4116, ORJ 120, ÚZ 33513233 o 547 tis.Kč 
                                         ÚZ 33113233 o 97 tis.Kč 

- neinvestiční přijaté transfery od krajů 
na pol. 4122, ÚZ 134, ORJ 120 o 25 tis.Kč 

- neinvestiční transfery 
na ORJ 180, § 4351, pol. 5331, org. 43 o 3 tis.Kč 
                       § 4354, pol. 5331, org. 43 o 17 tis.Kč 
                       § 4355, pol. 5331, org. 43 o 35 tis.Kč 
                       § 4357, pol. 5331, org. 43 o 450 tis.Kč 
                       § 4377, pol. 5331, org. 43 o 15 tis.Kč 
                       § 4350, pol. 5331, org. 36, ÚZ 10 o 124 tis.Kč 
                       § 4357, pol. 5331, org. 39, ÚZ 10 o 81 tis.Kč     
na § 3149, pol. 5336, org. 81, ÚZ 134, ORJ 140 o 25 tis.Kč 
na ORJ 180, § 4357, pol. 5336, ÚZ 33513233, org. 43 o 547 tis.Kč 
                                                       ÚZ 33113233, org. 43 o 97 tis.Kč 
na ORJ 160, § 3314, pol. 5331, org. 4214 o 199 tis.Kč 
                       § 3315, pol. 5331, org. 4215 o 62 tis.Kč  
                       § 3319, pol. 5331, org. 4254 o 82 tis.Kč 

z v y š u j e  účelová rezerva na financování akcí EIB 
na § 6409, pol. 5901, ÚZ 8224, ORJ 120 o 2 328 tis.Kč 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 
na § 4373, pol. 5909, ORJ 180 o 67 tis.Kč 
na § 3529, pol. 5909, ORJ 170 o 343 tis.Kč 

- investiční transfery 
na § 3522, pol. 6351, org. 4241, ÚZ 8224, ORJ 170 o 2 328 tis.Kč 

  
2) ukládá 
   

vedoucímu odboru financí a rozpočtu realizovat schválená rozpočtová opatření 
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 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.11.2014
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  
3) ukládá 
   

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 
předložit zastupitelstvu města ke schválení úpravu závazných ukazatelů 

a) zvýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci 
Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením o 1 164 tis.Kč 
Domov pro seniory Iris o 124 tis.Kč 
Domov Magnolie o 81 tis.Kč 
Středisko volného času Korunka o 25 tis.Kč 
Knihovna města Ostravy o 199 tis.Kč 
Ostravské muzeum o 62 tis.Kč 
Lidová konzervatoř a Múzická škola o 82 tis.Kč 

b) snížení investiční dotace příspěvkové organizaci 
Městská nemocnice Ostrava o 2 328 tis.Kč 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 17.12.2014
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 43 
Zpráva o hospodaření SMO za třetí čtvrtletí roku 2014 
  
Usnesení číslo: 00057/RM1418/4 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
projednat Zprávu o hospodaření SMO za třetí čtvrtletí roku 2014 

  
2) ukládá 
   

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 
předložit zastupitelstvu města Zprávu o hospodaření SMO za třetí čtvrtletí roku 2014 
 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 17.12.2014
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 44 
Úprava rozpočtu r. 2014 
  
Usnesení číslo: 00058/RM1418/4 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
   

o schválení změny charakteru části investiční dotace ve výši 387 tis.Kč, která byla schválena 
městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na akci “Rekonstrukce vnitrobloku Hrušovská -
Sadová”, a to na dotaci neinvestiční 
 

  
2) schvaluje 
  

rozpočtová opatření, kterými se 

z v y š u j í 

- neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 
na pol. 4113, ÚZ 54190001, org. 65000000, ORJ 120 o 416 tis.Kč (B.2.) 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 
na pol. 4116, ÚZ 54515325, org. 65000000, ORJ 120 o 7 063 tis.Kč (B.2.) 

- ostatní investiční přijaté transfery ze SR 
na pol. 4216, ÚZ 36517871, ORJ 120, org. 8143 o 19 332 tis.Kč (B.1.) 

- běžné výdaje 
na § 6409, pol. 5364, ÚZ 38588505, ORJ 120 o 1 458 tis.Kč (B.4.) 
(C.1.) na ORJ 270, § 5311, pol. 5021 o 30 tis.Kč 
                                               pol. 5137 o 40 tis.Kč 
                                               pol. 5171 o 350 tis.Kč 
na § 6171, pol. 5137, ORJ 230, ÚZ 92, org. 8099 o 344 tis.Kč (C.2.) 

(C.3.) na ORJ 137, § 3612, pol. 5199 o 50 tis.Kč 
                                               pol. 5161 o 10 tis.Kč 
                                  § 3639, pol. 5137, ÚZ 93, ORJ 137 o 164 tis.Kč 
(C.4.) na ORJ 136, § 5311, pol. 5171 o 100 tis.Kč 
                                 § 6171, pol. 5151 o 30 tis.Kč 
na § 3745, pol. 5362, org. 66000000, ÚZ 3637, ORJ 300 o 44 tis.Kč (C.5.) 
(C.7.) na ORJ 100, § 2212, pol. 5169 o 242 tis.Kč 
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                                  § 3633, pol. 5154 o 150 tis.Kč 
na § 6112, pol. 5023, ORJ 135 o 2 000 tis.Kč (E.1.) 

- kapitálové výdaje 
na § 3639, pol. 6122, ORJ 137, ÚZ 8113 o 404 tis.Kč (C.3.) 
(C.2.) na ORJ 230, § 2321, pol. 6121, ÚZ 8224, org. 3139 o 443 tis.Kč 
                                                pol. 6121, ÚZ 8113, org. 3139 o 58 tis.Kč 
na § 2229, pol. 6119, ORJ 100, org. 69000000 o 37 tis.Kč (C.7.) 

- neinvestiční transfery obcím 
na § 6399, pol. 5321, ÚZ 8113, org. 2, ORJ 120 o 387 tis.Kč (C.6.) 

z v y š u j e 

- účelová rezerva na financování akcí EIB 
na § 6409, pol. 5901, ÚZ 8224, ORJ 120 o 14 635 tis.Kč (B.1.) 
                                                                       o 7 479 tis.Kč (B.2.)  

- rozpočtová rezerva 
na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 4 697 tis.Kč (B.1.) 
                                                      o 856 tis.Kč (B.3.) 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 
(C.1.) na ORJ 270, § 5311, pol. 5011 o 30 tis.Kč 
                                                pol. 5133 o 10 tis.Kč 
                                                pol. 5151 o 40 tis.Kč 
                                                pol. 5152 o 50 tis.Kč 
                                                pol. 5153 o 150 tis.Kč 
                                                pol. 5154 o 110 tis.Kč 
                                                pol. 5173 o 30 tis.Kč 
(C.3.) na ORJ 137, § 3612, pol. 5171 o 60 tis.Kč 
                                 § 3639, pol. 5171, ÚZ 93, ORJ 137 o 164 tis.Kč 
na § 2212, pol. 5169, ORJ 136 o 130 tis.Kč (C.4.) 
na § 3745, pol. 5169, org. 66000000, ÚZ 3637, ORJ 300 o 44 tis.Kč (C.5.) 
(C.7.) na ORJ 100, § 2212, pol. 5171 o 242 tis.Kč  
                                 § 3633, pol. 5171, ÚZ 93 o 150 tis.Kč 
                                 § 2229, pol. 5162 o 37 tis.Kč  

- kapitálové výdaje 
(C.2.) na ORJ 230, § 6171, pol. 6121, ÚZ 95, org. 8099 o 344 tis.Kč 
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                                 § 2212, pol. 6121, ÚZ 8224, org. 3139 o 443 tis.Kč 
                                 § 2310, pol. 6121, ÚZ 8113, org. 7288 o 58 tis.Kč  
na § 3639, pol. 6121, ÚZ 8113, ORJ 137 o 404 tis.Kč (C.3.) 

- investiční transfery obcím 
na § 6399, pol. 6341, ÚZ 8113, org. 2, ORJ 120 o 387 tis.Kč (C.6.) 
                                      ÚZ 3500, org. 10, ORj 120 o 856 tis.Kč (B.3.)   

s n i ž u j e  rozpočtová rezerva 
na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 2 000 tis.Kč (E.1.) 

s n i ž u j e  účelová rezerva na financování akcí EIB 
na § 6409, pol. 5901, ÚZ 8224, ORJ 120 o 1 458 tis.Kč (B.4.) 

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz (C.6.) 
- sníží přijaté investiční transfery od obcí na pol. 4221, ÚZ 8113 o 387 tis.Kč 
- zvýší přijaté neinvestiční transfery od obcí na pol. 4121, ÚZ 8113 o 387 tis.Kč 
- sníží kapitálové výdaje na akci 3931 - rekonstrukce vnitrobloku Hrušovská - Sadová 
na § 3745, pol. 6121, ÚZ 8113 o 387 tis.Kč 
- zvýší běžné výdaje na akci Rekonstrukce vnitrobloku Hrušovská - Sadová 
na § 3745, pol. 5169, ÚZ 8113 o 387 tis.Kč 

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky (B.3.) 
- zvýší ostatní investiční přijaté transfery ze SR na pol. 4216, ÚZ 54515835 o 808 tis.Kč 
- zvýší investiční přijaté transfery ze státních fondů na pol. 4213, ÚZ 54190877 o 48 tis.Kč 
- sníží investiční přijaté transfery od obcí na pol. 4221, ÚZ 3500 o 856 tis.Kč 

  
3) ukládá 
   

vedoucímu odboru financí a rozpočtu realizovat schválená rozpočtová opatření 
 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.11.2014
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 45 
Uzavření Smlouvy o investičních službách s Českou spořitelnou a. s. 
  
Usnesení číslo: 00059/RM1418/4 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
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1) rozhodla 
   

o uzavření Smlouvy o investičních službách mezi statutárním městem Ostrava, IČ 00845451, 
Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava a Českou spořitelnou a. s., IČ 45244782, se sídlem 
Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 
 

  
 

RM_M 55 
Návrh koupit nemovité věci v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava (fotbalové 
hřiště TJ Sokol Krásné Pole) a návrh rozhodnout o poskytnutí návratné 
finanční výpomoci 
  
Usnesení číslo: 00060/RM1418/4 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 11055/RM1014/143 
  
Rada města 
  
1) trvá 
  

na svém usnesení č. 11055/RM1014/143 ze dne 30.9.2014 bod 1) - 6), kterým doporučila 
zastupitelstvu města rozhodnout koupit nemovité věci v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava od 
fyzických osob do vlastnictví statutárního města Ostravy za celkovou kupní cenu 
5.151.000,- Kč za podmínky, že zastupitelstvo města schválí poskytnutí návratné finanční 
výpomoci městskému obvodu Krásné Pole, a to ve výši 50% kupní ceny a dále doporučila 
zastupitelstvu města označit tyto nemovité věci  jakožto majetek svěřený městskému obvodu 
Krásné Pole.    

 
  
2) ukládá 
   

1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 
předložit návrh  dle bodu 1)  tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 
 

  
 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 17.12.2014
 vedoucí odboru majetkového 
  
3) mění 
  

své usnesení č. 11055/RM1014/143 ze dne 30.9.2014, bod 8), kterým doporučila zastupitelstvu 
města rozhodnout o poskytnutí návratné finanční výpomoci pro městský obvod Krásné Pole ve 
výši 2 576 tis. Kč, na výkupy pozemků se splatností na 2 roky tak, že  se vypouští text “2 roky” 
a nahrazuje se textem  ”3 roky” 
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4) trvá 
  

na svém usnesení č. 11055/RM1014/143 ze dne 30.9.2014 bod 9) kterým doporučila 
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření, kterým se 

u MMO 
 zvyšuje investiční půjčené prostředky obcím 
§ 3412, pol. 6441, ORJ 120, ORG 18, ÚZ 8113 o ........................................2 576 tis. Kč 

snižují se kapitálové výdaje 
§ 3639, pol. 6130, ORJ 137, ÚZ 8113 o .....................................................2 576 tis. Kč 

u MOb Krásné Pole 

zvýší dlouhodobě přijaté půjčené prostředky na 
pol. 8123, ÚZ 8113 o ..............................................................................2 576 tis. Kč 

zvýší kapitálové výdaje na 
§ 3412, pol. 6130, ÚZ 8113 o ..................................................................2 576 tis. Kč  

  
5) ukládá 
   

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 
předložit návrh dle bodu 3) až 4) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 
 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 17.12.2014
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 7 
Návrh na souhlas s přeložením melioračního potrubí a napojením SO 
371 Úpravy meliorace na stávající svodný dren - investor Správa silnic 
Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 00061/RM1418/4 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s přeložením melioračního potrubí uloženého v pozemcích v k.ú. Hrabová, obec Ostrava: 
-  parc.č.3154/1 - orná půda, 
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-  parc.č.3154/2 - orná půda, 
-  parc.č.3154/3 - orná půda, 
-  parc.č.3154/4 - orná půda,  
všechny ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
a  napojením SO 371 Úpravy meliorace (dále jen SO 371) na stávající svodný dren meliorace 
na pozemku parc.č.3154/4 - orná půda, 

pro žadatele - investora 
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace 
Úprkova 1, 702 23 Ostrava, 
IČO: 00095711 

Stavební objekt SO 371 bude vybudován v rámci stavby “Silnice II/478 Ostrava - prodloužená 
ul. Mostní, I. etapa”.   

  
 

RM_M 8 
Návrh na souhlas s umístěním odplyňovacího vrtu VM - OV č.161 
včetně stezky do pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy v 
k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, pro Green Gas DPB, a.s. 
  
Usnesení číslo: 00062/RM1418/4 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s umístěním odplyňovacího vrtu VM-OV č.161 a stezky do části pozemku ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy: 

parc. č. 81/3 - ostatní plocha, zeleň, 
v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 

pro: 

Green Gas DPB, a.s. 
se sídlem Paskov, Rudé armády 637, okres Frýdek-Místek, PSČ 739 21 
IČO 00494356 

v rámci projektu 35 “Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla v 
Moravskoslezském kraji”  
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RM_M 9 
Návrh na souhlas s umístěním stavby a uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemku v k.ú. Muglinov, obec 
Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy s oprávněným UPC 
Česká republika s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 00063/RM1418/4 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s umístěním stavby podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě (optického 
kabelu) do pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p.p.č. 212/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, 

v rámci stavby “Optická přípojka, B2B UPC Ostrava - FEBE Trade” pro: 

UPC Česká republika, s.r.o. 
se sídlem Praha 4 - Nusle, Závišova 502/5, PSČ 140 00 
IČO: 005 62 262 

  
2) rozhodla 
  

na straně vlastníka níže uvedeného pozemku uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene podle přílohy č.2 předloženého materiálu - k části pozemku ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy: 

p.p.č. 212/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, 

věcné břemeno je vyznačeno pro účely smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
v situačním snímku katastrální mapy a jeho rozsah bude ve smlouvě o zřízení věcného břemene 
vymezen geometrickým plánem, s budoucím oprávněným: 

UPC Česká republika, s.r.o. 
se sídlem Praha 4 - Nusle, Závišova 502/5, PSČ 140 00 
IČO:  005 62 262  
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za účelem zřízení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě 
(optického kabelu) 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 
(optického kabelu) + DPH v zákonné výši, nejméně však 1  500,- Kč + DPH v zákonné výši  

  
 

RM_M 10 
Návrh na souhlasy s umístěním plynárenského zařízení do pozemků ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy a návrh na uzavření smluv o 
budoucích smlouvách o zřízení věcných břemen s budoucím 
oprávněným RWE GasNet, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 00064/RM1418/4 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s umístěním podzemního STL plynovodu do části pozemku ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy: 

parc. č. 2202/11 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, pro: 

RWE GasNet, s.r.o. 
se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17, 
IČO 272 95 567 

v rámci stavby “REKO MS Ostrava - Novinářská (Tr.8)” 

  
2) rozhodla 
  

na straně vlastníka níže uvedeného pozemku uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene - dle přílohy č. 2 předloženého materiálu - k části pozemku ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 2202/11 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

věcné břemeno je vyznačeno pro účely smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene v situačním snímku a jeho rozsah bude ve smlouvě o zřízení věcného
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břemene vymezen geometrickým plánem, s budoucím oprávněným: 

RWE GasNet, s.r.o. 
se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17, 
IČO 272 95 567 

za účelem zřízení a provozování podzemního STL plynovodu, na dobu časově neomezenou, za 
jednorázovou úplatu ve výši 500,- Kč za každý i započatý metr délky podzemního STL 
plynovodu + DPH v zákonné výši, nejméně však 1.500,- Kč + DPH v zákonné výši, a to dle 
zásad schválených RM usnesením č. 5309/RM1014/68 ze dne 4.9.2012 

  
3) souhlasí 
  

s umístěním podzemního NTL plynovodu do části pozemku ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy: 

p.p.č. 356/5 - ostatní plocha, silnice, 
k.ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, pro: 

RWE GasNet, s.r.o. 
se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17, 
IČO 272 95 567 

v rámci stavby “REKO MS Ostrava-Lázeňská +3” 

  
4) rozhodla 
  

na straně vlastníka níže uvedeného pozemku uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene - dle přílohy č. 4 předloženého materiálu - k části pozemku ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p.p.č. 356/5 - ostatní plocha, silnice, 
k.ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, 

věcné břemeno je vyznačeno pro účely smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene v situačním snímku a jeho rozsah bude ve smlouvě o zřízení věcného 
břemene vymezen geometrickým plánem, s budoucím oprávněným: 
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RWE GasNet, s.r.o. 
se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17, 
IČO 272 95 567 

za účelem zřízení a provozování podzemního NTL plynovodu, na dobu časově neomezenou, za 
jednorázovou úplatu ve výši 500,- Kč za každý i započatý metr délky podzemního NTL 
plynovodu + DPH v zákonné výši, nejméně však 1.500,- Kč + DPH v zákonné výši, a to dle 
zásad schválených RM usnesením č. 5309/RM1014/68 ze dne 4.9.2012 

  
 

RM_M 11 
Návrh na souhlas s umístěním podzemních přípojek NN a nadzemní 
přípojky NN k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy a 
uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-
služebnosti, pro ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 00065/RM1418/4 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s umístěním podzemní kabelové přípojky NN v pozemku ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy: 

p.p.č. 907/18 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k.ú. Přívoz, 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, Hlučínská, KARLA, NN” 

  
2) rozhodla 
  

na straně vlastníka níže uvedeného pozemku uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene - služebnosti dle přílohy č.3 předloženého materiálu, k pozemku ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy: 
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p.p.č. 907/18 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k.ú. Přívoz, obec Ostrava  

budoucí služebnost je vyznačena pro účely smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene -služebnosti v situačním plánu a její rozsah bude ve smlouvě o zřízení věcného 
břemene - služebnosti vymezen geometrickým plánem, s budoucím oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 
IČO  247 29 035 

za účelem zřízení a provozování podzemní kabelové přípojky NN v části pozemku p.p.č. 
907/18 v k.ú. Přívoz, obec Ostrava, na dobu časově neomezenou za dohodnutou jednorázovou 
úplatu: 
- ve výši 200,- Kč za každý i započatý metr délky podzemní kabelové přípojky 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  

  
3) souhlasí 
  

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

parc.č. 2228 - ostatní plocha, neplodná půda, 
parc.č. 2229/331 - ostatní plocha, ostatní komunikace  
v k.ú. Krásné Pole, 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, Krásné Pole, příp. NNk, p. Babinec” 

  
4) rozhodla 
  

na straně vlastníka níže uvedených pozemků uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene - služebnosti dle přílohy č.6 předloženého materiálu, k pozemkům ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy: 
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parc.č. 2228 - ostatní plocha, neplodná půda, 
parc.č. 2229/331 - ostatní plocha, ostatní komunikace  
v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava  

budoucí služebnost je vyznačena pro účely smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene -služebnosti v situačním plánu a její rozsah bude ve smlouvě o zřízení věcného 
břemene - služebnosti vymezen geometrickým plánem, s budoucím oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 
IČO  247 29 035 

za účelem zřízení a provozování podzemní kabelové přípojky NN 0,4 kV v částech pozemků 
parc.č. 2228, 2229/331 v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava, na dobu časově neomezenou za 
dohodnutou jednorázovou úplatu: 
- ve výši 200,- Kč za každý i započatý metr délky podzemní kabelové přípojky NN 0,4 kV + 
DPH v zákonné výši, nejméně však 1500,- Kč + DPH v zákonné výši, 
dle zásad schválených usnesením RM č. 5309/RM1014/68 ze dne 4.9.2012     

  
5) souhlasí 
  

s umístěním nadzemní elektrické přípojky NN 0,4 kV na pozemcích ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy: 

parc.č. 3078/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc.č. 3078/39 - ostatní plocha, ostatní komunikace  
v k.ú. Svinov, 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 1429/1, Mutina, NN” 

  
6) rozhodla 
  

na straně vlastníka níže uvedených pozemků uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene - služebnosti dle přílohy č.9 předloženého materiálu, k pozemkům ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy: 
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parc.č. 3078/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc.č. 3078/39 - ostatní plocha, ostatní komunikace  
v k.ú. Svinov, obec Ostrava  

budoucí služebnost je vyznačena pro účely smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene -služebnosti v situačním plánu a její rozsah bude ve smlouvě o zřízení věcného 
břemene - služebnosti 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 nadzemní elektrické přípojky NN 0,4 kV na částech pozemků 
parc.č. 3078/12 a parc.č. 3078/39 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, na dobu časově neomezenou za 
dohodnutou jednorázovou úplatu: 
- ve výši 500,- Kč za každý i započatý metr délky nadzemní elektrické přípojky NN 0,4 kV + 
DPH v zákonné výši, nejméně však 1500,- Kč + DPH v zákonné výši, 
dle zásad schválených usnesením RM č. 5309/RM1014/68 ze dne 4.9.2012    

  
 

RM_M 12 
Návrh na zrušení usnesení č. 8168/RM1014/107 ze dne 24.9.2013 v bodě 
3), č. 8548/RM1014/112 ze dne 12.11.2013 v bodě 4), zřízení služebností 
a uzavření smluv o zřízení služebnosti s oprávněnými panem J.K. a 
panem L.V. 
  
Usnesení číslo: 00066/RM1418/4 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) ruší 
  

bod 3) usnesení č. 8168/RM1014/107 ze dne 24.9.2013, týkající se zřízení věcného břemene a 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněným Jiřím Komárkem, rok narození 
1947 a investorem stavby Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, pro uložení dešťové kanalizace v 
pozemcích parc. č. 3606/6, parc. č. 3606/7, oba v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy, 

bod 4) usnesení č. 8548/RM1014/112 ze dne 12.11.2013, týkající se zřízení věcného břemene a 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněným Jiřím Komárkem, rok narození 
1947 a investorem stavby Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, pro uložení vodovodní přípojky v 
pozemku parc. č. 3606/6 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy 
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2) rozhodla 
  

na straně vlastníka níže uvedeného pozemku zřídit služebnost ve prospěch oprávněného a 
každého dalšího vlastníka pozemku parc. č. 2275, jehož součástí je stavba občanské 
vybavenosti č. p. 810, v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava a uzavřít smlouvu o zřízení 
služebnosti dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, k části pozemku ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy: 
  
- parc. č. 3606/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, s oprávněným: 

xxxx xxxxx, rok narození xxxx 
bydliště xxxxxxx xxx/xx, xxx xx xxxxx - xxxxx, 

a 

s investorem stavby 

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR 
se sídlem 145 05  Praha 4, Na Pankráci 546/56 
IČO  659 93 390,  

za účelem uložení, provozování a údržby vodovodní přípojky v uvedeném pozemku v rozsahu 
daném geometrickým plánem č. 3625-C352-3/2011 ze dne 20.5.2011 částí E, na dobu časově 
neomezenou, za jednorázovou úplatu ve výši 1.400,- Kč včetně 21% DPH 

  
3) rozhodla 
  

na straně vlastníka níže uvedených pozemků zřídit služebnost ve prospěch oprávněného a 
každého dalšího vlastníka pozemku parc. č. 2275, jehož součástí je stavba občanské 
vybavenosti č. p. 810, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava a uzavřít smlouvu o zřízení 
služebnosti dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, k částem pozemků ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy: 

- parc. č. 3606/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
- parc. č. 3606/7 - ostatní plocha, silnice, 
oba v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, s oprávněným: 

xxxxx xxxxxx, rok narození xxxx 
bydliště xxxxxxx xxx/xx, xxx xx xxxxxx - xxxxx, 
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a 
 
s investorem stavby 

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR 
se sídlem 145 05 Praha 4, Na Pankráci 546/56 
IČO 659 93 390,  

za účelem uložení, provozování a údržby dešťové kanalizace v uvedených pozemcích v 
rozsahu daném geometrickým plánem č. 4457-C301p-42/2013 ze dne 7.6.2013 částmi F,G, na 
dobu časově neomezenou, za celkovou jednorázovou úplatu ve výši 13.995,- Kč včetně 
21% DPH 

  
4) rozhodla 
  

na straně vlastníka níže uvedeného pozemku zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení 
služebnosti dle přílohy č. 6 předloženého materiálu k části pozemku ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy: 

p. p. č. 491/6 – ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, s oprávněným: 

xxxxxx xxxxxx, rok narození xxxx 
bydliště xxxxxxx xxx/xx, xxx xx xxxxxx - xxxxxx, 

za účelem zřízení, provozování a údržby vodovodní přípojky v uvedeném pozemku v rozsahu 
daném geometrickým plánem č. 1963-257/2013 ze dne 10.1.2014, na dobu časově neomezenou 
a za celkovou jednorázovou úplatu ve výši 1.815,-Kč včetně 21% DPH 

  
 

RM_M 13 
Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a 
nájemní smlouvy se společností VÝSTAVNÍ Property s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 00067/RM1418/4 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 10523/RM1014/137 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

uzavřít, na straně vlastníka níže uvedeného pozemku, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení  
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služebnosti dle přílohy č. 2 předloženého materiálu k částem pozemku ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy: 

parc. č. 2643/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

budoucí služebnost je vyznačena pro účely smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v 
situačním snímku a po dokončení stavby “Hala s administrativní částí“, bude ve smlouvě o 
zřízení služebnosti vymezen její rozsah geometrickým plánem, 

s budoucím oprávněným: 

VÝSTAVNÍ Property s.r.o. 
se sídlem Nádražní 344/23, Smíchov, 150 00 Praha 5 
IČO 028 83 902, 

za účelem 
- zřízení, provozování a údržby vodovodní přípojky a přípojky jednotné kanalizace v 
uvedeném pozemku, 
- vybudování, užívání a údržby chodníku v uvedeném pozemku, 

na dobu časově neomezenou za dohodnutou jednorázovou úplatu ve výši: 
- 500,-Kč za každý i započatý metr délky vodovodní přípojky a přípojky jednotné kanalizace + 
DPH v zákonné výši, nejméně však 1.500,- Kč + DPH v zákonné výši, za každou přípojku 
samostatně, 
- 270,-Kč /m2 plochy zatížené věcným břemenem vybudováním chodníku + 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 

  
2) rozhodla 
  

na straně pronajímatele 

uzavřít nájemní smlouvu na část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy parc.č. 
2643/1, ost. plocha - ost. komunikace v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to část 
označená v katastrální mapě jako část “A” o výměře 20,60 m2, část označená v katastrální 
mapě jako část “B” o výměře 15,40 m2 a část označená v katastrální mapě jako část “C” o 
výměře 22 m2 
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se společností 

VÝSTAVNÍ Property s.r.o. 
se sídlem Nádražní 344/23, Smíchov, 150 00 Praha 5   
IČO: 028 83 902 

za účelem vybudování trvalých staveb SO 03 - přípojka vody, SO 04 - přípojka jednotné 
kanalizace a SO 10.4 - chodník v rámci stavby “Hala s administrativní částí”, na dobu určitou 
ode dne účinnosti smlouvy do okamžiku zápisu služebnosti vodovodní přípojky, jednotné 
kanalizace a chodníku do katastru nemovitostí, nejdéle však do 31. 12. 2016, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 14 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Slezská Otrava, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00068/RM1418/4 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města rozhodnout o záměru města prodat pozemek parc.č. 4118/3, k.ú. Slezská 
Ostrava, obec Ostrava, svěřený městskému obvodu Slezská Ostrava 

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

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města rozhodnout o záměru města prodat pozemek parc.č. 631, k.ú. Slezská 
Ostrava, obec Ostrava, svěřený městskému obvodu Slezská Ostrava 

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

  
 
 
 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

Strana 35/88 

3) ukládá 
   

1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 
předložit návrh dle bodu 1) a 2) zastupitelstvu města k rozhodnutí 
 

  
 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 17.12.2014
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 15 
Návrh prodat nemovitou věc v k.ú. Muglinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00069/RM1418/4 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města rozhodnout prodat nemovitou věc v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, a to 
pozemek p.č.st. 1652, zastavěná plocha, o výměře 7 m2, který vznikne oddělením z původního 
pozemku p.p.č. 306/1, ovocný sad dle geometrického plánu č. 2323-348/2012 ze dne 3.12.2012 

společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO 247 29 035, sídlo Děčín, Děčín IV-Podmokly, 
Teplická 874/8, PSČ 405 02, za cenu obvyklou 10.000,-Kč s tím, že ČEZ Distribuce, a.s. 
uhradí statutárnímu městu Ostrava náklady na zpracování znaleckého posudku ve 
výši 1.600,-Kč 

a rozhodnout 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: 17.12.2014
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 16 
Návrh na prodej pozemku v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00070/RM1418/4 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00253/14 
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Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města rozhodnout o prodeji pozemku: 
 - parc.č. 1335/66 o výměře 6 m2, který vznikne oddělením z původního pozemku parc.č. 
1335/28, podle geometrického plánu č. 2116-178a/2013 ze dne 8.1.2014, 
v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 
PSČ 405 02, IČO: 247 29 035 

za kupní cenu 6.600,-Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která je přílohou č. 3 
předloženého materiálu a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
   

1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 
předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení k rozhodnutí zastupitelstvu města 
 

  
 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 17.12.2014
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 18 
Návrh prodat pozemek v k. ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00071/RM1418/4 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout prodat pozemek parc. č. 920/1 v k. ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava, ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy, bez svěření městskému obvodu 

za kupní cenu 92.880,- Kč spolu s úhradou nákladů spojených s vypracováním 
znaleckého posudku ve výši 3.000,- Kč 
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do společného jmění manželů xxxxxx xxxxxxx, rok narození xxxx a Ing. xxxxxx xxxxx, rok 
narození xxxx, oba bytem xxxxxx xxxx/x, xxx xx  xxxxx - xxxxxxx a uzavřít kupní smlouvu 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) tohoto usnesení  

  
 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 17.12.2014
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 20 
Návrh koupit nebo nekoupit pozemky v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava 
do vlastnictví statutárního města Ostravy (Pustkovecké údoli) 
  
Usnesení číslo: 00072/RM1418/4 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města nekoupit spoluvlastnické podíly k  níže uvedeným pozemkům v k. ú. 
Pustkovec, obec Ostrava, a to k: 

- k pozemku parc. č. 2045/2 
- k pozemku parc. č. 2055/2 
- k pozemku parc. č. 2055/3  
- k pozemku parc. č. 2056/2  
- k pozemku parc. č. 2061/2  
- k pozemku parc. č. 2062/2  
od 

- xxxxxx xxxxx, rok narození xxxx, bytem xxxxxxx xxx/xx, xxxxx, PSČ xxx xx, 
spoluvlastnický podíl 1/6 ke každému z výše uvedených pozemků, 

- Ing. xxxxxxx xxxxxx, rok narození xxxx, bytem xxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxx, 
PSČ xxx xx, spoluvlastnický podíl 1/6  ke každému z výše uvedených pozemků, 

- xxxxxxx xxxxxxx, rok narození xxxx, bytem xxxxx xx/xxx, xxxxxx, xxxxx x, PSČ 
xxxxxxxx, spoluvlastnický podíl 1/3 ke každému z výše uvedených pozemků, 
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- xxxx xxxxx, rok narození xxxx, bytem xxxxxx xxxx xxxx/x, xxxxxx xxx, xxxxx xx, PSČ xxx
xx, zastoupené opatrovníkem, na základě Listiny o ustanovení opatrovníka ze dne 
14.3.2013, xxxx xxxxxxx, rok narození xxxx, bytem xxxxx xxxxx xxxx/x, xxxxx xxx, PSČ 
xxx xx, spoluvlastnický podíl 1/3 ke každému z výše uvedených pozemků 

  
2) ukládá 
   

1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) tohoto usnesení 
 

  
 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 17.12.2014
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 21 
Souhlas s podnájmem bytu v domě na ul. Horní 3039/114, Ostrava - 
Bělský Les, návrh na uzavření dodatku č.1 ke smlouvě na pronájem 
bytu na ul. Horní 3030/96, Ostrava-Bělský Les. 
  
Usnesení číslo: 00073/RM1418/4 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s podnájmem a uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 16, ul. Horní 3039/114, Ostrava-
Bělský Les,  

mezi nájemcem Ing. xxxxx xxxxx, Ph.D., bytem xxxxxx xxxxx xxx, xxx xx xxxxxx,  a 
podnájemcem Ing. xxxxxx xxxxxx, bytem xxxxx xxxxx xxx/x, xxx xx xxxxx-xxxxx na dobu 
určitou do 30.11.2015 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu   

  
2) rozhodla 
  

na straně pronajímatele o uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem bytu č. 18 v 
domě č.p. 3030, ul. Horní or.č. 96, který je součástí pozemku parc.č.  332, k.ú. Dubina u 
Ostravy, obec Ostrava,  
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nájemce: xxxxxxr xxx, rok narození xxxxx, bytem xxxx č. xxxx/xx, xxxxxx-xxxxx xxx, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 22 
Návrh na záměr města pronajmout část pozemku v k.ú. Petřkovice u 
Ostravy, obec ostrava. Návrh na záměr města pronajmout části 
pozemku v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava. Návrh na záměr města 
pronajmout část pozemků v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava. 
  
Usnesení číslo: 00074/RM1418/4 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
   

o záměru města pronajmout část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy parc.č. 
1922/6, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 4 m2 v k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava 
(ul. Koblovská) 
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 části pozemku parc.č. 2256/8, orná půda ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy, a to část označená v katastrální mapě jako (část “A”) o výměře 2,5 m2 a část 
označená v katastrální mapě jako (část “B”) o výměře 1,5 m2 v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava 
(ul. Družební x ul. Předvrší) 
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 část pozemku p.p.č. 458/48, ost. plocha - man. plocha o výměře 
116 m2 a část pozemku p.p.č. 458/49, ost. plocha - man. plocha o výměře 184 m2, oba v k.ú. 
Heřmanice, obec Ostrava ve vlastnictví statutárního města Ostrava (ul. Orlovská) 
dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 3 předloženého materiálu 
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 
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RM_M 23 
Návrh na záměr města pronajmout části pozemků v k. ú. Heřmanice, 
Přívoz, Svinov a Výškovice u Ostravy, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00075/RM1418/4 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o záměru města pronajmout část pozemku p. p. č. 495/1 - ostatní plocha, silnice o výměře 6,
70 m2 v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je součástí přílohy č. 1 
předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
2) rozhodla 
  

o záměru města pronajmout části pozemku p. p. č. 894/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace v 
k. ú. Přívoz, obec Ostrava, a to: 

- část A o výměře 13 m2 
- část B o výměře 12,57 m2 
- část C o výměře 6,10 m2, 

dle zákresu ve snímku, který je součástí přílohy č. 2 předloženého materiálu a zároveň si 
vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
3) rozhodla 
  

o záměru města změnit nájemní smlouvu ev. č. 0003/2011/MJ ze dne 3.1.2011 na pronájem 
části pozemků v k. ú. Svinov, obec Ostrava, a to: 

- parc. č. 2741 - zahrada o výměře 130 m2 
- parc. č. 2743/1 - trvalý travní porost o výměře 11 m2 
- parc. č. 2746 - zahrada o výměře 174 m2 
- parc. č. 2747 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 225 m2 
- parc. č. 3410 - ostatní plocha, ostatní komunikaci o výměře 994 m2. 

Změnou nájemní smlouvy dojde ke změně v: 
- čl. IV. Doba a skončení nájmu, a to ke změně doby nájmu do 31.12.2017 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit. 
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4) rozhodla 
  

o záměru města pronajmout části pozemku parc. č. 793/378 - ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. 
Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, a to: 

- část A o výměře 31,78 m2 
- část B o výměře 7,10 m2, 

dle zákresu ve snímku, který je součástí přílohy č. 4 předloženého materiálu a zároveň si 
vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
 

RM_M 24 
Návrh na uzavření nájemních smluv s ČR-Krajským ředitelstvím Policie 
Moravskoslezského kraje, s manželi D. a p. K., návrh na uzavření 
dohody o skončení nájmu s NBC Office a. s. 
  
Usnesení číslo: 00076/RM1418/4 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku parc. č. 1293/7 - ostatní 
plocha, ostatní komunikace o výměře 43,60 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

s Českou republikou - Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, se sídlem 
30. dubna 1682/24, 728 99 Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz, IČO 751 51 502 

za účelem umístění telekomunikačního optického kabelu v rámci stavby “Propojení objektů 
PČR telekomunikačním optickým kabelem” 

za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 3.924,- ročně 

na dobu určitou ode dne účinnosti nájemní smlouvy do dne zápisu služebnosti inženýrské sítě 
do katastru nemovitostí, nejdéle však do 31.12.2017 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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2) rozhodla 
  

na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k pozemku parc. č. 4119/11 - zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

s manželi Ing. xxxx xxxxxxx, rok nar. xxxx a xxxxxx xxxxxx, rok nar. xxxx, oba bytem 
xxxxxx xxxxx xxxx/xx, xxx xx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxx 

za účelem užívání pozemku zastavěného garáží 

za nájemné ve výši 45,- Kč/m2/rok tj. 810,- Kč ročně, na dobu neurčitou 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
  

na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku parc. č. 4246/13 - ostatní 
plocha, ostatní komunikace o výměře 3 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

s BcA. Petrem Kvasničkou, s místem podnikání Milana Fialy 247/3, 700 30 Ostrava - Dubina, 
IČO 011 09 600 

za účelem umístění prodejního zařízení (vozíku) pro prodej občerstvení 

za nájemné ve výši 650,- Kč/m2/rok, tj. 1.950,- Kč ročně 

na dobu určitou ode dne účinnosti nájemní smlouvy, do 30.6.2015 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  
4) rozhodla 
  

na straně pronajímatele uzavřít dohodu o skončení nájmu založeného nájemní smlouvou ev. č. 
1665/2014/MJ ze dne 27.6.2014, jejímž předmětem je pronájem části pozemků v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to: 

- parc. č. 244/9 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 248,60 m2 
- parc. č. 244/10 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 57 m2 
- parc. č. 244/16 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 152,60m2 
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s NBC Office a. s., se sídlem 28. října 3117/61, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 
IČO 268 81 420 

dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 25 
Návrh na uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání(k.ú. 
Moravská Ostrava) 
  
Usnesení číslo: 00077/RM1418/4 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně pronajímatele uzavřít smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání se společností 
AVAR PLUS, s.r.o., 
se sídlem: U Rourovny 834/8, Svinov, 721 00 Ostrava, IČO: 267 91 536, 
jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc.č. 120, jehož součástí je budova č.p. 75 v 
k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to prostory o celkové výměře 297,6 m2 v 
I. podzemním podlaží místnost č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16 
I. nadzemním podlaží místnost č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
za účelem provozování restaurace a pivnice, na dobu neurčitou, za nájemné 
ve výši 140.076,- Kč/rok, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 26 
Návrh na uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání (k.ú. 
Moravská Ostrava) 
  
Usnesení číslo: 00078/RM1418/4 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně pronajímatele uzavřít smlouvu o nájmu prostor sloužících podnikání s fyzickou 
osobou  
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Zdeněk Soural, rok narození xxxx, 
se sídlem: Jurije Gagarina 1512/14, 736 01, Havířov - Podlesí, IČO: 13621009,  

jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc.č. 120, jehož součástí je budova s č.p. 75, 
k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to v 1. nadzemním podlaží 
místnost č. 18 kancelář o výměře 26,00 m2 
místnost č. 19 WC        o výměře   1,80 m2 
místnost č. 20 prodejna o výměře 25,40 m2,  

za účelem provozování zámečnictví, výroby klíčů a broušení nožů, na dobu neurčitou, za 
nájemné ve výši 67.032,- Kč/rok, tj. 5.586,- Kč/měsíc (105,- Kč/m2/měsíc)  

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu   

  
 

RM_M 27 
Návrh na uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu (k.ú. Slezská 
Ostrava) 
  
Usnesení číslo: 00079/RM1418/4 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně pronajímatele o uzavření dodatku č. 5 ke “Smlouvě o nájmu” ev.č. 1920/2005/MJ ze 
dne 8.11.2005, ve znění dodatků č. 1-4, uzavřené s právnickou osobou 
Ostravské výstavy, a.s., se sídlem: Černá louka 3235, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 
IČO: 25399471, 

kterým se zužuje předmět nájmu a snižuje nájemné 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 28 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě (k.ú. Poruba-sever) 
  
Usnesení číslo: 00080/RM1418/4 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) rozhodla 
  

na straně pronajímatele uzavřít dodatek č. 1 k “Nájemní smlouvě” ev.č. 2470/2013/MJ ze dne 
8.10.2013 s právnickou osobou 
Středisko pracovní rehabilitace - denní stacionář, o.p.s., 
se sídlem: Ludvíka Podéště 1874/4, 708 00, Ostrava-Poruba, IČO: 01816675, 
jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 3751/39, jehož součástí je budova č.p. 1874 v 
k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, kterým se mění práva a povinnosti pronajímatele a nájemce 
dle přílohy č. 4 předloženého materiálu   

  
 

RM_M 29 
Návrhy na uzavření dodatků k nájemním smlouvám na pronájem 
bezbariérových bytů na ul. Horní č. 3033/102, Ostrava-Bělský Les. 
  
Usnesení číslo: 00081/RM1418/4 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně pronajímatele o uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě evid.č. 1579/2013/MJ ze 
dne 15.05.2013 ve znění dodatku č. 1 na pronájem  bytu zvláštního určení č. 4, ul. Horní 
3033/102, Ostrava-Bělský Les, s nájemcem 

xxxxxxxx xxxxxx, rok narození xxxx, bydliště xxxx xxxxx/xxx, xxxxxx-xxxx xxx, 

jímž se prodlužuje doba nájmu, a to do 31.12.2016, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

na straně pronajímatele o uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě evid.č. 2459/2012/MJ ze 
dne 02.11.2012 ve znění dodatku č. 1 na pronájem bytu zvláštního určení č. 13, ul. Horní 
3033/102, Ostrava-Bělský Les, s nájemcem 

xxxx xxxxx, rok narození xxxx, bydliště xxxx xxxx/xxx, xxxx-xxxx xxx, 

jímž se prodlužuje doba nájmu, a to do 31.12.2016, 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu  
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3) rozhodla 
  

na straně pronajímatele o uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě evid.č. 2036/2009/MJ ze 
dne 25.06.2009 ve znění dodatků č. 1-3 na pronájem bytu zvláštního určení č. 17, ul. Horní 
3033/102, Ostrava-Bělský Les, s nájemcem 

xxxxxx xxxx, rok narození xxxx, bydliště xxxx xxxx/xxx, xxxxdxx-xxxxxx xxx, 

jímž se prodlužuje doba nájmu, a to do 31.12.2016, 

dle přílohy č. 8  předloženého materiálu  

  
 

RM_M 30 
Návrhy výpovědí nájmů (k.ú. Poruba-sever, ul. Podroužkova) 
  
Usnesení číslo: 00082/RM1418/4 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

vypovědět nájemní vztah založený “Smlouvou o nájmu nebytových prostor”, evidovanou pod 
číslem 2328/2012/MJ, ze dne 1.9.2008, uzavřenou mezi Domovem dětí a mládeže, Ostrava-
Poruba, příspěvková organizace, nyní statutární město Ostrava a  
fyzickou osobou  
xxxxxx xxxxxxx, 
bytem a sídlem: xxxxxx xxxxxx xxxx/xx, xxxx xx xxxxxx-xxxxx, IČO: 62270222,  
v souladu s čl. 5 odst. 5.3 výše uvedené smlouvy   

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

vypovědět nájemní vztah založený “Smlouvou o nájmu nebytových prostor”, evidovanou pod 
číslem 2330/2012/MJ, ze dne 1.9.2008, uzavřenou mezi Domovem dětí a mládeže, Ostrava-
Poruba, příspěvková organizace, nyní statutární město Ostrava a 
fyzickou osobou 
xxxxxx xxxxxxxx, 
bytem a sídlem: xxxxxxx xxx, xxx xx, xxxxxxxxx, IČO: 76021017, 
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v souladu s čl. 5 odst. 5.3 výše uvedené smlouvy  

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
  

vypovědět nájemní vztah založený “Smlouvou o nájmu nebytových prostor”, evidovanou pod 
číslem 2331/2012/MJ, ze dne 30.11.2011, uzavřenou mezi Domovem dětí a mládeže, Ostrava-
Poruba, příspěvková organizace, nyní statutární město Ostrava a 
fyzickou osobou 
xxxxx xxxxxx, 
bytem a sídlem: xxxxxxxa xxxx xxx/xx, xxxx xxx, xxxxx-xxxxxx, IČO: 22980113, 

v souladu s čl. 5 odst. 5.3 výše uvedené smlouvy  

dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  
4) rozhodla 
  

vypovědět nájemní vztah založený “Smlouvou o nájmu nebytových prostor”, evidovanou pod 
číslem 2335/2012/MJ, ze dne 22.12.2010, uzavřenou mezi Domovem dětí a mládeže, Ostrava-
Poruba, příspěvková organizace, nyní statutární město Ostrava a 
fyzickou osobou 
xxxxxxxx xxxxxx, 
bytem a sídlem: xxxxx xxxxxx xxxxx/x, xxxx xxx, xxxxxx-xxxxxx, IČO: 45152055, 

v souladu s čl. 5 odst. 5.3 výše uvedené smlouvy  

dle přílohy č. 10 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 31 
Návrh výpovědi nájmů (k.ú. Přívoz) 
  
Usnesení číslo: 00083/RM1418/4 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

vypovědět nájemní vztah založený “Smlouvou o nájmu nebytových prostor” ev.č. 
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0081/2004/MJ ze dne 9.2.2004, ve znění “Dodatku č. 1” ze dne  31.5.2006, uzavřenou mezi 
statutárním městem Ostrava a právnickou osobou  
NOVAGLASS s.r.o., 
se sídlem: Dobrovského 631/34, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO: 64616177,  
jejímž předmětem je pronájem prostoru o výměře 291 m2 v přízemí budovy č.p. (označené 
jako hala C), která je součástí pozemku p.č.st. 173, k.ú. Přívoz, obec Ostrava, 
v souladu s čl. IV. odst. 2 písm. c) výše uvedené smlouvy, nájemce je v prodlení s placením 
nájemného déle jak 30 dnů   

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

vypovědět nájemní vztah založený “Nájemní smlouvou” ev.č. 1392/2004/MJ ze dne 7.9.2004, 
ve znění “Dodatku č. 1” ze dne  31.5.2006, “Dodatku č. 2” ze dne 2.2.2009 a “Dodatku č. 3” ze 
dne 6.11.2009, uzavřenou mezi statutárním městem Ostrava a právnickou osobou 
NOVAGLASS s.r.o., 
se sídlem: Dobrovského 631/34, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO: 64616177, 

jejímž předmětem je pronájem části pozemku p.č.st. 170/1 o výměře 234 m2, k.ú. Přívoz, obec 
Ostrava, 
v souladu s čl. IV. odst. 2 písm. c) výše uvedené smlouvy, nájemce je v prodlení s placením 
nájemného déle jak 30 dnů   

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 32 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 k darovací smlouvě ev.č. 2064/2007/MJ 
ze dne 20.11.2007 uzavřené s Českou republikou - Ministerstvem vnitra 
(Dopravní inspektorát Ostrava-Vítkovice) 
  
Usnesení číslo: 00084/RM1418/4 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o uzavření dodatku č. 1 k  darovací smlouvě ev. č. 2064/2007/MJ ze dne 
20.11.2007 

mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30, IČO: 008 45 451  a  
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Českou republikou -Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje,  

se sídlem ul. 30. dubna 1682/24, Moravská Ostrava, 728 99 Ostrava-Moravská Ostrava a 
Přívoz, IČO: 751 51 502 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi  
předložit k rozhodnutí zastupitelstvu města návrh dle bodu 1)  tohoto usnesení  

  
 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 17.12.2014
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 33 
Návrh neuzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce (k.ú. Moravská 
Ostrava) a návrh na zahájení jednání ve věci svěření nemovitosti 
  
Usnesení číslo: 00085/RM1418/4 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 11191/RMm1014/52 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně půjčitele neuzavřít dodatek č. 1 ke “Smlouvě o výpůjčce” ev.č. 3028/2011/MJ ze dne 
23.12.2011 s právnickou osobou 
Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. 
se sídlem: Ostrava, Mariánské Hory, Jahnova 867/12, PSČ 709 00, IČO: 28659392, 
kterým se zužuje předmět výpůjčky o pozemky 
parc.č. 1092/8 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 2641 
parc.č. 1092/5 - ostatní komunikace 
v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Sokolská třída 62) 

  
2) ukládá 
  

vedoucímu odboru majetkového  
 
zahájit jednání s městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz, se sídlem: náměstí 
Dr. Eduarda Beneše 555/6, PSČ: 729 29 Ostrava, ve věci svěření budovy č.p. 2641, která je 
součástí pozemku parc.č. 1092/8, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Sokolská třída 62), 
za podmínek zachování statutárním městem Ostrava získané investiční dotace z Ministerstva 
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pro místní rozvoj, čerpané ze státního rozpočtu ve výši 10,6 mil. Kč dle podmínek vyhlášeného 
programu, která byla účelově vázána na výstavbu nájemních bytů. Dalšími podmínkami 
získání dotace byl závazek příjemce dotace, že nepřevede po dobu 20 let od kolaudace stavby 
(květen 2001) vlastnictví domu na jinou osobu a do uplynutí této doby zajistí jeho užívání k 
trvalému nájemnímu bydlení, tzn. do roku 2021 

  
 

RM_M 34 
Návrh se záborem veřejné zeleně, návrh nevybudovat nové oplocení v 
k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00086/RM1418/4 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s užíváním veřejné zeleně ve správě městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, pozemku 
parc. č. 436 - zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

pro společnost Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s. r. o., se sídlem Čkalovova 
6144/20, Poruba, 708 00 Ostrava, IČO 253 85 691 

v období od 29.11.2014 do 4.1.2015 

za účelem projektu “Vánoční kluziště” 

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

  
2) rozhodla 
  

nevybudovat nové oplocení na hranici pozemku parc. č. 3628/11 - ostatní plocha, sportoviště a 
rekreační plocha v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

a pozemku parc. č. 3628/4 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha v k. ú. Stará Bělá, 
obec Ostrava ve vlastnictví xxxxxx xxxxxx, bydliště xxxxxx xxxxx xxx, xxxx xx xxxxxxx -
xxxxxxxxx 
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RM_M 35 
Návrh na bezúplatné nabytí majetku z vlastnictví ČR - Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových v k.ú. Nová Ves u Ostravy 
  
Usnesení číslo: 00087/RM1418/4 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00256/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
potvrdit rozhodnutí o vůli města 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 nemovitý majetek se všemi 
součástmi (trvalé porosty), vyjádřené usnesením č.1032/21 ze dne 26.9.2001, a to: 

pozemek p.p.č. 521/1 - ostatní plocha, silnice, 
k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, 

a rozhodnout o uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci 
a o zřízení věcného práva č. UZSVM/O/15254/2014-HMSU, která je přílohou č. 3 
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: 17.12.2014
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 36 
Návrh na odejmutí vodohospodářského majetku ze svěření městského 
obvodu Ostrava - Jih, převzetí do majetku statutárního města Ostrava a 
záměr pronajmout vodohospodářský majetek 
  
Usnesení číslo: 00088/RM1418/4 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00187/14 
  
Rada města 
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1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města rozhodnout 
o  návrhu na odejmutí vodohospodářského majetku ze svěření městského obvodu Ostrava - Jih 
v souladu  s ustanovením § 132 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní  zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, a to. 

• jednotné kanalizace DN 300, DN 400, DN 500 na ul. Drůbeží, Koncová, Špillarova v 
 celkové délce 1 519,34 m, uložené v pozemcích k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, 
v pořizovací ceně 416.000,- Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu   

 
  
2) rozhodla 
  

o převzetí jednotné kanalizace DN 300, DN 400, DN 500 na ul. Drůbeží, Koncová, 
Špillarova v celkové délce 1519,34 m, uložené v pozemcích k.ú. Výškovice u Ostravy, obec 
Ostrava, od městského obvodu Ostrava - Jih v pořizovací ceně 416.000,- Kč, 

za podmínky, že zastupitelstvo města rozhodne o odejmutí vodohospodářského majetku ze 
svěření městského obvodu Ostrava - Jih  

  
3) rozhodla 
  

o záměru města pronajmout vodohospodářské stavby a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv 
tento záměr zrušit: 

Jedná se o jednotnou kanalizaci DN 300, DN 400, DN 500 celkové délky 1519,34 m, uložené v 
pozemcích k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava  - ul. Drůbeží, Koncová, Špillarova, 

za podmínky, že zastupitelstvo města Ostravy rozhodne o odejmutí  vodohospodářského 
majetku  ze svěření městského obvodu Ostrava - Jih 

  
4) ukládá 
  

1.náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 
předložit zastupitelstvu města návrh na odejmutí vodohospodářského majetku dle bodu 1) 
tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 17.12.2014
 vedoucí odboru majetkového 
  
5) zmocňuje 
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vedoucího odboru majetkového 

k podepsání předávacího protokolu  o převzetí vodohospodářského majetku do majetkové
evidence statutárního města Ostrava za podmínky, že zastupitelstvo města rozhodne dle bodu 
1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 19.12.2014
 vedoucí odboru majetkového 
  
6) ukládá 
  

vedoucímu odboru investičního 
zajistit zhotovení náhradní dokumentace jednotné kanalizace včetně ověření § 125 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a předání ověřené 
dokumentace provozovateli vodohospodářského majetku společnosti Ostravské vodárny a 
kanalizace a.s. 

  
 Vyřizuje: Ing. Dalibor Kanclíř, T: 31.12.2014
 vedoucí odboru investičního 
  

 
RM_M 37 
Návrh na svěření majetku městskému obvodu Hrabová 
  
Usnesení číslo: 00089/RM1418/4 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
vyhradit si rozhodnutí označit níže uvedený majetek statutárního města Ostravy jako majetek 
svěřený dle ust. čl. 9 odst. 1 písm.b) Obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, 
Statut města Ostravy, v platném znění, městskému obvodu Hrabová: 

- pozemek parc.č. 269/1 ostatní plocha, zeleň, k.ú. Hrabová, obec Ostrava, v  majetkové 
evidenci města veden pod inventárním č. 77237 v hodnotě 83 448,- Kč,  
- pozemek parc.č. 300    ostatní plocha, zeleň, k.ú. Hrabová, obec Ostrava, v  majetkové 
evidenci města veden pod inventárním č. 69192 v hodnotě 173 240,- Kč, 
- pozemek parc.č. 304/15 ostatní plocha, zeleň, k.ú. Hrabová, obec Ostrava, v  majetkové 
evidenci města veden pod inventárním č. 113743 v hodnotě 423 157,- Kč,  
- pozemek parc.č. 304/16 ostatní plocha, zeleň, k.ú. Hrabová, obec Ostrava, v  majetkové 
evidenci města veden pod inventárním č. 113744 v hodnotě 239 297,- Kč,  
- pozemek parc.č. 318     ostatní plocha, zeleň, k.ú. Hrabová, obec Ostrava, v  majetkové 
evidenci města veden pod inventárním č. 69827 v hodnotě 13 613,- Kč, 
- pozemek parc.č. 333/17 ostatní plocha, zeleň, k.ú. Hrabová, obec Ostrava, v  majetkové 
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evidenci města veden pod inventárním č. 113746 v hodnotě 85 205,- Kč,  
- pozemek parc. č. 3135/7, ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Hrabová, obec Ostrava, v 
majetkové evidenci města veden pod inventárním č. 113742  v hodnotě  717 609,- Kč, 
- pozemek parc. č. 3135/8,  ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Hrabová, obec Ostrava, v 
majetkové evidenci města veden pod inventárním č. 113748  v hodnotě 1 132 074,- Kč, 
- pozemek parc. č. 3135/9,   ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Hrabová, obec Ostrava,  v 
majetkové evidenci města veden pod inventárním č. 113749  v hodnotě  285 205,- Kč, 
- pozemek parc.č. 3135/10, ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Hrabová, obec Ostrava, v 
majetkové evidenci města veden pod inventárním č. 113745  v hodnotě  588 767,- Kč, 

- chodníky na pozemcích: 
  parc. č. 3135/7    ostatní plocha, ostatní komunikace, 
  parc. č. 3135/8    ostatní plocha, ostatní komunikace, 
  parc. č. 3135/9    ostatní plocha, ostatní komunikace, 
  parc. č. 3135/10  ostatní plocha, ostatní komunikace, 
  vše v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, v majetkové evidenci města vedené pod inv. č. 110101 v 
pořizovací  
hodnotě 3 306 315,33 Kč. 

 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
označit majetek uvedený v bodě 1) tohoto usnesení jako majetek svěřený městskému obvodu 
Hrabová dle  ust. čl. 9 odst 1 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 za podmínky, že zastupitelstvo 
města rozhodne o svěření majetku městskému obvodu Hrabová  

  
 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 30.12.2014
 vedoucí odboru majetkového 
  
4) ukládá 
  

1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 
předložit návrh dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  
 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 17.12.2014
 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 38 
Návrh na svěření majetku městským obvodům Slezská Ostrava, 
Petřkovice a Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 00090/RM1418/4 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
vyhradit si rozhodnutí označit níže uvedený majetek jakožto majetek svěřený dle ust. čl. 9 odst. 
1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění, 
městskému obvodu 

a) Slezská Ostrava 

-  stavba cyklostezky - úsek Hornické muzeum - Koblovský most, stavba na pozemku parc.č. 
2023/17, parc.č. 414, parc.č. 415, parc.č. 401/1, parc.č. 2024/3, parc.č. 393/1, parc.č. 392, 
parc.č. 391, parc.č. 401/3, parc.č. 2031, parc.č. 386/2, parc.č. 2030, parc.č. 429 a parc.č. 428 v 
k.ú. Koblov, obec Ostrava, v majetku města vedeno pod inv.č. 139288 v hodnotě 
5 198 531,56Kč, 

- 186ks svodidlo New Jersey,  rozměr  2000/1200/510  v celkové hodnotě  3 177 614,70Kč   v 
majetku  města vedeno   pod  inv.č. 147115,  147124  -  147158,  147163  -  147312,   

- 8ks svodidlo koncové New Jersey, rozměr  2000/1200/510  v  celkové  hodnotě 
 150 556,96Kč,  v  majetku města vedeno pod inv.č.  147315,  147317,  147322  -  147327,  

- 2ks výstražná cedule, rozměr 1000x500 v celkové hodnotě 6 620,34Kč, v majetku města 
vedeno pod inv.č. 147318, 147319, 

- dopravní značky A 18, A 6b, E 4 v celkové hodnotě 9 173,68Kč, v majetku města vedeno pod 
inv.č. 147320, 147321,  

b) Petřkovice 

- stavba cyklostezky - úseku Hornické muzeum - Koblovský most, úsek od vstupní brány do 
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Hornického muzea na Landeku po hranici katastrálního území Petřkovice u Ostravy/Koblov, 
stavba na pozemku parc.č. 1278/1, parc.č. 1338, parc.č. 1342, parc.č. 1343 a parc.č. 1344 v k.ú. 

Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, v majetku města vedeno pod inv.č. 139287, v hodnotě 
2 072 339,31Kč, 

c) Ostrava-Jih 

- stavba cyklostezky vybudovaná v rámci stavby “Cyklistická stezka ul. Čujkovova”,  stavba 
na pozemku p.p.č. 654/53, p.p.č. 654/18, p.p.č. 654/32, p.p.č. 612/65, p.p.č.1394, p.p.č. 1396/4, 
p.p.č. 1395/1, p.p.č. 1392/2, p.p.č. 1392/1, p.p.č. 654/52, p.p.č. 1395/4 v k.ú. Zábřeh nad 
Odrou, obec Ostrava a p.p.č. 884/12, p.p.č. 884/13, p.p.č. 801/1 a p.p.č. 996 v k.ú. Hrabůvka, 
obec Ostrava, v majetku města vedeno pod inv.č. 146152 v hodnotě 3 355 325,28Kč 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
označit majetek uvedený v bodě 1 a) tohoto usnesení jakožto majetek svěřený městskému 
obvodu Slezská Ostrava, 1 b) tohoto usnesení jakožto majetek svěřený městskému obvodu 
Petřkovice a 1 c) 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 předávacích protokolů dle bodu 1) tohoto usnesení za podmínky, že zastupitelstvo 
města rozhodne o svěření majetku městskému obvodu Slezská Ostrava, městskému obvodu 
Petřkovice a městskému obvodu Ostrava-Jih 
 

  
 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 31.12.2014
 vedoucí odboru majetkového 
  
4) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
požádat starostu městského obvodu Slezská Ostrava a starostu městského obvodu Petřkovice 
o zajištění udržitelnosti projektu “Cyklostezky - úsek Hornické muzeum, Koblovský most” dle 
podmínek stanovených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady ev.č. 
1847/2012/OER a dodatku č. 1 a o spolupráci s odborem ekonomického rozvoje při 
administraci pravidelných zpráv o udržitelnosti projektu 

  
 Vyřizuje: Ivo Mikulica, T: 24.07.2018
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 starosta Městského obvodu Petřkovice 
  
 Vyřizuje: MVDr. Barbora Jelonková, T: 24.07.2018
 starostka Městského obvodu Slezská Ostrava 
  
 
5) ukládá 
   

1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 
předložit návrh dle bodu 1), 2)  a 4) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 
 

  
 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 17.12.2014
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 39 
Návrh na změnu usnesení RM č. 10918/RM1014/141 ze dne 16.9.2014 
  
Usnesení číslo: 00091/RM1418/4 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 10918/RM1014/141 
  
Rada města 
  
1) mění 
  

své usnesení č. 10918/RM1014/141 v bodu 1) ze dne 16.9.2014, kterým doporučila 
zastupitelstvu města prodat do společného jmění manželů Simoně a René Balcarových 
pozemek p.p.č. 461/16 v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava za kupní cenu ve výši 
100.000,- Kč, která bude uhrazena v 96. pravidelných měsíčních splátkách tak, že se příloha č. 
3 usnesení rady města č. 10918/RM1014/141 v bodu 1) ze dne 16.9.2014 nahrazuje v plném 
rozsahu novou přílohou, která tvoří přílohu č. 4 předloženého materiálu   

  
2) ukládá 
   

1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) tohoto usnesení 
 

  
 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 17.12.2014
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 41 
Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Mariánské Hory a k.ú. Slezská 
Ostrava, obec Ostrava 

(zn.předkl.) 
08 
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Usnesení číslo: 00092/RM1418/4 
  
k usnesení č. 10920/RM1014/141 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města rozhodnout koupit pozemek p.p.č. 768/2, k.ú. Mariánské Hory, obec 
Ostrava, od vlastníka Asental Land, s.r.o., IČO 277 69 143, sídlo Gregorova 2582/3, Moravská 
Ostrava, 702 00 Ostrava, za kupní cenu 2.362.850,-Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
   

zastupitelstvu města si vyhradit rozhodnutí označit pozemek uvedený v bodu 1) tohoto 
usnesení, 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 nemovitost uvedenou v bodu 1) tohoto 
usnesení statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví 
 

  
3) doporučuje 
   

zastupitelstvu města označit pozemek uvedený v bodu 1) tohoto usnesení, jako 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 nemovitost uvedenou v bodu 1) tohoto usnesení statutární město 
Ostrava nabude do svého vlastnictví 
 

  
4) mění 
  

bod 1) usnesení č. 10920/RM1014/141 ze dne 16.9.2014, kterým doporučila zastupitelstvu 
města koupit nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, a to od vlastníka Asental Land, s.r.o., se 
sídlem Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 277 69 143, za cenu 
obvyklou celkem 930.300,-Kč tak, že se vypouští text: 
”za cenu obvyklou celkem 930.300,-Kč” 

a nahrazuje se textem: 
”za cenu obvyklou celkem 791.200,-Kč” 
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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: 17.12.2014
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 48 
Návrh na záměr města prodat spoluvlastnický podíl nemovitých věcí v 
k.ú. Studénka nad Odrou, obec Studénka 
  
Usnesení číslo: 00093/RM1418/4 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města rozhodnout o záměru města prodat spoluvlastnický podíl ve výši 1/8 
nemovitých věcí v k.ú. Studénka nad Odrou, obec Studénka, a to pozemků: 

- parc.č. 277 
- parc.č. 2200/37 
- parc.č. 2226/9 
- parc.č. 2243/3 

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: 17.12.2014
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

Strana 60/88 

 
 

RM_M 49 
Návrh na souhlas s umístěním stavby a uzavřením smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemku v k.ú. Přívoz, obec 
Ostrava ve vlastnictví statutárního města Ostravy s oprávněným: PODA 
a.s. 
  
Usnesení číslo: 00094/RM1418/4 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s umístěním stavby podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě do pozemku 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy:  

p.p.č. 904/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
k.ú. Přívoz, obec Ostrava 

v rámci stavby “OMS PODA - Přívoz, Špálova - Zákrejsova”, pro: 

PODA a.s. 
28. října 1168/102, Ostrava - Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
IČO: 25816179 

  
2) rozhodla 
   

na straně vlastníka níže uvedeného pozemku uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene podle přílohy č. 3 předloženého materiálu - k části pozemku ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy: 

p.p.č. 904/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
k.ú. Přívoz, 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: 

PODA a.s. 
28. října 1168/102, Ostrava - Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
IČO: 25816179 

za účelem zřízení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě, 
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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, nejméně 
však 1.500,- Kč + DPH v zákonné výši. 

  
 

RM_M 50 
Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene k pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy 
s oprávněným: PODA a.s. 
  
Usnesení číslo: 00095/RM1418/4 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně povinného z věcného břemene zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení 
věcného břemene  - dle přílohy č. 2 předloženého materiálu - k pozemku ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy: 

parc.č. 1649/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, s oprávněným: 

PODA a.s. 
se sídlem 28. října 1168/102, Moravská Ostrava,  702 00 Ostrava 
IČO: 258 16 179 

za účelem zřízení a provozování komunikačního vedení veřejné komunikační sítě (trubka 
HDPE pro optický kabel) v rozsahu daném geometrickým plánem č. 2795-675/2014 ze dne 
11.08.2014, na dobu časově neomezenou, za jednorázovou náhradu ve výši 55 660,- Kč vč.         
21 % DPH 

  
 

RM_M 51 
Návrh na zřízení věcného břemene - služebnosti a uzavření smluv o 
zřízení věcného břemene - služebnosti k pozemkům ve vlastnictví SMO 
pro oprávněného ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 00096/RM1418/4 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
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na straně vlastníka níže uvedených pozemků zřídit věcné břemeno - služebnost a 
uzavřít  smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti dle přílohy č.3 předloženého 
materiálu, k částem pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p.p.č. 455/61 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p.p.č. 455/62 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p.p.č. 455/135 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p.p.č. 2993/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k.ú. Zábřeh nad Odroou, obec Ostrava 
p.p.č. 460/1 - ostatní plocha, manipulační plocha 
v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, s oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 
IČO  247 29 035 

za účelem zřízení a provozování podzemní elektrické přípojky 2x VN 10 kV v pozemcích 
p.p.č. 455/61, 455/62, 455/135, 2993/5 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava v rozsahu 
daném geometrickým plánem č. 3108-657/2014 ze dne 4.8.2014 a podzemní elektrické 
přípojky 2x NN 0,4 kV v pozemku p.p.č. 460/1 v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava v rozsahu 
daném geometrickým plánem č. 1921-657/2014 ze dne 4.8.2014, na dobu časově neomezenou, 
za jednorázovou úplatu v celkové výši 83.490,- Kč včetně 21% DPH  

  
2) rozhodla 
  

na straně vlastníka níže uvedených pozemků zřídit věcné břemeno - služebnost a 
uzavřít  smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti dle přílohy č.6 předloženého 
materiálu, k částem pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc.č. 1752/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc.č. 1899/42 - orná půda 
v k.ú. Hrabová, obec Ostrava, s oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 
IČO  247 29 035 

za účelem zřízení a provozování podzemní elektrické přípojky VN 22 kV  v pozemcích parc.č. 
1752/2 a parc.č. 1899/42 v k.ú. Hrabová, obec Ostrava a podzemního elektrického vedení NN 
0,4 kV v pozemku parc.č. 1899/42 v k.ú. Hrabová, obec Ostrava v rozsahu daném 
geometrickým plánem č. 2648-51/2013 ze dne 17.2.2014, na dobu časově neomezenou, za 
jednorázovou úplatu v celkové výši 153.670,- Kč včetně 21% DPH 
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3) rozhodla 
  

na straně vlastníka níže uvedených pozemků zřídit věcné břemeno - služebnost a 
uzavřít  smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti dle přílohy č.9 předloženého 
materiálu, k částem pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc.č. 4685/22 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc.č. 4685/23 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc.č. 4685/24 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc.č. 4685/27 - orná půda, 
parc.č. 4685/28 - orná půda, 
parc.č. 4702 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc.č. 4706/1 - orná půda, 
parc.č. 4707/1 - orná půda, 
parc.č. 4708 - zahrada 
v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava, s oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 
IČO  247 29 035 

za účelem zřízení a provozování podzemní elektrické přípojky 2x VN 22 kV v pozemcích 
parc.č. 4685/22, 4685/23, 4685/24, 4685/27, 4685/28, 4702, 4706/1, 4707/1, 4708 v k.ú. 
Pustkovec, obec Ostrava, 1 ks vstupního rozvaděče VN 22 kV na pozemku parc.č. 4685/27 a 
1 ks vstupního rozvaděče VN 22 kV na pozemku parc.č. 4706/1 v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava 
v rozsahu daném geometrickým plánem č. 5600-704/2014 ze dne 22.9.2014, na dobu časově 
neomezenou, za jednorázovou úplatu v celkové výši 217.074,- Kč včetně 21% DPH  

  
 

RM_M 52 
Návrh na uzavření darovací smlouvy s dárcem F. K. a uzavření smluv o 
zřízení služebnosti s fyzickými osobami, v k.ú. Hrabová, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00097/RM1418/4 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00191/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města rozhodnout 
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o uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 3 předloženého materiálu na dar 

•  vodovodního řadu DN 80 v celkové délce 204 m,  

vybudovaného v rámci stavby “Prodloužení vodovodního řadu, ul. Na Luhu, Ostrava -
Hrabová”  a uloženého v  pozemcích v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava: 
- parc.č. 1521/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
- parc.č. 1521/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
- parc.č. 1522/2 - orná půda, 
- parc.č. 1522/1 - orná půda, 

s dárcem 
Ing. xxxxxxx xxxxxx, narozen roku xxxx, 
bydliště xxxxxx xxx/xxx,xxxxxxx - xxxxxx, PSČ xxx xx 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města rozhodnout 

na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti dle přílohy č. 4 předloženého 
materiálu k pozemku: 
  
parc. č. 1521/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, ve vlastnictví: 

xxxxxx xxxxxx, rok narození xxxx 
bydliště xxxxxx xxx/x, xxx xx xxxxx – xxxxx, 

s uvedeným vlastníkem, 

za účelem zřízení, provozování, údržby, opravy a rekonstrukce vodovodního řadu DN 80 v 
uvedeném pozemku v rozsahu daném geometrickým plánem č. 2689-64/2014 ze dne 3.9.2014, 
na dobu časově neomezenou a bezúplatně za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva 
k vodovodnímu řadu DN 80 na statutární město Ostrava na základě darovací smlouvy uvedené 
v bodě 1) tohoto usnesení 

 
  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města rozhodnout 

na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti dle přílohy č. 5 předloženého 
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materiálu k pozemkům: 
  
parc. č. 1521/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 1522/2 – orná půda, 
oba v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, ve společném jmění manželů: 

manželé 
Ing. xxxxxx xxxx, rok narození xxxxx 
Ing. arch. xxxxx xxxxxx, rok narození xxx 
oba bydliště xxxxxx xxxxx xxxx/x, xxx xx xxxxxx – xxxxxxxx, 

s uvedenými vlastníky, 

za účelem zřízení, provozování, údržby, opravy a rekonstrukce vodovodního řadu DN 80 v 
uvedených pozemcích v rozsahu daném geometrickým plánem č. 2689-64/2014 ze dne 
3.9.2014, na dobu časově neomezenou a bezúplatně za podmínky, že dojde k převodu 
vlastnického práva k vodovodnímu řadu DN 80 na statutární město Ostrava na základě 
darovací smlouvy uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 
 

  
4) doporučuje 
  

zastupitelstvu města rozhodnout 

na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti dle přílohy č. 6 předloženého 
materiálu k pozemku: 
  
parc. č. 1522/1 – orná půda 
v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, ve spoluvlastnictví: 

Ing. xxxxxx xxxxx, rok narození xxxx 
bydliště xxxxxxx xxx/xxx, xxx xx xxxxxx – xxxxx, 
vlastník podílu ve výši 1/2, 

xxxx xxxxxx, rok narození xxxx 
bydliště xxxxxxxx xxx/xxx, xxx xx xxxxxx – xxxxxxx, 
vlastník podílu ve výši 1/2, 

s uvedenými vlastníky, 

za účelem zřízení, provozování, údržby, opravy a rekonstrukce vodovodního řadu DN 80 v 
uvedeném pozemku v rozsahu daném geometrickým plánem č. 2689-64/2014 ze dne 3.9.2014, 
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na dobu časově neomezenou a bezúplatně za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva 

k vodovodnímu řadu DN 80 na statutární město Ostrava na základě darovací smlouvy uvedené 
v bodě 1) tohoto usnesení 
 

  
5) ukládá 
   

1.náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 
předložit návrh dle bodů 1), 2), 3), 4) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 
 

  
 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 17.12.2014
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 53 
Návrh na souhlas s umístěním inžen. sítí, uzavření smluv o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti a nájemních smluv s manžely J. panem 
R.K., V.B. 
  
Usnesení číslo: 00098/RM1418/4 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s umístěním kanalizační přípojky do pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 297/57 – ovocný sad, 
p. p. č. 552/7 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
oba v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, 

pro investory: 

Manželé 
Ing. xxxxx xxxxxx, rok narození xxxx 
Ing. xxxxxxx xxxxxx, rok narození xxxx 
oba bydliště xxxxxxx xxxx/x, xxx xx xxxxx – xxxxxxx, 

v rámci stavby “Novostavba rodinného domu manželů Janíčkových v Ostravě Muglinově na 
parcele 253/8” 
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2) rozhodla 
  

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

p. p. č. 297/57 – ovocný sad, 
p. p. č. 552/7 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
oba v k. ú. Muglinov, 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 manželů Janíčkových v 
Ostravě Muglinově na parcele 253/8“, bude ve smlouvě o zřízení služebnosti vymezen její 
rozsah geometrickým plánem, 

s budoucími oprávněnými: 

Manželé 
Ing. xxxx xxxxx, rok narození xxxx 
Ing. xxxxxx xxxxxx, rok narození xxxx 
oba bydliště xxxxx xxx/x, xxx xx xxxxx – xxxxxx, 

za účelem zřízení, provozování a údržby kanalizační přípojky v uvedených pozemcích na dobu 
časově neomezenou za dohodnutou jednorázovou úplatu ve výši 1.100,-Kč za každý i započatý 
metr délky kanalizační přípojky + DPH v zákonné výši, nejméně však 1.500,- Kč + DPH v 
zákonné výši, 

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

  
3) rozhodla 
  

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

s manželi 
Ing. xxxxxxxx xxxxx, rok nar. xxxx, 
Ing. xxxxxxx xxxxxxxx, rok nar. xxxx, oba bydliště xxxxxxxx xxx/x, xxx xx xxxxxx - xxxxxx 

za účelem vybudování kanalizační přípojky v rámci stavby “Novostavba rodinného domu 
manželů Janíčkových v Ostravě Muglinově na pozemku p. p. č. 253/8” 
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za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok tj. 999,- Kč ročně 

na dobu určitou ode dne účinnosti nájemní smlouvy do dne zápisu služebnosti inženýrské sítě 
ve prospěch nájemců jako oprávněněných do katastru nemovitostí, nejdéle však do 31.12.2017 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
4) souhlasí 
  

s umístěním do pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy, a to: 

- 3 vodovodních přípojek do pozemků 

p. p. č. 382/85 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 382/87 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
oba v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, 

- 3 tubusových vodoměrných šachet do pozemku 

p. p. č. 382/87 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, 

pro investora: 

xxxx xxxxx, rok narození xxxx 
bydliště xxxx xxxx xxx/xx, xxx xx xxxxx – xxxx xxxxxxx, 

v rámci staveb „Vodovodní přípojka pro zahradu C, v k. ú. Muglinov, ul. Sodná parc. č. 
382/105“, „Vodovodní přípojky pro zahradu A, B, v k. ú. Muglinov, ul. Sodná parc. č. 
382/105“ 

  
5) rozhodla 
  

uzavřít, na straně vlastníka níže uvedených pozemků, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti dle přílohy č. 5 předloženého materiálu k částem pozemků ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 382/85 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
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p. p. č. 382/87 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
oba v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, 

budoucí služebnost, která je vyznačena pro účely smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti v situačních snímcích, bude zřízena ve prospěch budoucího oprávněného a každého 
dalšího vlastníka pozemku p. p. č. 382/105 v k. ú. Muglinov, obec Ostrava a po dokončení 
staveb „Vodovodní přípojka pro zahradu C, v k. ú. Muglinov, ul. Sodná parc. č. 382/105“, 
„Vodovodní přípojky pro zahradu A, B, v k. ú. Muglinov, ul. Sodná parc. č. 382/105“, bude ve 
smlouvě o zřízení služebnosti vymezen její rozsah geometrickým plánem, 

s budoucím oprávněným: 

xxxx xxxxx, rok narození xxxx 
bydliště xx xxxxx xxx/xx, xxx xx xxxxxx – xxxxxxx xxxxx, 

za účelem zřízení, provozování a údržby 3 vodovodních přípojek ve výše uvedených 
pozemcích a 3 tubusových vodoměrných šachet v pozemku p. p. č. 382/87 v k. ú. Muglinov, 
obec Ostrava, na dobu časově neomezenou za dohodnutou jednorázovou úplatu ve výši 500,-
Kč za každý i započatý metr délky 3 vodovodních přípojek včetně 3 tubusových vodoměrných 
šachet + DPH v zákonné výši, nejméně však 1.500,- Kč + DPH v zákonné výši za každou
přípojku včetně tubusové vodoměrné šachty samostatně + DPH v zákonné výši, 

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

  
6) rozhodla 
  

na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k částem pozemků v k. ú. Hrabůvka, obec 
Ostrava, a to: 

- p. p. č. 382/85 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 0,2 m2 
- p. p. č. 382/87 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3,4 m2 

s xxxxxxx xxxxxx, rok narození xxxx, bydliště xx xxxxx xxx/xx, xxx xx xxxxxx - xxxxx xxxx 

za účelem vybudování 3 vodovodních přípojek a 3 tubusových vodoměrných šachet v rámci 
staveb “Vodovodní přípojka pro zahradu C, v k. ú. Muglinov, ul. Sodná parc. č. 382/105” a 
“Vodovodní přípojky pro zahradu A, B, v k. ú. Muglinov, ul. Sodná parc. č. 382/105” 
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za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 324,- Kč ročně 

na dobu určitou ode dne účinnosti nájemní smlouvy do dne zápisu služebnosti inženýrské sítě 
ve prospěch nájemce jako vlastníka pozemku p. p. č. 382/105 v k. ú. Muglinov, obec Ostrava 
do katastru nemovitostí, nejdéle však do 31.12.2017 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  
7) souhlasí 
  

s umístěním vodovodní, kanalizační a plynovodní přípojky do pozemku ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 790/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
oba v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, 

pro investora: 

xxxxxxx xxxxx, rok narození xxxx 
bydliště xx xxxxxxx xxxx/xx, xxx xx xxxxxx - xxxxxx, 

v rámci stavby “Prodejna BILLA – Ostrava Mariánské Hory” 

  
8) rozhodla 
  

uzavřít, na straně vlastníka níže uvedeného pozemku, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti dle přílohy č. 8 předloženého materiálu k částem pozemku ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 790/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
oba v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, 

budoucí služebnost je vyznačena pro účely smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v 
situačním snímku a po dokončení stavby “Prodejna BILLA – Ostrava Mariánské Hory“, bude 
ve smlouvě o zřízení služebnosti vymezen její rozsah geometrickým plánem, 

s budoucími oprávněným: 
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xxxxxx xxxxxx, rok narození xxxx 
bydliště xx xxxx xxx/xx, xxx xx xxxxx - xxxxxx, 

za účelem zřízení, provozování a údržby vodovodní, kanalizační a plynovodní přípojky v 
uvedeném pozemku na dobu časově neomezenou za dohodnutou jednorázovou úplatu ve výši 
1.100,-Kč za každý i započatý metr délky vodovodní, kanalizační a plynovodní 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 

  
9) rozhodla 
  

na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k částem pozemku p. p. č. 790/1 - ostatní 
plocha, ostatní komunikace v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, a to: 

- části A o výměře 21 m2 
- části B o výměře 7 m2 
- části C o výměře 6 m2 

s xxxxxxxx xxxxxxxx, rok narození xxxx, bydliště xx xxxxx xxx/xx, xxx xx xxxxx - xxxxx 

za účelem vybudování vodovodní, kanalizační a plynovodní přípojky v rámci stavby “Prodejna 
BILLA - Ostrava - Mariánské Hory” 

za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 3.060,- Kč ročně 

na dobu určitou ode dne účinnosti nájemní smlouvy do dne zápisu služebnosti inženýrské sítě 
ve prospěch nájemce jako oprávněného do katastru nemovitostí, nejdéle však do 31.12.2017 

dle přílohy č. 9 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 54 
Návrh na uzavření dohody o skončení pronájmu garáže, návrh záměru 
pronájmu garáže, ul. Horní 3032/100, Ostrava-Bělský Les, návrh záměru 
pronájmu pozemku v k.ú. Moravská Ostrava. 
  
Usnesení číslo: 00099/RM1418/4 

(zn.předkl.) 
08 
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Rada města 
  
1) rozhodla 
   

na straně pronajímatele uzavřít dohodu o skončení nájmu založeného smlouvou o nájmu 
nebytového prostoru-garáže, ev.č. 1531/2012/MJ ze dne 05.06.2012, v 1.podzemním podlaží 
domu č.p. 3032, ul. Horní č.or. 100, který je součástí pozemku 126/3, k.ú. Dubina u Ostravy, 
obec Ostrava, s nájemcem 
xxxxx xxxxxx, rok narození xxxx, bytem xxxx č.xxxx/xxx, xxx xx xxxxx-xxxxx xxx, k 
datu 30.11.2014 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
 

  
2) rozhodla 
  

o záměru města pronajmout část pozemku parc.č. 126/3, zastavěná plocha a nádvoří, jehož 
součástí je budova č.p. 3032, k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, a to nebytový prostor v 1. 
podzemním podlaží označený jako garáž č. 11. Minimální výše měsíčního nájmu je 960,-Kč + 
DPH v zákonné výši. 

Zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit. 

  
3) rozhodla 
  

o záměru města pronajmout pozemek parc.č. 1111/45, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 17 
m2,  k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu, 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
 

RM_M 56 
Návrh prodat pozemek v k.ú. Svinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00100/RM1418/4 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00188/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města rozhodnout o prodeji pozemku parc.č. 2743/14 v k.ú. Svinov, obec 
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Ostrava, bez svěření městskému obvodu 

do společného jmění manželů xxxx xxxxxx, rok narození xxxx a xxxx xxxxxx, rok narození 
xxxx, oba bydliště xxxxx xxx/xx, xxx xx xxxxxxxa-xxxxxx 

za kupní cenu 28.000,-Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 tohoto materiálu 

  
2) ukládá 
   

1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) tohoto usnesení 
 

  
 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 17.12.2014
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 57 
Návrh směnit část pozemku v k. ú. Poruba-sever, svěřenou městskému 
obvodu 
  
Usnesení číslo: 00101/RM1418/4 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
   

zastupitelstvu města rozhodnout směnit: 

- nově označený pozemek parc. č. 1503/149 o výměře 2932 m2, který vznikne z části pozemku 
parc. č. 1503/1 v k. ú. Poruba - sever, obec Ostrava dle geometrického plánu č. 2737-
3898/2013 ze dne 29.9.2013; 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Poruba 

za 

- nově označený pozemek parc. č.1503/150 o výměře 2932 m2, který vznikne z části pozemku 
parc. č. 1503/43 v k. ú. Poruba - sever, obec Ostrava  dle geometrického plánu č. 2737-
3898/2013 ze dne 29.9.2013; 
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ve vlastnictví BONO auto a.s., IČ 14614812, se sídlem Šenov u Nového Jičína,
Malostranská 579, PSČ 742 42 

a uzavřít směnnou smlouvu dle přílohy č. 3 tohoto materiálu; podle této smlouvy uhradí 
společnost BONO auto a.s. statutárnímu městu Ostrava rozdíl v ceně obvyklé předmětů směny 
ve výši 381.160,- Kč. 

  
2) ukládá 
  

1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 17.12.2014
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 68 
Vyjádření k výsledku kontrolní zjištění Finančního úřadu pro 
Moravskoslezský kraj (dotace na výstavbu nájemních bytů - ul. 
Baarova) 
  
Usnesení číslo: 00102/RM1418/4 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
   

zaslat Finančnímu úřadu pro Moravskoslezský kraj vyjádření k výsledku kontrolního zjištění 
uvedenému v protokolu č.j. 2786042/14/3200-04703-806800, sepsaném dne 2.10.2014 
Finanční úřadem pro Moravskoslezský kraj, oddělení dotací a finanční kontroly, referát III-
Ostrava I, ve věci zjištění skutečností rozhodných pro stanovení odvodu za porušení 
rozpočtové kázně, týkajícího se prověření podmínek čerpání dotace, která byly poskytnuta na 
základě Smlouvy č. 9255920579 o poskytnutí dotace z prostředků Státního fondu rozvoje 
bydlení na výstavbu nájemních bytů v obcích ze dne 3.7.2002, uzavřené mezi statutárním 
městem Ostrava a Státním fondem rozvoje bydlení, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu  
 

  
 

RM_M 3 
Návrh na poskytnutí investiční dotace Dětskému centru Domeček, 
příspěvková organizace, zapojením výnosů z prodeje přebytečného 
svěřeného majetku 
  
Usnesení číslo: 00103/RM1418/4 

(zn.předkl.) 
40 

  
k usnesení č. 11081/RM1014/143 
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Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí investiční dotace Dětskému centru Domeček, příspěvkové organizaci, 
Jedličkova 5, 700 44  Ostrava - Zábřeh, IČO 70631956, ve výši 55 tis. Kč na částečné krytí 
nákladů spojených s pořízením  generátoru výroby kyslíku Newlife 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu statutárního města 
Ostravy mezi statutárním městem Ostrava a Dětským centrem Domeček, příspěvkovou 
organizací, Jedličkova 5, 700 44  Ostrava - Zábřeh, IČO 70631956 dle bodu 1) tohoto usnesení 
a dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

-  z v y š u j í 

investiční transfery na ORJ 170 

na  § 3529, pol. 6351, ORG 4245 ............ o 55 tis. Kč 

- z v y š u j í 

kapitálové příjmy na ORJ 170 

na § 3529, pol. 3113, ORG 4245 .............. o 55 tis. Kč 
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4) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit úpravu závazného ukazatele - zvýšení investiční dotace Dětskému centru Domeček, 
příspěvkové organizaci, Jedličkova 5, 700 44  Ostrava - Zábřeh, IČO 70631956, o 55 tis. Kč 

  
5) ukládá 
   

náměstku primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D.  
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí body 1) a 2) tohoto usnesení a ke schválení body 3) 
a 4) tohoto usnesení 
 

  
 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 17.12.2014
 vedoucí odboru kultury a zdravotnictví 
  

 
RM_M 4 
Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného majetku ve správě 
Dětského centra Domeček, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 00104/RM1418/4 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného majetku v pořizovací ceně 45.780,- Kč, 
zůstatkové hodnotě 0,- Kč uvedeného v důvodové zprávě  ve vlastnictví statutárního města 
Ostrava, ve správě Dětského centra Domeček, příspěvková organizace, Jedličkova 5, 700 44 
Ostrava - Zábřeh, IČO 70631956 

  
2) jmenuje 
  

členy likvidační komise k likvidaci majetku dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
3) ukládá 
  

likvidační komisi 
vyhotovit zápis o provedení likvidace majetku uvedeného v důvodové zprávě předloženého 
materiálu 
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 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 31.12.2014
 vedoucí odboru kultury a zdravotnictví 
  

 
RM_M 40 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do vlastnictví právnické 
osoby Domov Korýtko, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 00105/RM1418/4 

(zn.předkl.) 
41 

  
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 Domova Korýtko, příspěvková organizace, IČ 70631867, se sídlem Petruškova 
2936/6, 700 30 Ostrava - Zábřeh dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
 

  
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: 05.12.2014
 vedoucí odboru sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit 
  

 
RM_M 2 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví Městské 
nemocnice Ostrava, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 00106/RM1418/4 

(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 
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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. Barbora Stankušová, T: 05.12.2014
 vedoucí odboru kultury a zdravotnictví 
  

 
RM_M 5 
Návrh dodatku č. 5 ke smlouvě o poskytnutí finančních prostředků 
Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace, na realizaci 
projektu Přístrojové vybavení iktového centra 
  
Usnesení číslo: 00107/RM1418/4 

(zn.předkl.) 
40 

  
k materiálu č. BJ1418 00185/14 
k usnesení č. 1476/ZM1014/20 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

- rozhodnout o uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o poskytnutí finančních prostředků 
č. 2706/2012/KZ dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

- schválit úpravu závazných ukazatelů rozpočtu roku 2013 Městské nemocnice Ostrava, 
příspěvková organizace - snížení investiční dotace o 30 tis. Kč a zvýšení neinvestičního 
příspěvku o 30 tis. Kč  

  
2) ukládá 
   

náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D.   
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí a ke schválení návrhy dle bodu 1) tohoto usnesení 
 

  
 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 17.12.2014
 vedoucí odboru kultury a zdravotnictví 
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RM_M 6 
Návrh dodatků č. 2 ke smlouvám o poskytnutí finančních prostředků 
Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace, na realizaci 
investičních akcí Rekonstrukce IT infrastruktury, Rekonstrukce 
oddělení ortopedie a urologie a Rekonstrukce stravovacího provozu 
  
Usnesení číslo: 00108/RM1418/4 

(zn.předkl.) 
40 

  
k materiálu č. BJ1418 00184/14 
k usnesení č. 2116/ZM1014/28 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření 
- dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí finančních prostředků č. 2966/2013/KZ dle přílohy č. 8 
předloženého materiálu 
- dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí finančních prostředků č. 2967/2013/KZ dle přílohy č. 9 
předloženého materiálu 
- dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí finančních prostředků č. 2968/2013/KZ dle přílohy 
č. 10 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
   

náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D.  
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) tohoto usnesení 
 

  
 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 17.12.2014
 vedoucí odboru kultury a zdravotnictví 
  

 
RM_M 60 
Zachování právní formy obchodní společnosti OVA!!!CLOUD.net. a.s. 
  
Usnesení číslo: 00109/RM1418/4 

(zn.předkl.) 
83 

  
k materiálu č. BJ1418 00257/14 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
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s předložením varianty zachování stávající právní formy společnosti OVA!!!CLOUD.net a.s. 
se sídlem Ostrava - Přívoz, Hájkova 1100/13, IČO: 29399491 zastupitelstvu města 
 

2) doporučuje 
   

zastupitelstvu města rozhodnout o ukončení činností vedoucích k zániku obchodní společnosti 
OVA!!!CLOUD.net a.s. se sídlem Ostrava - Přívoz, Hájkova 1100/13, IČO: 29399491 a ke 
zřízení příspěvkové organizace, která by vykonávala činnost zaniklé obchodní společnosti 
OVA!!!CLOUD.net a.s. 
 

  
3) ukládá 
   

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 
předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 
 

  
 Vyřizuje: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, T: 17.12.2014
 vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 
  

 
RM_M 47 
Návrh Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě mandátní č. 
1963/2012/OI/LPO ze dne 21.8.2012 na Technický dozor stavebníka a 
koordinátora BOZP pro stavbu “Prodloužená Ruská “ 
  
Usnesení číslo: 00110/RM1418/4 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 5013/RM1014/65 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě a smlouvě mandátní č. 
1963/2012/OI/LPO ze dne 21.08.2012 na Technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP 
pro stavbu “Prodloužená Ruská” dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 59 
Návrh na uzavření “Smluv o zřízení věcného břemene” a “Smluv o 
zřízení služebností” v souvislosti se stavbami odboru investičního, 
zahrnutými do kapitálového rozpočtu města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 00111/RM1418/4 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
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1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Trolejbus 
Karolina 1. etapa” mezi povinným:  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město 
IČO: 70994234 
a 
oprávněným: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku parc.č. 3372/4 v 
k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení věcného břemene”  v souvislosti se stavbou 
“Propojení cyklostezky Na Lukách, Staroveská” mezi povinným:  
Moravskoslezský kraj 
sídlo: ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava 
IČO: 70890692 
zastoupený z pověření hejtmana kraje 
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, 
se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 
IČO: 00095711 
a 
oprávněným: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti sjezdu na části pozemku parc.č. 837/40 v 
k.ú. Proskovice a pozemku parc.č. 3830/4 v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava dle přílohy č. 4 
předloženého materiálu 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Dobudování 
cyklostezky u Hrabovského jezu I. etapa” mezi povinným:  
Povodí Odry, státní podnik 
sídlo: Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
IČO: 70890021 
a 
oprávněným: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
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IČO: 00845451 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti umístění cyklistické stezky na částech pozemků 
parc.č. 2599/3 v k.ú. Hrabová a parc.č. 1207/12 v k.ú. Vratimov dle přílohy č. 6 předloženého 
materiálu 

  
4) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě”  v souvislosti se 
stavbou “Havarijní oprava vodovodu v ul. Na Landeku” mezi obtíženým:  
Lesy České republiky, s.p. 
sídlo: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 
IČO: 42196451 
a 
oprávněným: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku parc.č. 1254 v 
k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  
5) doporučuje 
  

zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení věcného břemene”  v 
souvislosti se stavbou “Vodovodní řad ul. Zadní padělky” mezi povinným:  
Moravskoslezský kraj 
sídlo: ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava 
IČO: 70890692 
zastoupený z pověření hejtmana kraje 
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, 
se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 
IČO: 00095711 
a 
oprávněným: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků parc.č. 3238/5 
k.ú. Martinov ve Slezsku,  parc.č. 969/1a parc.č. 969/4 v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava dle 
přílohy č. 10 předloženého materiálu 

  
6) doporučuje 
  

zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení věcného břemene”  v 
souvislosti se stavbou “Rozvoj metropolitní komunikační infrastruktury SMO: ZŠ Trnkovecká 
- Trasa KK - bod 14.67”mezi povinným:  
Moravskoslezský kraj 
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sídlo: ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava 
IČO: 70890692 
zastoupený z pověření hejtmana kraje 
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, 
se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 
IČO: 00095711 
a 
oprávněným: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku parc.č. 3265/1 k.ú. 
Radvanice, obec Ostrava dle přílohy č. 12 předloženého materiálu 

  
7) doporučuje 
  

zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení věcného břemene”  v 
souvislosti se stavbou “Rozvoj metropolitní komunikační infrastruktury SMO: ZŠ Škrobálkova 
51, Ostrava - Kunčičky - trasa stávající OS-KK-bod 14.68”mezi povinným:  
Moravskoslezský kraj 
sídlo: ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava 
IČO: 70890692 
zastoupený z pověření hejtmana kraje 
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, 
se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 
IČO: 00095711 
a 
oprávněným: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku parc.č. 5612/1 k.ú. 
Slezská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 14 předloženého materiálu 

  
8) doporučuje 
  

zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení věcného břemene”  v 
souvislosti se stavbou “Rozvoj metropolitní komunikační infrastruktury SMO: - trasa 1.5 ZŠ J. 
Šoupala - KK1 Bedřicha Nikodéma x 17. listopadu” mezi povinným:  
Moravskoslezský kraj 
sídlo: ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava 
IČO: 70890692 
zastoupený z pověření hejtmana kraje 
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, 
se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 
IČO: 00095711 
a 
oprávněným: 
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statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku parc.č. 4424/7 k.ú. 
Poruba - Sever, obec Ostrava dle přílohy č. 16 předloženého materiálu 

  
9) doporučuje 
  

zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení věcného břemene”  v 
souvislosti se stavbou “Rozvoj metropolitní komunikační infrastruktury SMO: připojení centra 
Čtyřlístek, Hladnovská 751” mezi povinným:  
Moravskoslezský kraj 
sídlo: ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava 
IČO: 70890692 
zastoupený z pověření hejtmana kraje 
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, 
se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 
IČO: 00095711 
a 
oprávněným: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků parc.č. 433/1, 
parc.č. 438/1 a parc.č. 512/1,  k.ú. Muglinov, obec Ostrava dle přílohy č. 18 předloženého 
materiálu 

  
10) doporučuje 
  

zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení věcného břemene”  v 
souvislosti se stavbou “Rozvoj metropolitní komunikační infrastruktury SMO: Optická trasa 
Nová Bělá - Stará Bělá 1. část” mezi povinným:  
Moravskoslezský kraj 
sídlo: ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava 
IČO: 70890692 
zastoupený z pověření hejtmana kraje 
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, 
se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 
IČO: 00095711 
a 
oprávněným: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků parc.č. 1640/1, 
parc.č. 1643/1, parc.č. 1521/21 a parc.č. 1521/24 v k.ú. Nová Bělá,  parc.č.  3815/1, parc.č. 
3816/1, parc.č. 3829/1, parc.č. 3829/3 a parc.č. 3830/1 v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava dle 
přílohy č. 20 předloženého materiálu 
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11) doporučuje 
  

zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení věcného břemene”  v 
souvislosti se stavbou “Rozvoj metropolitní komunikační infrastruktury SMO: Optická trasa 
Nová Bělá - Stará Bělá - Proskovice - Polanka nad Odrou - 2. část” mezi povinným:  
Moravskoslezský kraj 
sídlo: ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava 
IČO: 70890692 
zastoupený z pověření hejtmana kraje 
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, 
se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 
IČO: 00095711 
a 
oprávněným: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků parc.č. 837/1 
a parc.č. 837/3 v  k.ú. Proskovice, obec Ostrava dle přílohy č. 22 předloženého materiálu 

 

  
12) doporučuje 
  

zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení věcného břemene”  v 
souvislosti se stavbou “Rozvoj metropolitní komunikační infrastruktury SMO: Trasa 1.3 ZŠ 
Krásné Pole - KK6 Družební” mezi povinným:  
Moravskoslezský kraj 
sídlo: ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava 
IČO: 70890692 
zastoupený z pověření hejtmana kraje 
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, 
se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 
IČO: 00095711 
a 
oprávněným: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku parc.č. 2291/1 v
k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava dle přílohy č. 24 předloženého materiálu 

  
13) doporučuje 
  

zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení věcného břemene”  v 
souvislosti se stavbou “Rozvoj metropolitní komunikační infrastruktury SMO: Trasa 1.7 
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ÚMOb Krásné Pole - KK5 Opavská x polní plocha” mezi povinným:  
Moravskoslezský kraj 
 
sídlo: ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava 
IČO: 70890692 
zastoupený z pověření hejtmana kraje 
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, 
se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 
IČO: 00095711 
a 
oprávněným: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku parc.č. 2291/1 v 
k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava dle přílohy č. 26 předloženého materiálu 

  
14) doporučuje 
  

zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení věcného břemene”  v 
souvislosti se stavbou “Rozvoj metropolitní komunikační infrastruktury SMO: Trasa 1.6 
ÚMOb Plesná - KK5 Opavská x polní plocha” mezi povinným:  
Moravskoslezský kraj 
sídlo: ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava 
IČO: 70890692 
zastoupený z pověření hejtmana kraje 
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, 
se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 
IČO: 00095711 
a 
oprávněným: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na částiech pozemků parc.č. 958/1, 
parc.č. 958/31 a parc.č. 959/1 v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava dle přílohy č. 28 předloženého 
materiálu 

  
15) ukládá 
   

náměstkovi primátora Ing. Kamilovi Bednářovi  
předložit návrh dle bodů 1) - 14) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí  
 

  
 Vyřizuje: Ing. Dalibor Kanclíř, T: 17.12.2014
 vedoucí odboru investičního 
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RM_VZ 2 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy o 
dílo a smlouvy příkazní na zpracování dokumentace pro provedení 
stavby pro akci Rozšíření výukového areálu Bělský les - Parkové cesty 
(PD+IČ+AD) 
  
Usnesení číslo: 00112/RM1418/4 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na 
zpracování dokumentace pro provedení stavby Rozšíření výukového areálu Bělský les -
Parkové cesty (PD+IČ+AD) se zhotovitelem (příkazníkem): 

Ing. Pavel Šimek, Rybářská 401, 688 01 Uherský Brod 

za cenu nejvýše přípustnou 88.500,00 Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_VZ 6 
Veřejná zakázka malého rozsahu pod označením “Zajištění výuky a 
výcviku žáků” 
  
Usnesení číslo: 00113/RM1418/4 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na zajištění výuky a výcviku 
žáků na dětském dopravním hřišti při Základní a mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 
20, příspěvková organizace v roce 2015 s příspěvkovou organizací: 

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace 

IČ: 70944652 se sídlem A. Kučery 1276/20, 700 30 Ostrava-Hrabůvka 

za cenu nejvýše přípustnou 264 680,-Kč (není plátcem DPH) dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 
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2) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na zajištění výuky a výcviku 
žáků na dětském dopravním hřišti při Mateřské škole Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1530-1531, 
příspěvková organizace v roce 2015 s příspěvkovou organizací: 

Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1530-1531, příspěvková organizace 

IČ: 70984662 se sídlem Ukrajinská 4/1530-1531, 708 00 Ostrava-Poruba 

za cenu nejvýše přípustnou 52 500,-Kč (není plátcem DPH) dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu 

  
3) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na zajištění výuky a výcviku 
žáků na dětském dopravním hřišti při Mateřské škole Ostrava, Hornická 43A, příspěvková 
organizace v roce 2015 s příspěvkovou organizací:  

Mateřská škola Ostrava, Hornická 43A, příspěvková organizace 

IČ: 70934011 se sídlem Hornická 43A/2679, 702 00 Ostrava 

za cenu nejvýše přípustnou 45 000,-Kč (není plátcem DPH) dle přílohy č. 3 předloženého 
materiálu 

  
4) ukládá 
  

vedoucímu odboru dopravy 

zabezpečit všechny potřebné úkony těchto veřejných zakázek malého rozsahu uvedených v 
bodech 1) až 3) tohoto usnesení   

  
 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 19.12.2014
 vedoucí odboru dopravy 
  

 
  
 
 


