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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 16.12.2014 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

00281/RM1418/7 RM_M 0 Schválení programu 7. schůze rady města                  
dne 16.12.2014 

28 

00282/RM1418/7 RM_M 17 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za 
měsíc listopad 2014 

25 

00283/RM1418/7 RM_M 43 Posouzení a vyjádření k návrhu Smlouvy č. 
15171362 o poskytnutí podpory ze Státního fondu 
životního prostředí České republiky pro projekt 
“Pojďme spolu do přírody” 

50 

00284/RM1418/7 RM_M 44 Souhlas s podáním žádostí o dotaci pro projekty 
ozdravných pobytů z dotačního programu 
“Podpora ozdravných pobytů dětí z oblastí se 
zhoršenou kvalitou ovzduší” Státního fondu 
životního prostředí ČR s názvem “Do přírody za 
zdravím I. - III.” 

50 

00285/RM1418/7 RM_M 58 Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci z 
podprogramu Regenerace panelových sídlišť na 
rok 2015 pro projekt “Regenerace sídliště 
Šalamouna - 3. etapa” 

50 

00286/RM1418/7 RM_M 45 NÁVRH NA UZAVŘENÍ DODATKU Č. 1 KE 
SMLOUVĚ Č. 12128421 (S 0607/2013/SŘDAŽP) 
O POSKYTNUTÍ PODPORY ZE STÁTNÍHO 
FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR 

50 

00287/RM1418/7 RM_M 42 Rozpočet, plán činností, prodloužení doby 
podnájmu a změna stanov zájmového sdružení 
právnických osob TROJHALÍ KAROLINA 

38 

00288/RM1418/7 RM_M 51 Návrh na uzavření Memoranda o spolupráci s 
Českou republikou - Úřadem vlády ČR, 
Agenturou pro sociální začleňování 

86 

00289/RM1418/7 RM_M 20 Přijetí dotace na projekt “Rekonstrukce 
sportovního areálu (stadionu) v Ostravě-
Vítkovicích, II. etapa”, Sektor I. jižní tribuny 

86 

00290/RM1418/7 RM_VZ 7 Veřejná zakázka “Dolní oblast Vítkovic - služby 
elektronických komunikací”, poř. č. 249/2014 

25 

00291/RM1418/7 RM_M 3 Návrh na účast statutárního města Ostrava na 
tuzemských a zahraničních veletrzích cestovního 
ruchu v roce 2015 

38 

00292/RM1418/7 RM_M 19 Schválení dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 
1480/2014/OER/LPO k projektu “Rozšíření 
výukového areálu Bělský les - výsadba zeleně” 

38 

00293/RM1418/7 RM_M 7 Poskytnutí dotace městskému obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz v souvislosti s užíváním prostor 
budovy Nové radnice a její přístavby 

07 
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00294/RM1418/7 RM_M 47 Úprava závazného ukazatele 07 
00295/RM1418/7 RM_M 48 Úprava rozpočtu r. 2014 07 
00296/RM1418/7 RM_M 40 Žádost o souhlas s užitím heraldického znaku 

města Ostravy v obrazové příloze bakalářské 
práce 

01 

00297/RM1418/7 RM_M 41 Zrušení usnesení rady města č. 
11004/RM1014/143 ze dne 30. 9. 2014 a 
předložení návrhu na zrušení věcných břemen na 
stálé úkryty civilní ochrany 

01 

00298/RM1418/7 RM_M 55 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. 
Tomáše Macury, MBA, primátora, a Ing. Lumíra 
Palyzy, 1. náměstka primátora, do Francie 
(Cannes) ve dnech 09.-13.03.2015 

01 

00299/RM1418/7 RM_VZ 2 Nezadání veřejné zakázky malého rozsahu na 
distribuci měsíčníku “Ostravská radnice” v roce 
2015 

1 

00300/RM1418/7 RM_M 46 Žaloba o vyklizení bytu 28 
00301/RM1418/7 RM_M 54 Přehled písemností adresovaných radě města a 

zastupitelstvu města za období od 27.10.-
11.12.2014 

28 

00302/RM1418/7 RM_M 21 Návrh na souhlas s umístěním staveb na 
pozemcích ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy 

08 

00303/RM1418/7 RM_M 22 Souhlas s dočasným odnětím části pozemku parc. 
č. 3277/1 v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 
plnění funkcí lesa 

08 

00304/RM1418/7 RM_M 23 Návrh na souhlas s připojením zpevněné plochy a 
s umístěním inžen. sítí pro Montované stavby 
VENEL s.r.o. uzavření smluv o budoucí smlouvě 
o zřízení služebnosti a nájemních smluv s manžely 
P. a V-PODLAHY, s.r.o. 

08 

00305/RM1418/7 RM_M 24 Návrh na souhlas s umístěním stavby a uzavřením 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene k pozemkům v k.ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy s oprávněným: Dial Telecom, a.s. 

08 

00306/RM1418/7 RM_M 25 Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření 
smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy s 
oprávněným O2 Czech Republic a.s. 

08 

00307/RM1418/7 RM_M 26 Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv o 
zřízení služebností k pozemkům ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy v k.ú. Stará Plesná, 
obec Ostrava, a v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava, 
pro fyzickou osobu a pro společnost                            
PRA-P-OR s.r.o. 

08 
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00308/RM1418/7 RM_M 27 Návrh na souhlas s umístěním nadzemního vedení, 
podzemních přípojek NN 0,4 kV a jistících skříní 
k pozemkům ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy a uzavření smluv o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene-služebnosti, pro ČEZ 
Distribuce, a.s. 

08 

00309/RM1418/7 RM_M 28 Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o 
zřízení služebnosti v k.ú. Přívoz, obec Ostrava, ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy, s 
oprávněným: Správa železniční dopravní cesty, 
státní organizace. 

08 

00310/RM1418/7 RM_M 29 Projednání petice “Zásadní nesouhlas se záměrem 
orgánů samosprávy prodat parc. č. 3/1 v k. ú. 
Poruba pro záměr výstavby tzv. RD s penzionem.” 

08 

00311/RM1418/7 RM_M 30 Návrh na záměr města pronajmout části pozemků 
v k. ú. Radvanice a Svinov, obec Ostrava 

08 

00312/RM1418/7 RM_M 31 Návrh na koupi parkovacího systému parkoviště 
“Muzejní” v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
od společnosti Ostravské komunikace, a.s., návrh 
na uzavření nájemní smlouvy 

08 

00313/RM1418/7 RM_M 32 Návrh na uzavření dodatku č. 1 se společností 
Povodí Odry, státní podnik 

08 

00314/RM1418/7 RM_M 33 Předchozí souhlas rady města s uzavřením 
dodatku č. 2 k nájemní smlouvě na pozemky v 
k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava. 
Předchozí souhlas rady města s uzavřením 
smlouvy o výpůjčce na pozemek v k.ú. Martinov 
ve Slezsku, obec Ostrava. Předchozí souhlas rady 
města s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě o 
výpůjčce na pozemky v k.ú. Mariánské Hory, 
obec Ostrava. Předchozí souhlas rady města s 
uzavřením dodatku č. 4 ke smlouvě o výpůjčce na 
pozemky v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava. 

08 

00315/RM1418/7 RM_M 34 Návrh na uzavření dohody o skončení nájmu (ul. 
Podroužkova) 

08 

00316/RM1418/7 RM_M 36 Návrh na poskytnutí investiční účelové dotace z 
rozpočtu statutárního města Ostravy 

08 

00317/RM1418/7 RM_M 37 Odpisový plán na rok 2015, dodatek č. 21 ke 
Směrnici č.2/2007 pro evidenci majetku 

08 

00318/RM1418/7 RM_M 38 Návrh předání vodohospodářského majetku ve 
vlastnictví statutárního města Ostrava do nájmu 
společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. a 
záměr pronájmu vodohospodářské stavby 

08 

00319/RM1418/7 RM_M 56 Návrh na zrušení usnesení č. 9709/RM1014/127 
rady města ze dne 15.4.2014. Návrh na vydání 
bezdůvodného obohacení 

08 
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00320/RM1418/7 RM_M 49 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do 
vlastnictví Městské nemocnice Ostrava, 
příspěvkové organizace 

40 

00321/RM1418/7 RM_M 50 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do 
vlastnictví Dětského centra Domeček, příspěvková 
organizace 

40 

00322/RM1418/7 RM_M 18 Informace o realizaci projektu “Podpora změny 
způsobu poskytování služby osobám s duševním 
onemocněním v Domově Slunovrat” 
financovaného z operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost 

41 

00323/RM1418/7 RM_MZP 1 Návrh na úpravu platů ředitelů příspěvkových 
organizací v oblasti zdravotnictví k 01.01.2015 a 
návrh dodatku č. 1 k Zásadám pro odměňování 
ředitelů příspěvkových organizací zřízených 
statutárním městem Ostrava 

87 

00324/RM1418/7 RM_M 11 Projednání vybraných bodů valné hromady 
obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. 
včetně delegace na valnou hromadu 

88 

00325/RM1418/7 RM_M 59 Minitendr na nákup produktů Microsoft 83 
00326/RM1418/7 RM_M 2 Zpráva o ukončení realizace projektu 

“NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM - středisko 
ekologické výchovy v Zoo Ostrava” 

80 

00327/RM1418/7 RM_M 6 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do 
vlastnictví Zoologické zahrady Ostrava, 
příspěvkové organizace, se sídlem Michálkovická 
197, 710 00 Slezská Ostrava, IČ 00373249 

80 

00328/RM1418/7 RM_M 12 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru 
děděním do vlastnictví Zoologické zahrady 
Ostrava, příspěvkové organizace, se sídlem 
Michálkovická 197, 710 00 Ostrava-Slezská 
Ostrava, IČO: 00373249 

80 

00329/RM1418/7 RM_M 16 Přijetí daru do Fondu pro děti ohrožené 
znečištěním ovzduší od společnosti ArcelorMittal 
Ostrava a.s. 

33 

00330/RM1418/7 RM_M 4 Návrh na uzavření smluv o zajištění přeložek 
plynárenských zařízení v souvislosti s realizací 
staveb Kanalizace Nová Bělá a Kanalizace 
Hrabová. 

05 

00331/RM1418/7 RM_M 8 Návrh na uzavření smluv o právu provést stavbu v 
souvislosti se stavbami, zahrnutými do 
kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy. 

05 

00332/RM1418/7 RM_M 9 Návrh na uzavření “Smlouvy o zřízení 
služebnosti” v souvislosti se stavbou “Cyklostezky 
- úsek Koblovský most - lávka na Kamenec” 

05 

00333/RM1418/7 RM_VZ 3 Veřejná zakázka “Rekonstrukce kanalizace 
Jeremenko - III. ETAPA”, poř. č. 282/2014 
 

05 
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00334/RM1418/7 RM_VZ 4 Veřejná zakázka “Náhradní výsadba v areálu 
FNsP Zábřeh”, poř. č. 280/2014 

05 

00335/RM1418/7 RM_M 10 Projednání problémů k řešení v 3. úplné 
aktualizaci Územně analytických podkladů pro 
správní obvod statutárního města Ostravy 

89 

00336/RM1418/7 RM_M 13 Předchozí souhlas k pronájmu nemovitostí v 
majetku města, svěřených městským obvodům a 
nabytí nemovitostí 

89 

00337/RM1418/7 RM_M 52 Předložení informace ve věci výsledku jednání o 
rozšíření projektů realizovaných společnosti 
Dopravní podnik Ostrava a.s. z Programu 
švýcarsko-české spolupráce a spolufinancovaných 
statutárním městem Ostrava 

45 

00338/RM1418/7 RM_M 14 Návrh na vyřazení dlouhodobého nehmotného 
majetku z evidence odboru dopravy 

09 

00339/RM1418/7 RM_M 53 Návrh řešení rekonstrukce autobusové smyčky 
Klášterského, ul. Proskovická, Ostrava - 
Výškovice ve variantě se zálivem 

09 

00340/RM1418/7 RM_M 39 Kontrola plnění usnesení rady města za období 
říjen 2014 

28 

00341/RM1418/7 RM_M 1 Souhlas vlastníka s Výhledovým plánem obnovy a 
údržby na rok 2015 pro Ozdravné centrum 
Ještěrka - majetku užívaného na základě koncesní 
smlouvy 2987/2009/ŠK/LPO ze dne 1.1.2010 

84 

00342/RM1418/7 RM_M 15 Návrh na naložení s přebytečným majetkem v 
užívání Magistrátu města Ostravy 

84 

00343/RM1418/7 RM_VZ 5 Zadání veřejné zakázky “Obslužná a dozorovací 
činnost PS”, poř. č. 212/2014 

84 

00344/RM1418/7 RM_VZ 6 Veřejná zakázka “Ostraha objektů Městského 
stadionu”, poř. č. 266/2014 

84 

00345/RM1418/7 RM_M 5 Pověření členky zastupitelstva města Mgr. Hany 
Strádalové k přijímání projevů vůle snoubenců, že 
vstupují do manželství 

21 
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Materiály, které byly staženy: 
  

Materiál 
  

Název zn.předkl. 

 RM_VZ 10 Veřejná zakázka “Snížení spotřeby energií v ZOO 
Ostrava”, poř. č. 169/2014 

05 

 RM_M 57 Schválení dodatku č.1 ke smlouvě o dílo 
č.1270/2014/OER/LPO k projektu “Izolační zeleň 
města Ostrava - projekt 04” 

38 

 RM_M 35 Návrh na neuzavření/uzavření nájemní smlouvy 
ul. Horní č.3032/100 

08 

 RM_VZ 1 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní pro 
stavbu “Rekonstrukce vodovodu a kanalizace na 
Kostelním náměstí v Moravské Ostravě - BOZP”. 

05 

 RM_VZ 9 Veřejná zakázka “Technická podpora Microsoft”, 
poř.č. 192/2014 

83 

 RM_VZ 8 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní pro 
stavbu “Revitalizace ZŠ Ostrava - Hošťálkovice - 
TDS+BOZP” 

05 
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RM_M 0 
Schválení programu 7. schůze rady města dne 16.12.2014 
  
Usnesení číslo: 00281/RM1418/7 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  program 7. schůze rady města dne 16.12.2014 

 
  

 
RM_M 17 
Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc listopad 2014 
  
Usnesení číslo: 00282/RM1418/7 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 
  
1) projednala 
   

informaci o stavu veřejného pořádku za měsíc listopad 2014 dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 
 

  
 

RM_M 43 
Posouzení a vyjádření k návrhu Smlouvy č. 15171362 o poskytnutí 
podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky pro 
projekt “Pojďme spolu do přírody” 
  
Usnesení číslo: 00283/RM1418/7 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 8384/RM1014/110 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
   

s návrhem Smlouvy č. 15171362 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 
České republiky, která by měla být uzavřena mezi Statutárním městem Ostrava, městským 
obvodem Moravská Ostrava a Přívoz a poskytovatelem dotace - Státní fond životního prostředí 
České republiky, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ 00020729 na financování projektu 
“Pojďme spolu do přírody” z programu “Podpora ozdravných pobytů dětí z oblastí se 
zhoršenou kvalitou ovzduší” dle přílohy č. 1 tohoto materiálu 
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2) 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, T: 31.03.2015
 starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
  

 
RM_M 44 
Souhlas s podáním žádostí o dotaci pro projekty ozdravných pobytů z 
dotačního programu “Podpora ozdravných pobytů dětí z oblastí se 
zhoršenou kvalitou ovzduší” Státního fondu životního prostředí ČR s 
názvem “Do přírody za zdravím I. - III.” 
  
Usnesení číslo: 00284/RM1418/7 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

a) s přípravou projektů “Do přírody za zdravím I. - III.” 

b) s podáním žádostí o dotaci v rámci programu “Podpora ozdravných pobytů dětí z oblastí se 
zhoršenou kvalitou ovzduší” vyhlášeného Státním fondem životního prostředí České republiky 
pro projekty “Do přírody za zdravím I. - III.” 

c) se zněním čestných prohlášení k dani z přidané hodnoty k projektům “Do přírody za 
zdravím I. - III.” dle přílohy č. 1, 2 a 3 tohoto materiálu 

  
2) žádá 
   

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz jako nositele projektů o zajištění veškerých úkonů 
spojených s přípravou projektů a předložením žádostí o dotaci a všech jejich příloh pro 
projekty “Do přírody za zdravím I. - III.” dle bodu 1a) a 1b) tohoto usnesení v souladu s 
podmínkami výzvy v rámci programu “Podpora ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou 
kvalitou ovzduší” v případě, že zastupitelstvo městského obvodu rozhodne kladně o předložení 
žádostí o dotaci pro tyto projekty 
 

  
 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 30.01.2015
 starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
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RM_M 58 
Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci z podprogramu Regenerace 
panelových sídlišť na rok 2015 pro projekt “Regenerace sídliště 
Šalamouna - 3. etapa” 
  
Usnesení číslo: 00285/RM1418/7 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
   

se zahájením přípravy a s podáním žádosti o dotaci pro projekt “Regenerace sídliště Šalamouna 
- 3. etapa” ke spolufinancování z podprogramu Regenerace panelových sídlišť na rok 2015 
vyhlášeném Ministerstvem pro místní rozvoj ČR 
 

  
2) žádá 
   

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
jako nositele projektu o zahájení veškerých úkonů spojených s přípravou projektu a 
předložením žádosti o dotaci a všech jejích příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení v 
souladu s podmínkami pro poskytování dotací z podprogramu Regenerace panelových sídlišť 
na rok 2015 
 

  
 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 16.02.2015
 starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
  
3) schvaluje 
  

v případě úspěšnosti projektu dle bodu 1) tohoto usnesení spolufinancování projektu z rozpočtu 
Statutárního města Ostrava v roce 2015 v celkové výši 7 000 tis. Kč dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
4) žádá 
   

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
o zajištění spolufinancování a předfinancování projektu uvedeného v bodě 1) v rámci 
specifikace nároků na rozpočet statutárního města Ostrava (rozpočet nositele) dle bodu 3) 
tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, 
 starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
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RM_M 45 
NÁVRH NA UZAVŘENÍ DODATKU Č. 1 KE SMLOUVĚ Č. 12128421 (S 
0607/2013/SŘDAŽP) O POSKYTNUTÍ PODPORY ZE STÁTNÍHO FONDU 
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR 
  
Usnesení číslo: 00286/RM1418/7 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 9792/RM1014/129 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 12128421 o poskytnutí podpory ze Státního fondu 
životního prostředí, který by měl být uzavřen mezi příjemcem podpory statutárním městem 
Ostrava, jednajícím prostřednictvím městského obvodu Radvanice a Bartovice, se sídlem 
Těšínská 281/87, 716 00 Ostrava - Radvanice, IČ 00845451 a poskytovatelem podpory Státním 
fondem životního prostředí ČR, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ 00020729, 
týkající se projektu “Preventivní povodňová ochrana - systém ochrany před povodněmi pro 
městský obvod Ostrava - Radvanice a Bartovice” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) žádá 
   

městský obvod Radvanice a Bartovice 
zabezpečit všechny potřebné úkony spojené s realizací projektu dle bodu 1) tohoto usnesení 
 

  
 Vyřizuje: Mgr. Šárka Tekielová, T: 31.12.2014
 starostka městského obvodu Radvanice a Bartovice 
  

 
RM_M 42 
Rozpočet, plán činností, prodloužení doby podnájmu a změna stanov 
zájmového sdružení právnických osob TROJHALÍ KAROLINA 
  
Usnesení číslo: 00287/RM1418/7 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
   

na straně statutárního města Ostravy s rozpočtem a plánem činnosti zájmového sdružení 
právnických osob TROJHALÍ KAROLINA na rok 2015 dle přílohy č.1 předloženého 
materiálu 
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2) souhlasí 
   

na straně statutárního města Ostravy s uzavřením dodatku č. 2 k Podnájemní smlouvě ze dne 
18. 7. 2013, uzavřené mezi zájmovým sdružením právnických osob  TROJHALÍ KAROLINA 
a zájmovým sdružením právnických osob Dolní oblast VÍTKOVICE, týkající se galerijních 
prostor a depozitáře určených pro vykonávání galerijní činnosti Galerie města Ostravy, kterým 
se prodlužuje doba podnájmu do 31. 12. 2015 dle přílohy č.3 předloženého materiálu 
 

  
3) souhlasí 
   

na straně statutárního města Ostravy se změnou stanov zájmového sdružení právnických osob 
TROJHALÍ KAROLINA  dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 
 

  
 

RM_M 51 
Návrh na uzavření Memoranda o spolupráci s Českou republikou - 
Úřadem vlády ČR, Agenturou pro sociální začleňování 
  
Usnesení číslo: 00288/RM1418/7 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
   

s uzavřením Memoranda o spolupráci s Českou republikou - Úřadem vlády ČR, Agenturou pro 
sociální začleňování, se sídlem nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1, IČ 00006599 dle 
přílohy č.1 předloženého materiálu 
 

  
2) doporučuje 
   

zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření Memoranda o spolupráci s Českou republikou -
Úřadem vlády ČR, Agenturou pro sociální začleňování, se sídlem nábřeží Edvarda Beneše 4, 
118 01 Praha 1, IČ 00006599 dle přílohy č.1 předloženého materiálu 
 

  
3) ukládá 
   

náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D.  
předložit návrh dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu města 
 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 28.01.2015
 vedoucí odboru sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit 
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RM_M 20 
Přijetí dotace na projekt “Rekonstrukce sportovního areálu (stadionu) v 
Ostravě-Vítkovicích, II. etapa”, Sektor I. jižní tribuny 
  
Usnesení číslo: 00289/RM1418/7 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
   

o přijetí dotace ve výši 50 mil. Kč z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na 
projekt Statutárního města Ostravy “Rekonstrukce sportovního areálu (stadionu) v Ostravě-
Vítkovicích, II. etapa”, Sektor I. jižní tribuny (viz. Rozhodnutí o poskytnutí dotace v                
příloze č. 1 tohoto materiálu). 
 

  
 

RM_VZ 7 
Veřejná zakázka “Dolní oblast Vítkovic - služby elektronických 
komunikací”, poř. č. 249/2014 
  
Usnesení číslo: 00290/RM1418/7 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o poskytování služby 
elektronických komunikací, spočívající v poskytování, zpracování a přenosu dat, které 
objednateli umožní monitorování bezpečnostní situace na území města Ostravy, a to v rozsahu 
dle předloženého návrhu se společností: 

OVANET a.s. 
se sídlem: Hájkova 1100/13, 702 00 Ostrava, Přívoz 
IČO: 29399491 

za cenu nejvýše přípustnou 696.000,- Kč bez DPH 

  
 

RM_M 3 
Návrh na účast statutárního města Ostrava na tuzemských a 
zahraničních veletrzích cestovního ruchu v roce 2015 
  
Usnesení číslo: 00291/RM1418/7 

(zn.předkl.) 
38 
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Rada města 
  
1) schvaluje 
   

záměr účasti statutárního města Ostrava na tuzemských a zahraničních veletrzích cestovního 
ruchu v roce 2015 
 

  
2) ukládá 
   

vedoucímu odboru ekonomického rozvoje 
zabezpečit veškeré činnosti související s přípravou a prezentací statutárního města Ostrava na 
tuzemských a zahraničních veletrzích cestovního ruchu v roce 2015 
 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 30.11.2015
 vedoucí odboru ekonomického rozvoje 
  

 
RM_M 19 
Schválení dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 1480/2014/OER/LPO k 
projektu “Rozšíření výukového areálu Bělský les - výsadba zeleně” 
  
Usnesení číslo: 00292/RM1418/7 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 9859/RM1014/130 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
   

o uzavření Dodatku č.1 ke  smlouvě o dílo č. 1480/2014/OER/LPO ze dne 3.6.2014 mezi 
statutárním městem Ostrava a společností AWT Rekultivace a.s., se sídlem: Dělnická 41/884, 
73564 Havířov - Prostřední Suchá, IČ: 47676175 dle přílohy č.1 předloženého materiálu. 
 

  
 

RM_M 7 
Poskytnutí dotace městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz v 
souvislosti s užíváním prostor budovy Nové radnice a její přístavby 
  
Usnesení číslo: 00293/RM1418/7 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
   

o poskytnutí dotace městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ve výši 1 916 tis.Kč v 
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souvislosti s užíváním prostor budovy Nové radnice a její přístavby 
 

  
2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í  neinvestiční transfery obcím na § 6399, pol. 5321, ORJ 120, org. 2 o 1 916 tis.Kč 

s n i ž u j e  rozpočtová rezerva na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 1 916 tis.Kč 

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
- zvýší přijaté neinvestiční transfery od obcí na pol. 4121 o 1 916 tis.Kč 
- zvýší výdaje na § xxxx, pol. xxxx o 1 916 tis.Kč 

  
3) ukládá 
   

vedoucímu odboru financí a rozpočtu realizovat schválené rozpočtové opatření 
 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.12.2014
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 47 
Úprava závazného ukazatele 
  
Usnesení číslo: 00294/RM1418/7 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

rozpočtová opatření, kterými se 

z v y š u j í 

- kapitálové příjmy 
na § 3311, pol. 3113, ORJ 160, org. 4234 o 30 tis.Kč 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 
na pol. 4116, ORJ 120, ÚZ 36535005 o 230 tis.Kč 
                                  ÚZ 33513233 o 481 tis.Kč 
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                                  ÚZ 33113233 o 85 tis.Kč 
                                  ÚZ 33513233 o 434 tis.Kč 
                                  ÚZ 33113233 o 77 tis.Kč 
                                  ÚZ 35015 o 445 tis.Kč  
                                  ÚZ 33513233 o 300 tsi.Kč 
                                  ÚZ 33113233 o 53 tis.Kč 
                                  ÚZ 13305 o 2 946 tis.Kč 

- neinvestiční přijaté transfery od krajů 
na pol. 4122, ÚZ 13307, ORJ 120, ÚZ 13307 o 337 tis.Kč 

- ostatní investiční přijaté transfery ze SR 
na pol. 4216,ÓRJ 120, ÚZ 36535889 o 12 166 tis.Kč 

- běžné výdaje 
na § 4357, pol. 5909, ORJ 180 o 219 tis.Kč 

- neinvestiční transfery 
na § 3311, pol. 5331, ORJ 160, org. 4234 o 30 tis.Kč 
na § 3522, pol. 5336, ORJ 170, ÚZ 36535005, org. 4241 o 230 tis.Kč 
na § 4357, pol. 5336, ORJ 180, ÚZ 33513233, org. 39 o 481 tis.Kč 
                                              ÚZ 33113233, org, 39 o 85 tis.Kč 
na § 4357, pol. 5336, ORJ 180, ÚZ 33513233, org. 37 o 434 tis.Kč 
                                              ÚZ 33113233, org. 37 o 77 tis.Kč 
na § 3592, pol. 5336, ORJ 170, ÚZ 35015, org. 4241 o 445 tis.Kč 
na § 4357, pol. 5336, ORJ 180, ÚZ 33513233, org. 35 o 300 tis.Kč 
                                              ÚZ 33113233, org. 35 o 53 tis.Kč 
na ORJ 180, pol. 5336, ÚZ 13305, § 4357, org. 43 o 108 tis.Kč 
                                                  § 4350, org. 37 o 365 tis.Kč 
                                                             org. 38 o 37 tis.Kč 
                                                             org. 36 o 30 tis.Kč 
                                                             org. 41 o 206 tis.Kč 
                                                             org. 40 o 883 tis.Kč 
                                                             org. 34 o 104 tis.Kč 
                                                             org. 35 o 392 tis.Kč  
                                                 § 4357, org. 37 o 105 tis.Kč 
                                                             org. 38 o 49 tis.Kč  
                                                             org. 39 o 412 tis.Kč 
                                                             org. 34 o 85 tis.Kč 
                                                             org. 35 o 144 tis.Kč   
na ORJ 170, § 4358, pol. 5336, org. 4241 o 26 tis.Kč 
na § 3529, pol. 5336, ORJ 170, ÚZ 13307, org. 4245 o 337 tis.Kč 

- investiční transfery 
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na § 3522, pol. 6356, ORJ 170, ÚZ 36535889, org. 4241 o 12 166 tis.Kč 

s n i ž u j í 

- neinvestiční transfery 
na ORJ 180, pol. 5331, § 4357, org. 43 o 108 tis.Kč 
                                              org. 39, ÚZ 10 o 81 tis.Kč 
                                  § 4350, org. 36, ÚZ 10 o 30 tis.Kč 
                                  

  
2) ukládá 
   

vedoucímu odboru financí a rozpočtu realizovat schválená rozpočtová opatření 
 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.12.2014
 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 
Národní divadlo moravskoslezské o 30 tis.Kč 
Městská nemocnice Ostrava o 648 tis.Kč 
Domov Magnolie o 897 tis.Kč 
Domov Čujkovova o 981 tis.Kč 
Domov Korýtko o 86 tis.Kč 
Domov pro seniory Kamenec o 206 tis.Kč 
Domov Slunečnice 883 tis.Kč 
Domov Sluníčko o 189 tis.Kč 
Domov Slunovrat 889 tis.Kč 
Dětské centrum Domeček o 337 tis.Kč 

b) investiční dotace příspěvkové organizaci 
Městská nemocnice Ostrava o 12 166 tis.Kč 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 28.01.2015
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 48 
Úprava rozpočtu r. 2014 
  
Usnesení číslo: 00295/RM1418/7 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

rozpočtová opatření, kterými se 

z v y š u j í 

- nedaňové příjmy 
(C.4.) na ORJ 161, § 3419, pol. 2112 o 29 tis.Kč 
                            § 3421, pol. 2229 o 30 tis.Kč    
na § 3725, pol. 2324, ORJ 190 o 5 250 tis.Kč (C.7.) 
na § 6310, pol. 2149, ORJ 120 o 3 tis.Kč (C.9.) 

- neinvestiční transfery ze státních fondů 
(B.8.) na ORJ 120, pol. 4113, ÚZ 54190001, org. 55000000 o 1 tis.Kč 
                                                                org. 56000000 o 1 tis.Kč 
                                                                org. 57000000 o 1 tis.Kč  

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 
na pol. 4116, ÚZ 13010, ORJ 120 o 72 tis.Kč (A.2.) 
(B.4.) na ORJ 120, pol. 4116, org. 62000000, ÚZ 54515325 o 873 tis.Kč 
                                                                  ÚZ 54115324 o 51 tis.Kč 
(B.6.) na ORJ 120, pol. 4116, ÚZ 33513233 o 350 tis.Kč 
                                           ÚZ 33113233 o 62 tis.Kč 
na pol. 4116, ORJ 120, ÚZ 54515325, org. 6500000 o 8 tis.Kč (B.7.) 
(B.8.) na ORJ 120, pol. 4116, ÚZ 54515325, org. 55000000 o 12 tis.Kč 
                                                                org. 56000000 o 12 tis.Kč 
                                                                org. 57000000 o 12 tis.Kč  

- neinvestiční přijaté transfery od krajů 
na pol. 4122, ORJ 120, ÚZ 201 o 263 tis.Kč (A.4.) 

- investiční přijaté transfery ze státních fondů 
(B.3.) na ORJ 120, pol. 4213, ÚZ 54190877, org. 5021 o 40 tis.Kč 
                                                                org. 5022 o 130 tis.Kč 
                                                                org. 5023 o 6 tis.Kč 
                                                                org. 5025 o 103 tis.Kč 
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                                                                org. 5026 o 39 tis.Kč 
                                                                org. 5027 o 144 tis.Kč 
                                                                org. 5028 o 57 tis.Kč 
                                                                org. 5029 o 51 tis.Kč 
                                                                org. 5031 o 64 tis.Kč 
                                                                org. 5032 o 196 tis.Kč 
                                                                org. 5033 o 26 tis.Kč  

- ostatní investiční přijaté transfery ze SR 
na pol. 4216, ÚZ 36517871, ORJ 120, org. 45000000 o 29 179 tis.Kč (B.2.) 
                    ÚZ 33934, ORJ 120, org. 8165 o 12 000 tis.Kč (A.1.) 
(B.3.) na ORJ 120, pol. 4216, ÚZ 54515835, org. 5021 o 674 tis.Kč 
                                                                org. 5022 o 2 207 tis.Kč 
                                                                org. 5023 o 104 tis.Kč 
                                                                org. 5025 o 1 749 tis.Kč 
                                                                org. 5026 o 659 tis.Kč 
                                                                org. 5027 o 2 448 tis.Kč 
                                                                org. 5028 o 976 tis.Kč 
                                                                org. 5029 o 861 tis.Kč 
                                                                org. 5031 o 1 094 tis.Kč 
                                                                org. 5032 o 3 337 tis.Kč 
                                                                org. 5033 o 437 tis.Kč      

- investiční transfery od regionálních rad 
na pol. 4223, ÚZ 38588505, ORJ 120, org. 69000000 o 894 tis.Kč (B.1.) 

- běžné výdaje 
na § 4339, pol. 5909, ÚZ 13010, ORJ 180 o 72 tis.Kč (A.2.) 
na § 3529, pol. 5909, ORJ 170 o 263 tis.Kč (A.4.) 
(C.1.) na ORJ 230, § 2310, pol. 5169, ÚZ 8113 o 300 tis.Kč 
                            § 3635, pol. 5154 o 150 tis.Kč 
                            § 2310, pol. 5171 o 300 tis.Kč 
                            § 2321, pol. 5171 o 200 tis.Kč 
(C.2.) na ORJ 270, § 5311, pol. 5151 o 50 tis.Kč 
                                       pol. 5167 o 10 tis.Kč 
                            § 4349, pol. 5137, ÚZ 7109 o 16 tis.Kč 
(C.3.) na ORJ 121, § 5512, pol. 5139 o 274 tis.Kč 
                                        pol. 5156 o 50 tis.Kč 
                                        pol. 5169 o 40 tis.Kč 
                                        pol. 5171 o 8 tis.Kč 
(C.4.) na ORJ 161, § 3419, ÚZ 7112, pol. 5041 o 100 tis.Kč 
                                                      pol. 5169 o 258 tis.Kč 
(C.5.) na ORJ 136, § 3639, pol. 5171 o 165 tis.Kč 
                            § 6171, pol. 5151 o 40 tis.Kč 
                            § 3639, pol. 5153 o 100 tis.Kč 
na § 4349, pol. 5139, ÚZ 7109, ORJ 160 o 1 tis.Kč (C.6.) 
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na § 3725, pol. 5169, ORJ 190 o 5 250 tis.Kč (C.7.) 
na § 3612, pol. 5152, ORJ 137 o 150 tis.Kč (C.8.) 
na § 3639, pol. 5164, ORJ 137 o 10 tis.Kč (C.11.) 
na § 4349, pol. 5164, ORJ 180, ÚZ 7502 o 16 tis.Kč (C.13.) 
na § 6171, pol. 5167, ORJ 130 o 300 tis.Kč (C.14.) 
na § 3111, pol. 5139, ORJ 300, org. 6318000000 o 25 tis.Kč (C.15.) 
na § 6409, pol. 5364, ORJ 120, ÚZ 38588505 o 215 tis.Kč (E.1.) 

- kapitálové výdaje 
na § 3412, pol. 6121, ÚZ 33934, ORJ 230, org. 8165 o 12 000 tis.Kč (A.1.) 
(C.1.) na ORJ 230, § 2219, pol. 6121, ÚZ 38588505, org. 8137 o 4 000 tis.Kč 
                                                       ÚZ 38108224, org. 8137 700 tis.Kč   
                                                       ÚZ 38588505, org. 8136 o 168 tis.Kč 
                                                       ÚZ 38108224, org. 8136 o 27 tis.Kč  
                           § 3631, pol. 6121, org. 4293 o 93 tis.Kč 
(C.12.) na ORJ 230, § 3412, pol. 6121, org. 8165 o 6 491 tis.Kč 
                                                         org. 8165, ÚZ 95 o 1 480 tis.Kč 
                                                                         ÚZ 8113 o 2 575 tis.Kč 
                                                                         ÚZ 2300 o 434 tis.Kč  

- neinvestiční transfery 
na § 6399, pol. 5321, ORJ 120, org. 4 o 3 tis.Kč (C.9.) 
na § 3529, pol. 5336, ORJ 170, ÚZ 201, org. 4245 o 263 tis.Kč (A.4.) 

- investiční transfery 
na § 3639, pol. 6329, ÚZ 8113, ORJ 137 o 1 156 tis.Kč (C.8.) 

z v y š u j e  

- rozpočtová rezerva 
na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 894 tis.Kč (B.1.) 
                                             o 1 086 tis.Kč (B.3.)   
                                             o 924 tis.Kč (B.4.) 
                                             o 1 679 tis.Kč (B.5.) 
                                             o 412 tis.Kč (B.6.) 
                                             o 39 tis.Kč (B.8.) 

- účelová rezerva na financování akcí EIB 
na § 6409, pol. 5901, ORJ 120, ÚZ 8224 o 29 179 tis.Kč (B.2.) 
                                                           o 1 470 tis.Kč (B.3.) 
                                                           o 8 tis.Kč (B.7.) 

- účelová rezerva na financování investičních akcí 
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na § 6409, pol. 5901, ORJ 120, ÚZ 2300 o 12 846 tis.Kč (B.3.) 

s n i ž u j í 

- ostatní přijaté neinvestiční transfery ze SR 
na pol. 4116, ÚZ 14018 o 340 tis.Kč (C.10.) 

- běžné výdaje 
na § 3635, pol. 5153, ORJ 230 o 150 tis.Kč (C.1.) 
(C.2.) na ORJ 270, § 5311, pol. 5153 o 30 tis.Kč 
                                        pol. 5164 o 10 tis.Kč 
                                        pol. 5166 o 20 tis.Kč 
                            § 4349, pol. 5139, ÚZ 7109 o 16 tis.Kč 
(C.3.) na ORJ 121, § 5512, pol. 5039 o 33 tis.Kč 
                                        pol. 5131 o 5 tis.Kč 
                                        pol. 5132 o 72 tis.Kč 
                                        pol. 5134 o 80 tis.Kč 
                                        pol. 5136 o 10 tis.Kč 
                                        pol. 5137 o 115 tis.Kč 
                                        pol. 5164 o 7 tis.Kč  
                                        pol. 5167 o 50 tis.Kč 
(C.4.) na ORJ 161, § 3419, pol. 5139, ÚZ 7112 o 176 tis.Kč 
                                        pol. 5175, ÚZ 7112 o 17 tis.Kč 
(C.5.) na ORJ 136, § 6171, pol. 5171 o 165 tis.Kč 
                                        pol. 5152 o 140 tis.Kč 
na § 4349, pol. 5169, ÚZ 7109, ORJ 160 o 1 tis.Kč (C.6.) 
na § 3612, pol. 5171, ORJ 137 o 150 tis.Kč (C.8,) 
(C.10.) na ORJ 270, § 4349, ÚZ 14018, pol. 5011 o 250 tis.Kč 
                                                         pol. 5031 o 62 tis.Kč 
                                                         pol. 5032 o 23 tis.Kč 
                                                         pol. 5137 o 5 tis.Kč  
na § 3639, pol. 5169, ORJ 137 o 10 tis.Kč (C.11.) 
(C.12.) na ORJ 230, § 3635, pol. 5166 o 800 tis.Kč 
                              § 3639, pol. 5164 o 1 000 tis.Kč 
                              § 3639, pol. 5169 o 739 tis.Kč 
na § 4349, pol. 5169, ÚZ 7502, ORJ 180 o 16 tis.Kč (C.13.) 
na § 6171, pol. 5166, ORJ 130 o 300 tis.Kč (C.14.) 
na § 3111, pol. 5169, ORJ 300, org. 6318000000 o 25 tis.Kč 

- kapitálové výdaje 
(C.1.) na ORJ 230, § 2310, pol. 6121, ÚZ 8113, org. 7288 o 300 tis.Kč 
                                       pol. 6121, org. 7238 o 500 tis.Kč   
                             § 3412, pol. 6121, org. 8143 o 93 tis.Kč 
(C.12.) na ORJ 230, § 2271, pol. 6121, org. 3144 o 1 000 tis.Kč 
                                                         org. 3144, ÚZ 95 o 165 tis.Kč 
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                             § 2321, pol. 6121, org. 8106 o 552 tis.Kč 
                                                        org. 8106, ÚZ 95 o 2 tis.Kč 
                             § 2310, pol. 6121, ÚZ 8113, org. 7288 o 2 575 tis.Kč 
                             § 3392, pol. 6121, ÚZ 95, org. 8164 o 13 tis.Kč 
                             § 3412, pol. 6121, org. 8143 o 2 400 tis.Kč 
                                                        org. 8143, ÚZ 95 o 1 300 tis.Kč  

- neinvestiční transfery 
na § 3529, pol. 5331, ORJ 170, org. 4245 o 263 tis.Kč (A.4.) 
(C.4.) na ORJ 161, § 3421, pol. 5222, ÚZ 7105 o 6 tis.Kč 
                                        pol. 5212, ÚZ 1355 o 10 tis.Kč 
                                        pol. 5222 o 90 tis.Kč 
na § 3639, pol. 5229, ÚZ 8113, ORJ 137 o 1 156 tis.Kč (C.8.) 

- investiční transfery 
na § 6399, pol. 6341, ÚZ 3500, org. 10, ORJ 120 o 1 679 tis.Kč (B.5.) 

s n i ž u j e  

- účelová rezerva na financování akcí EIB 
(C.1.) na ORJ 120, § 6409, pol. 5901, ÚZ 8224 o 4 700 tis.Kč 
                                                                    o 195 tis.Kč  

- účelová rezerva na financování investičních akcí 
na § 6409, pol. 5901, ORJ 120, ÚZ 2300 o 434 tis.Kč (C.12.) 

- rozpočtová rezerva 
na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 215 tis.Kč (E.1.) 

Městský obvod Ostrava-Jih (C.9., A.3.) 
- zvýší přijaté neinvestiční transfery od obcí na pol. 4121 o 3 tis.Kč 
- zvýší běžné výdaje na § xxxx, pol. 5xxx o 3 tis.Kč 
- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR na pol. 4116, ÚZ 13305 o 396 tis.Kč 
- zvýší běžné výdaje na § 43xx, pol. 5xxx, ÚZ 13305 o 396 tis.Kč 
Městský obvod Poruba (A.3.) 
- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR na pol. 4116, ÚZ 13305 o 450 tis.Kč 
- zvýší neinvestiční transfery na § 43xx, pol. 5336, ÚZ 13305 o 450 tis.Kč 

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz (A.3.) 
- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR na pol. 4116, ÚZ 13305 o 976 tis.Kč 
- zvýší běžné výdaje na § 43xx, pol. 5xxx, ÚZ 13305 o 976 tis.Kč 
Městský obvod Slezská Ostrava (A.3.) 
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- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR na pol. 4116, ÚZ 13305 o 787 tis.Kč 
- zvýší běžné výdaje na § 43xx, pol. 5xxx, ÚZ 13305 o 787 tis.Kč 

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky (A.3., B.5.) 
- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR na pol. 4116, ÚZ 13305 o 145 tis.Kč 
- zvýší běžné výdaje na § 43xx, pol. 5xxx, ÚZ 13305 o 145 tis.Kč 
- sníží investiční přijaté transfery od obcí na pol. 4221, ÚZ 3500 o 1 679 tis.Kč 
- zvýší ostatní přijaté investiční transfery ze SR na pol. 4216, ÚZ 54515835 o 1 586 tis.Kč 
- zvýší investiční přijaté transfery ze státních fondů na pol. 4213, ÚZ 54190877 o 93 tis.Kč 

Městský obvod Vítkovice (A.3.) 
- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR na pol. 4116, ÚZ 13305 o 117 tis.Kč 
- zvýší běžné výdaje na § 43xx, pol. 5xxx, ÚZ 13305 o 117 tis.Kč 

  
2) ukládá 
   

vedoucímu odboru financí a rozpočtu realizovat schválená rozpočtová opatření 
 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.12.2014
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  
3) souhlasí 
   

s podáním žádosti městského obvodu Poruba o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na 
úhradu čistého nájemného nebo jeho části a účelové neinvestiční dotace na rozvoj 
infrastruktury městského obvodu Poruba na zajištění bydlení osob s udělenou mezinárodní 
ochranou formou azylu nebo doplňkové ochrany na území České republiky podle varianty č. II 
A na rok 2015 ve smyslu Zásad pro poskytování dotací z rozpočtové kapitoly 314 -
Ministerstva vnitra ve prospěch obcí prostřednictvím krajů na zajištění bydlení osob s udělenou 
mezinárodní ochranou formou azylu nebo doplňkové ochrany v roce 2014 a v letech 
následujících, jež jsou přílohou usnesení vlády ČR ze dne 30.10.2013 č. 818 o změně usnesení 
vlády ze dne 14.5.2008 č. 543, o zabezpečení integrace azylantů a osob požívajících doplňkové 
ochrany v roce 2008 a v letech následujících 
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RM_M 40 
Žádost o souhlas s užitím heraldického znaku města Ostravy v 
obrazové příloze bakalářské práce 
  
Usnesení číslo: 00296/RM1418/7 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) vydává 
   

souhlas s užitím heraldického znaku města Ostravy v bakalářské práci studenta Masarykovy 
univerzity v Brně, pana xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx/xx, xxxx xx  xxxxxx 
 

  
 

RM_M 41 
Zrušení usnesení rady města č. 11004/RM1014/143 ze dne 30. 9. 2014 a 
předložení návrhu na zrušení věcných břemen na stálé úkryty civilní 
ochrany 
  
Usnesení číslo: 00297/RM1418/7 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) zrušuje 
   

své usnesení č. 11004/RM1014/143 ze dne 30. 9. 2014 v plném rozsahu 
 

  
2) souhlasí 
   

s návrhem Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje na zrušení věcných 
břemen u stálých úkrytů civilní ochrany dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
 

  
3) rozhodla 
   

a. o uzavření smluv o zrušení věcného břemene na stálé úkryty civilní ochrany se 
společností ArcelorMittal Ostrava a. s. dle příloh č. 2 a 3 předloženého materiálu 

b. o uzavření smluv o zrušení věcného břemene na stálé úkryty civilní ochrany se 
společností Dalkia Česká republika a. s. dle příloh č. 4 - 10 předloženého materiálu 

c. o uzavření smluv o zrušení věcného břemene na stálé úkryty civilní ochrany se 
společností Bytové družstvo Slavíčkova 4, 6, 8 Ostrava dle přílohy č. 11 předloženého 
materiálu 
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d. o vydání potvrzení o zániku věcného břemene na úkryty civilní ochrany ve vlastnictví 
města Ostravy dle přílohy č. 12 předloženého materiálu 

 
  
4) ukládá 
   

vedoucímu odboru kancelář primátora zabezpečit výmaz věcných břemen na základě smluv a 
potvrzení uvedených v bodě 3) tohoto usnesení na Katastrálním úřadu pro Moravskoslezský 
kraj, Katastrálním pracovišti Ostrava 
 

  
 Vyřizuje: Mgr. Michal Bayer, T: 31.03.2015
 pověřen zastupováním funkce vedoucí odboru kancelář primátora 
  

 
RM_M 55 
Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. Tomáše Macury, 
MBA, primátora, a Ing. Lumíra Palyzy, 1. náměstka primátora, do 
Francie (Cannes) ve dnech 09.-13.03.2015 
  
Usnesení číslo: 00298/RM1418/7 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

zahraniční pracovní cestu Ing. Tomáše Macury, MBA, primátora a Ing. Lumíra Palyzy, 
1. náměstka primátora, do Francie (Cannes) ve dnech 09.-13.03.2015 za účelem účasti na 
mezinárodním veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí MIPIM 2015 

  
2) schvaluje 
  

úhradu finančních nákladů dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších 
předpisů 

  
3) ukládá 
   

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, a 1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 
předložit radě města zprávu o výsledku zahraniční pracovní cesty dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Michal Bayer, T: 31.03.2015
 pověřen zastupováním funkce vedoucí odboru kancelář primátora 
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RM_VZ 2 
Nezadání veřejné zakázky malého rozsahu na distribuci měsíčníku 
“Ostravská radnice” v roce 2015 
  
Usnesení číslo: 00299/RM1418/7 

(zn.předkl.) 
1 

  
k usnesení č. 11262/RM1014/146 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
   

o nezadání veřejné zakázky malého rozsahu na distribuci měsíčníku “Ostravská radnice”
v roce 2015 společnosti Mediaservis, s.r.o., Špitálská 885/2a, 190 00 Praha 9 - Vysočany, 
IČ: 24197360 na základě výsledku elektronické aukce č. 4349/2014 za 281 160,- Kč bez DPH 
a neuzavření smlouvy dle přílohy č.2 předloženého materiálu. 
 

  
 

RM_M 46 
Žaloba o vyklizení bytu 
  
Usnesení číslo: 00300/RM1418/7 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
   

podat žalobu o vyklizení bytu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
 

  
 

RM_M 54 
Přehled písemností adresovaných radě města a zastupitelstvu města za 
období od 27.10.-11.12.2014 
  
Usnesení číslo: 00301/RM1418/7 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) projednala 
  

informaci o písemnostech adresovaných radě města a zastupitelstvu města za období od 
27.10.2014 do 11.12.2014 dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu 
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2) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 
náměstkovi primátora Ing. Kamilu Bednářovi 
náměstkovi primátora Ing. Ivu Hařovskému  
vyřídit písemnosti dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu 

  
 Vyřizuje: Mgr. Michal Bayer, T: 27.01.2015
 pověřen zastupováním funkce vedoucí odboru kancelář primátora 
  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 27.01.2015
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  
 Vyřizuje: Ing.arch. Cyril Vltavský, T: 27.01.2015
 vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 
  
 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 27.01.2015
 vedoucí odboru dopravy 
  
3) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 
náměstkovi primátora Ing. Kamilu Bednářovi 
náměstkovi primátora Ing. Ivu Hařovskému 
informovat radu města prostřednictvím odboru legislativního a právního o způsobu vyřízení 
písemností dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu 

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 10.02.2015
 vedoucí odboru legislativního a právního 
  

 
RM_M 21 
Návrh na souhlas s umístěním staveb na pozemcích ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 00302/RM1418/7 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  a) 

s umístěním stavby -  ”Rekonstrukce komunikace K Odře” na pozemku parc. č.  793/104 -
 ostatní plocha, zeleň a na části pozemku parc. č. 610/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace v 
k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava 
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o celkové výměře 342 m2, dle koordinační situace stavby, která je přílohou č. 2  předloženého 
materiálu   

pro žadatele: statutární město Ostrava - městský obvod Ostrava-Jih 

pro územní a stavební řízení 

b) 

s umístěním stavby: “Křižovatka ul. U Hrůbků x ul. Břenkova - zřízení přechodu pro chodce” 
na části pozemku p.p.č. 47/14 - ostatní plocha, ostatní komunikace a na části pozemku p.p.č. 
1005/2 - ostatní plocha, silnice v k.ú. Zábřeh na Odrou, obec Ostrava 

o celkové výměře 22,7 m2, dle situace stavebních úprav, která je přílohou č. 4 předloženého 
materiálu 

pro žadatele: statutární město Ostrava - městský obvod Ostrava-Jih 

pro územní a stavební řízení 

  
 

RM_M 22 
Souhlas s dočasným odnětím části pozemku parc. č. 3277/1 v k. ú. 
Slezská Ostrava, obec Ostrava plnění funkcí lesa 
  
Usnesení číslo: 00303/RM1418/7 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s dočasným odnětím a trvalým omezením části pozemku parc. č. 3277/1 - lesní pozemek v k. ú. 
Slezská Ostrava, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 1 předloženého 
materiálu 
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RM_M 23 
Návrh na souhlas s připojením zpevněné plochy a s umístěním inžen. 
sítí pro Montované stavby VENEL s.r.o. uzavření smluv o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti a nájemních smluv s manžely P. a V-
PODLAHY, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 00304/RM1418/7 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s připojením zpevněné plochy k místní komunikaci ul. B. Nikodéma a s umístěním vodovodu, 
kanalizace a zpevněné plochy včetně odvodnění do pozemku ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy: 

parc. č. 4422/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, 

pro investora: 

Montované stavby VENEL s.r.o. 
se sídlem Ostrava-Poruba, Slavíkova 1744, PSČ 708 00 
IČO 603 18 473, 

v rámci stavby “Technická infrastruktura pro 5 RD na ul. B. Nikodéma” 

dle přílohy č. 1/1 předloženého materiálu 

  
2) souhlasí 
  

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

p. p. č. 495/1 – ostatní plocha, silnice, 
v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, 

pro investory: 
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Manželé 
xxxxx xxxxx, rok narození xxxx, 
xxxxxx xxxxxx, rok narození xxxx, 
oba bydliště x xxxxxxx xxx/x, xxx xx xxxxxxx - xxxxxxx, 

v rámci stavby “Kanalizační přípojka pro RD v k. ú. Heřmanice, ul. Koněvova” 

  
3) rozhodla 
  

uzavřít, na straně vlastníka níže uvedeného pozemku, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti dle přílohy č. 3 předloženého materiálu k části pozemku ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy: 

p. p. č. 495/1 – ostatní plocha, silnice, 
v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, 

budoucí služebnost je vyznačena pro účely smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v 
kopii katastrální mapy a po dokončení stavby “Kanalizační přípojka pro RD v k. ú. Heřmanice, 
ul. Koněvova“, bude ve smlouvě o zřízení služebnosti vymezen její rozsah geometrickým 
plánem, 

s budoucími oprávněnými: 

Manželé 
xxxxx xxxx, rok narození xxxx, 
xxxxxx xxxxxxx, rok narození xxxx, 
oba bydliště x xxxxxxxx xxx/x, xxx xx xxxxxxx - xxxxxx, 

za účelem zřízení, provozování a údržby kanalizační přípojky v uvedeném pozemku na dobu 
časově neomezenou za dohodnutou jednorázovou úplatu ve výši 200,-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 

  
4) rozhodla 
  

na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku p. p. č. 495/1 - ostatní 
plocha, silnice o výměře 6,70 m2 v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava 
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s manželi 
xxxxxx xxxxxx, rok narození xxxx 
xxxxxxxx xxxxxxx, rok narození xxxx 
oba bydliště x xxxxxxxx xxx/x, xxx xx xxxxxx - xxxxxx 

za účelem vybudování kanalizační přípojky v rámci stavby “Kanalizační přípojka pro RD 
v k. ú. Heřmanice, ul. Koněvova” 

za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok tj. 603,- Kč ročně 

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

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
5) souhlasí 
  

s umístěním vodovodní přípojky, přípojky splaškové a dešťové kanalizace do pozemku ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 894/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, 

pro investora: 

V-PODLAHY, s.r.o. 
se sídlem Vsetín, Na Hrázi 1603, PSČ 75501 
IČO 253 74 745, 

v rámci stavby “Výstavba nového prodejního střediska v lokalitě Ostrava - Přívoz” 

  
6) rozhodla 
  

uzavřít, na straně vlastníka níže uvedeného pozemku, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti dle přílohy č. 6 předloženého materiálu k části pozemku ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy: 
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p. p. č. 894/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, 

budoucí služebnost je vyznačena pro účely smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v 
situačním snímku a po dokončení stavby “Výstavba nového prodejního střediska v lokalitě 
Ostrava - Přívoz“, bude ve smlouvě o zřízení služebnosti vymezen její rozsah geometrickým 
plánem, 

s budoucím oprávněným: 

V-PODLAHY, s.r.o. 
se sídlem Vsetín, Na Hrázi 1603, PSČ 75501 
IČO 253 74 745, 

za účelem zřízení, provozování a údržby vodovodní přípojky, přípojky splaškové a dešťové 
kanalizace v uvedeném pozemku na dobu časově neomezenou za dohodnutou jednorázovou 
úplatu ve výši 500,-Kč za každý i započatý metr délky vodovodní přípojky, přípojky splaškové 
a dešťové kanalizace + 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 

  
7) rozhodla 
  

na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k částem pozemku p. p. č. 894/1 - ostatní 
plocha, ostatní komunikace v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, a to: 

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

se společností V-PODLAHY, s. r. o., se sídlem Vsetín, Na Hrázi 1603, PSČ 755 01, 
IČO 253 74 745  

za účelem vybudování vodovodní přípojky a přípojky splaškové a dešťové kanalizace v rámci 
stavby “Výstavba nového prodejního střediska v lokalitě Ostrava - Přívoz” 

za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 2,850,30 Kč ročně 
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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. 7 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 24 
Návrh na souhlas s umístěním stavby a uzavřením smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům v k.ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava ve vlastnictví statutárního města Ostravy s 
oprávněným: Dial Telecom, a.s. 
  
Usnesení číslo: 00305/RM1418/7 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

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

parc.č. 2620/115 - ostatní plocha, silnice, 
 parc.č. 3350/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
 parc.č. 3350/22 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
 parc.č. 3362/3 - ostatní plocha, jiná plocha, 
 pozemek ve zjednodušené evidenci - parcely původ Evidence nemovitostí (EN) parc.č. 
3362/1, díl 1, 
 k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

v rámci stavby “Přenosová infrastruktura pro připojení integrovaných záchranných složek 2014 
– 2015 Ostrava – Frýdlantská, Místecká”, pro: 

Dial Telecom, a.s. 
Křižíkova 36a/237, 186 00  Praha 8 – Karlín 
 IČO: 28175492 

  
2) rozhodla 
  

na straně vlastníka níže uvedených pozemků uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene podle přílohy č. 3 předloženého materiálu - k částem pozemků ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy: 
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parc.č. 2620/115 - ostatní plocha, silnice, 
 parc.č. 3350/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
 parc.č. 3350/22 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
 parc.č. 3362/3 - ostatní plocha, jiná plocha, 
 pozemek ve zjednodušené evidenci - parcely původ Evidence nemovitostí (EN) parc.č. 
3362/1, díl 1, 
 k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

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

Dial Telecom, a.s. 
Křižíkova 36a/237, 186 00  Praha 8 – Karlín 
 IČO: 28175492 

za účelem zřízení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě, 
na dobu časově neomezenou, za jednorázovou náhradu dle zásad schválených usnesením rady 
města č. 5309/1014/68 ze dne 4.9.2012, a to 
 1.100,- Kč za každý i započatý metr délky podzemního komunikačního vedení veřejné 
komunikační sítě + DPH v zákonné výši, v pozemcích parc.č. 3350/6, parc.č. 3350/22, 
nejméně však 1.500,- Kč + DPH v zákonné výši,   
 500,- Kč za každý i započatý metr délky podzemního komunikačního vedení veřejné 
komunikační sítě + DPH v zákonné výši, v pozemcích parc.č. 2620/115, parc.č. 3362/3, 
pozemek ve zjednodušené evidenci – parcely původ Evidence nemovitostí (EN) parc.č. 3362/1 
díl 1, nejméně však 1.500,- Kč + DPH v zákonné výši. 

  
 

RM_M 25 
Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy s oprávněným O2 Czech Republic a.s. 
  
Usnesení číslo: 00306/RM1418/7 

(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 částem pozemků ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy: 
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parc.č. 777 - ostatní plocha, neplodná půda, 
parc.č. 1883 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc.č. 1884/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc.č. 1884/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc.č. 1945 - trvalý travní porost 
vše v k.ú. Hrušov, obec Ostrava, v rozsahu daném geometrickým plánem č. 1241 - 645/2013 ze 
dne 30.5.2014, 

a 

p.p.č. 417/16 - ostatní plocha, silnice, 
p.p.č. 438/3 -  ostatní plocha, silnice, 
p.p.č. 438/4 - ostatní plocha, silnice 
vše v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, v rozsahu daném geometrickým plánem č. 2365 - 645/2013 
ze dne 9.6.2014, s oprávněným: 

O2 Czech Republic a.s. 
se sídlem Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22 
IČO: 601 93 336 

za účelem zřízení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě 
(metalický kabel a 2 x HDPE trubka s optickým kabelem), na dobu časově neomezenou, za 
jednorázovou náhradu ve výši 121,- Kč vč. 21% DPH 

  
 

RM_M 26 
Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv o zřízení služebností k 
pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k.ú Stará Plesná, 
obec Ostrava, a v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava, pro fyzickou osobu a 
pro společnost PRA-P-OR s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 00307/RM1418/7 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti - dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu - k části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 821/1 - lesní pozemek, les jiný než hospodářský 
v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava, s oprávněným: 
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Ing. xxxxxxx xxxxxx, rok narození xxxx 
bydlištěm xx. xxxxxx xx/xx, xxx xx xxxxxx - xxxxxx 

za účelem zřízení služebnosti chůze a jízdy přes pozemek parc. č. 821/1 - lesní pozemek, les 
jiný než hospodářský v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava, v rozsahu daném geometrickým 
plánem č.1067-536/2014 ze dne 11.9.2014, na dobu časově neomezenou, za dohodnutou 
jednorázovou úplatu ve výši 165.310,- Kč včetně 21 % DPH  

  
2) rozhodla 
  

na straně vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti - dle přílohy č. 4 
předloženého materiálu - k části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p.p.č. 337/128 - ostatní plocha, jiná plocha,  
v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava, s oprávněným: 

PRA-P-OR s.r.o.  
se sídlem Orlovská 343/148, Heřmanice, 713 00 Ostrava 
IČO 268 42 017  

za účelem zřízení a provozování plynovodní přípojky, v rozsahu daném geometrickým plánem 
č. 1987-61/2014 ze dne 27.6.2014, na dobu časově neomezenou, za dohodnutou jednorázovou
úplatu ve výši 3.630,- Kč včetně 21 % DPH  

  
 

RM_M 27 
Návrh na souhlas s umístěním nadzemního vedení, podzemních 
přípojek NN 0,4 kV a jistících skříní 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: 00308/RM1418/7 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s umístěním nadzemního vedení NN 0,4 kV na pozemku ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy: 
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parc.č. 1441/1 - 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 2005/3, Žebráková, NNk” 

  
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: 

parc.č. 1441/1 - 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 nadzemního vedení NN 0,4 kV na části pozemku parc.č. 
1441/1 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, na dobu časově neomezenou za dohodnutou jednorázovou 
úplatu: 
- ve výši 500,- Kč za každý i započatý metr délky nadzemního vedení NN 0,4 kV + DPH v 
zákonné výši, nejméně však 1500,- Kč + DPH v zákonné výši, 
dle zásad schválených usnesením RM č. 5309/RM1014/68 ze dne 4.9.2012     

  
3) souhlasí 
  

s umístěním podzemní elektrické přípojky NN 0,4 kV  a 1 ks jistící rozpojovací skříně na 
pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

Strana 38/65 

parc.č. 3827/1 - ostatní plocha, silnice 
v k.ú. Stará Bělá, 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 1832/39, Štěpánek, NNk” 

  
4) rozhodla 
  

na straně vlastníka níže uvedeného pozemku uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene - služebnosti dle přílohy č.6 předloženého materiálu, k pozemku ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc.č. 3827/1 - ostatní plocha, silnice 
v k.ú. Stará Bělá, 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 elektrické přípojky NN 0,4 kV a 1 ks jistící 
rozpojovací skříně na části pozemku parc.č. 3827/1 v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava, na dobu 
časově neomezenou za dohodnutou jednorázovou úplatu: 
- ve výši 500,- Kč za každý i započatý metr délky podzemní elektrické přípojky NN 0,4 kV+ 
DPH v zákonné výši, nejméně však 1500,- Kč + DPH v zákonné výši, 
- ve výši 270,- Kč + DPH v zákonné výši za každý i započatý m2 plochy zatížené služebností 
vybudováním 1 ks jistící rozpojovací skříně, nejméně však 1500,- Kč + DPH v zákonné výši 
dle zásad schválených usnesením RM č. 5309/RM1014/68 ze dne 4.9.2012  

  
5) souhlasí 
  

s umístěním podzemní elektrické přípojky NN 0,4 kV, podzemní elektrické přípojky 2x NN 
0,4 kV a 1 ks jistící rozpojovací skříně na pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 
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parc.č. 2935/1 - ostatní plocha, manipulační plocha 
v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, pro: 

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

v rámci stavby “Ostrava 2935/29 Lokaj, NNk” 

  
6) rozhodla 
  

na straně vlastníka níže uvedeného pozemku uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene - služebnosti dle přílohy č.9 předloženého materiálu, k pozemku ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc.č. 2935/1 - ostatní plocha, manipulační plocha 
v k.ú. Moravská Ostrava, 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 elektrické přípojky NN 0,4 kV, podzemní elektrické 
přípojky 2x NN 0,4 kV a 1 ks jistící rozpojovací skříně na pozemku parc.č. 2935/1 v k.ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava, na dobu časově neomezenou za dohodnutou jednorázovou 
úplatu: 
- ve výši 500,- Kč za každý i započatý metr délky podzemní elektrické přípojky NN 0,4 kV + 
DPH v zákonné výši, nejméně však 1500,- Kč + DPH v zákonné výši, 
- ve výši 600,- Kč za každý i započatý metr délky podzemní elektrické přípojky 2x NN 0,4 kV 
+ DPH v zákonné výši, nejméně však 1500,- Kč + DPH v zákonné výši, 
- ve výši 270,- Kč + DPH v zákonné výši za každý i započatý m2 plochy zatížené služebností 
vybudováním 1 ks jistící rozpojovací skříně, nejméně však 1500,- Kč + DPH v zákonné výši 
dle zásad schválených usnesením RM č. 5309/RM1014/68 ze dne 4.9.2012  
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RM_M 28 
Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti v 
k.ú. Přívoz, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, s 
oprávněným: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. 
  
Usnesení číslo: 00309/RM1418/7 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

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

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

v rámci stavby “Optický kabel OŘ Ostrava”, pro: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234 

  
2) rozhodla 
  

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

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

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234 

za účelem zřízení a provozování podzemního komunikačního vedení drážní komunikační sítě v 
rozsahu daném geometrickým plánem č. 1899-27/2014 ze dne 12.6.2014, na dobu časově 
neomezenou, za jednorázovou náhradu ve výši 3.630,- Kč včetně 21% DPH. 
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RM_M 29 
Projednání petice “Zásadní nesouhlas se záměrem orgánů samosprávy 
prodat parc. č. 3/1 v k. ú. Poruba pro záměr výstavby tzv. RD s 
penzionem..” 
  
Usnesení číslo: 00310/RM1418/7 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00507/14 
  
Rada města 
  
1) projednala 
  

petici občanů městského obvodu Poruba: ”Zásadní nesouhlas se záměrem orgánů samosprávy 
prodat parcelu č. 3/1 v k. ú. Poruba pro záměr výstavby tzv. RD s penzionem - ubytovnou a 
restaurací naproti kostela sv. Mikuláše” 

  
2) doporučuje 
   

zastupitelstvu města souhlasit se zněním odpovědi petentům, dle přílohy č. 2 tohoto materiálu 
 

  
3) ukládá 
  

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

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

 
RM_M 30 
Návrh na záměr města pronajmout části pozemků v k. ú. Radvanice a 
Svinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00311/RM1418/7 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o záměru města pronajmout částí pozemků v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, a to: 

- parc. č. 780/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace, a to část A o výměře 2,4 m2 a část B o 
výměře 8,8 m2 
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- parc. č. 782/71 - ostatní plocha, ostatní komunikace, a to část A o výměře 3,10 m2 a část B o 
výměře 2,8 m2, 

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 pozemek parc. č. 924/8 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 
m2 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 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 pronajmout část pozemku parc. č. 3078/39 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
o výměře 1,4 m2 v k. ú. Svinov, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je součástí přílohy 
č. 3 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
 

RM_M 31 
Návrh na koupi parkovacího systému parkoviště “Muzejní” v k.ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava od společnosti Ostravské 
komunikace, a.s., návrh na uzavření nájemní smlouvy 
  
Usnesení číslo: 00312/RM1418/7 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

nekoupit 
použité movité věci, a to parkovací systém parkoviště “Muzejní” včetně součástí a 
příslušenství na pozemcích parc.č. 155, parc.č. 156, parc.č. 159/1, parc.č. 160 a parc.č. 3490 
vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, od společnosti Ostravské komunikace, a.s., se 
sídlem Novoveská 1266/25, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 253 96 544  

  
 

RM_M 32 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 se společností Povodí Odry, státní 
podnik 
  
Usnesení číslo: 00313/RM1418/7 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) rozhodla 
  

na straně pronajímatele uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ev. č. 0003/2011/MJ ze dne 
3.1.2011 

se spol. Povodí Odry, státní podnik, se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Varenská 49,
PSČ 701 26, IČO 708 90 021, 

jejímž předmětem je nájem 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 komunikace o výměře 994 m2, 

kterým dojde k prodloužení doby nájmu do 31.12.2017 a k vyloučení možnosti změnit 
smlouvu prostředky elektronické komunikace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 33 
Předchozí souhlas rady města s uzavřením dodatku č. 2 k nájemní 
smlouvě na pozemky v k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava. 
Předchozí souhlas rady města s uzavřením smlouvy o výpůjčce na 
pozemek v k.ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava. Předchozí souhlas 
rady města s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě o výpůjčce na 
pozemky v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava. Předchozí souhlas rady 
města s uzavřením dodatku č. 4 ke smlouvě o výpůjčce na pozemky v 
k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava. 
  
Usnesení číslo: 00314/RM1418/7 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) vydává 
   

pro statutární město Ostrava, Městský obvod Petřkovice, se sídlem Hlučínská 135, 725 29 
Ostrava 
předchozí souhlas s uzavřením dodatku č. 2 k “Nájemní smlouvě” ze dne 9. 11. 2011, ve znění 
dodatku č. 1 ze dne 31. 5. 2013 na pozemky parc.č. 1448/5, ost. plocha - sportoviště a rekreační 
plocha o výměře 1306 m2, parc.č. 1451/1, ost. plocha - sportoviště a rekreační plocha o výměře 
5678 m2, parc.č. 1453/1, ost. plocha - sportoviště a rekreační plocha o výměře 5624 m2 a 
parc.č. 1941/1, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 571 m2, vše v k.ú. Petřkovice u 
Ostravy, obec Ostrava 
s občanským sdružením 
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FC ODRA Petřkovice 
se sídlem Petřkovická 721 
725 29 Ostrava - Petřkovice  
IČO: 19012322 
za účelem využití pozemků jako fotbalové hřiště s příslušenstvím, 
na dobu určitou do 31. 12. 2029, 
a to v souladu s čl. 7, odst. (8) písmena c) bodu 4 Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut 
města Ostravy, úplné znění 
 

  
2) vydává 
   

pro statutární město Ostrava, Městský obvod Martinov, se sídlem Martinovská 31/54, 723 00 
Ostrava 
předchozí souhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce na pozemek parc.č. 2647/6, zahrada o 
výměře 489 m2 v k.ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava 
s 
xxxxxx xxxxxx, rok narození xxxx 
bydliště: xxx. xxxxx xxxx/x 
xxx xx, xxxxx-xxxxxx 
za účelem využití pozemku pro rekreační účely, 
na dobu určitou do 31. 12. 2019, 
a to v souladu s čl. 7, odst. (8) písmena c) bodu 4 Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut 
města Ostravy, úplné znění 
 

  
3) vydává 
   

pro statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, se sídlem 
Přemyslovců 63, 709 36 Ostrava 
předchozí souhlas s uzavřením dodatku č. 3 ke “Smlouvě o výpůjčce” ev.č. 02087/1998/MJ ze 
dne 22. 7. 1998, ve znění dodatků č. 1 - č. 2 na pozemky p.p.č. 730/3, ost. plocha - jiná plocha 
a p.p.č. 736/18, ost. plocha - jiná plocha v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava (ul. 
Mariánskohorská) 
s 
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA 
se sídlem Sirotčí 1145/7 
703 86 Vítkovice 
IČO: 000 02 739 
za účelem sanace - odstranění ekologických zátěží bývalého státního podniku OSTRAMO, 
na dobu určitou do 31. 12. 2025, 
a to v souladu s čl. 7, odst. (8) písmena c) bodu 4 Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut 
města Ostravy, úplné znění 
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4) vydává 
   

pro statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, se sídlem 
Přemyslovců 63, 709 36 Ostrava 
předchozí souhlas s uzavřením dodatku č. 4 ke “Smlouvě o výpůjčce” ev.č. 1/2005 ze dne 
16. 8. 2005, ve znění dodatků č. 1 - č. 3 na pozemky p.p.č. 730/9, ost. plocha - man. plocha, 
p.p.č. 730/12, trvalý travní porost, p.p.č. 730/13, trvalý travní porost, p.p.č. 732/1, vodní plocha 
- zamokřená plocha, p.p.č. 732/14, ost. plocha - ost. komunikace a p.p.č. 976/7, ost. plocha -
ost. komunikace v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava (ul. Mariánskohorská) 
s 
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA 
se sídlem Sirotčí 1145/7 
70386 Vítkovice 
IČO: 00002739 
za účelem sanace - odstranění ekologických zátěží bývalého státního podniku OSTRAMO, 
na dobu určitou do 31. 12. 2025, 
a to v souladu s čl. 7, odst. (8) písmena c) bodu 4 Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut 
města Ostravy, úplné znění 
 

  
 

RM_M 34 
Návrh na uzavření dohody o skončení nájmu (ul. Podroužkova) 
  
Usnesení číslo: 00315/RM1418/7 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně pronajímatele o uzavření dohody o skončení nájmu založeného “Smlouvou o nájmu 
nebytových prostor” ev.č. 2331/2012/MJ ze dne 30.11.2011, uzavřené s 
Markem Skořupou, 
se sídlem: Bohuslava Martinů 721/121, 708 00, Ostrava-Poruba, IČO: 22980113 
dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 36 
Návrh na poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu statutárního 
města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 00316/RM1418/7 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00509/14 
  
Rada města 
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1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

poskytnout investiční účelovou dotaci z rozpočtu statutárního města Ostravy pobočnému 
spolku: 

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Poruba-Ves 
se sídlem Vřesinská 2229/94, Poruba, 708 00 Ostrava 
IČO 731 84 764 

na úhradu kupní ceny ve výši 616.100,- Kč za pozemek parc.č. 2127/2 v k.ú. Poruba, obec 
Ostrava, jehož součástí je budova čp. 2229 

a uzavřít Smlouvu o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města 
Ostravy, která je přílohou č. 3 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 37 
Odpisový plán na rok 2015, dodatek č. 21 ke Směrnici č.2/2007 pro 
evidenci majetku 
  
Usnesení číslo: 00317/RM1418/7 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

a) pro účetní jednotku Magistrát města Ostravy odpisový plán dlouhodobého majetku na rok 
2015, který je přílohou č. 1 a přílohou č. 2 předloženého materiálu. 
Odpisový plán je založen na rovnoměrném odpisování dlouhodobého majetku. Dlouhodobý 
majetek bude při pořízení zařazován do majetkové evidence v souladu s ustanoveními 
Směrnice č.2/2007 pro evidenci majetku. 
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b) návrh dodatku č. 21 ke Směrnici č. 2/2007 pro evidenci majetku, s účinností od 1.1.2015, 
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 38 
Návrh předání vodohospodářského majetku ve vlastnictví statutárního 
města Ostrava do nájmu společnosti Ostravské vodárny a kanalizace 
a.s. a záměr pronájmu vodohospodářské stavby 
  
Usnesení číslo: 00318/RM1418/7 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o předání  vodohospodářského majetku  ve vlastnictví  statutárního města Ostrava  v 
pořizovací ceně 1,515.029,90 Kč do nájmu společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s., a 
to:  

• Vodovodní řad DN 200 včetně 1 kusu podzemního hydrantu  v celkové délce 242,20 m, 
uložený v pozemcích parc.č.433/1, parc.č. 433/10 v k.ú. Muglinov, obec Ostrava. Stavba 
byla kolaudována kolaudačním souhlasem č.92/14/VH/K ze dne 6.8.2014 a vybudována v 
rámci stavby “Rekonstrukce vodovodu DN 200 ul. Orlovská”, ORG 7264. 

 
  
2) rozhodla 
  

o záměru statutárního města Ostravy pronajmout vodohospodářskou stavbu ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit. 

- Vodovodní řad DN 100, DN 80, DN 50 včetně 2 kusů podzemních hydrantů v 
celkové délce 488,23 m, uložený v pozemcích parc.č.3241/1, parc.č.3241/2, parc.č.3238/1, 
parc.č.3237/1, parc.č.3238/5  v k.ú. Martinov ve Slezsku a v pozemcích parc.č.969/4, 
parc.č.969/1, parc.č.808/12, parc.č.829 v k.ú. Stará Plesná,  obec Ostrava. Stavba 
byla kolaudována kolaudačním souhlasem č.118/14/VH/K ze dne 17.10.2014. 

- Kanalizace DN 800 včetně 2 kusů kanalizačních šachet DN 1000 v celkové délce 306,03 m, 
uložená v pozemcích parc.č.1438/1, parc.č.1437, parc.č.1437, parc.č.1367/1, parc.č.1353/1, 
parc.č.1275/1, parc.č.1293/1, parc.č.233/35 a parc.č.1197 v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava. 
Stavba byla kolaudována kolaudačním souhlasem č.124/14/VH/K ze dne 12.11.2014. 
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3) zmocňuje 
  

vedoucího odboru majetkového 
k podepsání předávacího protokolu dle  bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 18.12.2014
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 56 
Návrh na zrušení usnesení č. 9709/RM1014/127 rady města ze dne 
15.4.2014. Návrh na vydání bezdůvodného obohacení 
  
Usnesení číslo: 00319/RM1418/7 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) ruší 
  

své usnesení č. 9709/RM1014/127 ze dne 15.4.2014 

  
2) projednala 
   

výzvu k vydání bezdůvodného obohacení, podanou společností BJ Trading s.r.o., se sídlem: 
Obránců míru 863/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO: 29381665, zastoupenou Mgr. Hanou 
Milatovou, advokátkou Advokátní kanceláře Friedelová, Milatová, Pěnkava v.o.s, se sídlem 
Místecká 329/258, 702 00, Ostrava – Hrabová, viz příloha č. 1 tohoto materiálu 
 

  
3) rozhodla 
  

vydat bezdůvodné obohacení ve výši 482.644,80 Kč za užívání nemovitých věcí v k.ú. 
Muglinov, obec Ostrava, a to pozemků: 
414/7 ostatní plocha, zeleň                           o výměře  1.085 m2 
414/13 ostatní plocha, zeleň                         o výměře  1.774 m2 
414/28 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2.914 m2 
414/29 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3.814 m2 
414/34 ostatní plocha, zeleň                         o výměře       39 m2 
414/38 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře     466 m2 
414/40 ostatní plocha, zeleň                         o výměře        31 m2 
414/41 ostatní plocha, zeleň                         o výměře  1.207 m2 
celková výměra činí                                                      11.330 m2 
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ve vlastnictví společnosti BJ Trading s.r.o., se sídlem: Obránců míru 863/7, Vítkovice, 703 00 
Ostrava, IČO: 29381665.   
Pozemky jsou užívány místní komunikací I. třídy a  komunikací IV. třídy - chodníky ve 
vlastnictví statutárního města Ostrava. 

  
 

RM_M 49 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do vlastnictví Městské 
nemocnice Ostrava, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 00320/RM1418/7 

(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 daru 
dle důvodové zprávy  a návrhu smlouvy, uvedené  v příloze č. 1 předloženého materiálu do 
vlastnictví Městské nemocnice Ostrava, příspěvkové organizace 
 

  
2) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 
vystavit za zřizovatele předchozí souhlas zřizovatele k darovací smlouvě dle bodu 1) tohoto 
usnesení  

  
 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 19.12.2014
 vedoucí odboru kultury a zdravotnictví 
  

 
RM_M 50 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví Dětského 
centra Domeček, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 00321/RM1418/7 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

v souladu s § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o udělení přechozího souhlasu s nabytím darů dle 
důvodové zprávy a návrhů smluv, uvedených v příloze č. 1, 2, 3 předloženého materiálu do 
vlastnictví Dětského centra Domeček, příspěvkové organizace 
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2) ukládá 
  

náměstku primátora Ing. Zbyňku Pražákovi  
vystavit za zřizovatele předchozí souhlas s nabytím darů dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 19.12.2014
 vedoucí odboru kultury a zdravotnictví 
  

 
RM_M 18 
Informace o realizaci projektu “Podpora změny způsobu poskytování 
služby osobám s duševním onemocněním v Domově Slunovrat” 
financovaného z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 
  
Usnesení číslo: 00322/RM1418/7 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 
  
1) projednala 
   

informaci o realizaci projektu “Podpora změny způsobu poskytování služby osobám s 
duševním onemocněním v Domově Slunovrat”, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/D5.00011, 
realizovaného příspěvkovou organizací Domov Slunovrat, Ostrava - Přívoz a financovaného v 
rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 
 

  
 

RM_MZP 1 
Návrh na úpravu platů ředitelů příspěvkových organizací v oblasti 
zdravotnictví k 01.01.2015 a návrh dodatku č. 1 k Zásadám pro 
odměňování ředitelů příspěvkových organizací zřízených statutárním 
městem Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00323/RM1418/7 

(zn.předkl.) 
87 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

s účinností od 01.01.2015 platy ředitelů příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví 
zřízených statutárním městem Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s úpravou 
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2) schvaluje 
  

s účinností od 01.02.2015 dodatek č. 1 k Zásadám pro odměňování ředitelů příspěvkových 
organizací zřízených statutárním městem Ostrava 

  
 

RM_M 11 
Projednání vybraných bodů valné hromady obchodní společnosti 
Koordinátor ODIS s.r.o. včetně delegace na valnou hromadu 
  
Usnesení číslo: 00324/RM1418/7 

(zn.předkl.) 
88 

  
k materiálu č. BJ1418 00513/14 
k materiálu č. BJ1418 00534/14 
k usnesení č. 11172/RM1014/144 
k usnesení č. 11278/RM1014/146 
  
Rada města 
  
1) ukládá 
  

delegovanému zástupci na valnou hromadu obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., se 
sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Na Hradbách 1440/16, PSČ 702 00, IČ 64613895 hlasovat: 

A) PRO v bodě č. 1 programu valné hromady s názvem Změny ceníku Tarifu integrovaného 
dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS pro rok 2015, dle přílohy č. 
1 předloženého materiálu s tím, že zavedení bezplatné dopravy v tarifní zóně č. 18 je 
podmíněno uzavřením příslušných smluv o kompenzaci tarifních závazků 

B) PRO v bodech programu valné hromady 

• č. 2 s názvem  Sjednání obchodního případu nad 500 tis. Kč, dle přílohy č. 2 
tohoto materiálu 

• č. 3 s názvem  Kritéria financování veřejné linkové dopravy v ODIS v roce 2015, dle 
přílohy č. 3 předloženého materiálu 

C) BEZ OMEZENÍ v ostatních bodech programu 

  
 Vyřizuje: delegovaný zástupce T: 19.12.2014
  
  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města odvolat delegace níže uvedených zástupců statutárního města Ostravy na 
valné hromady obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., se sídlem Ostrava-Moravská 
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Ostrava, Na Hradbách 1440/16, PSČ 702 00, IČ 64613895 a to: 

delegovaný zástupce: Bc. Tomáš Sucharda 

první náhradník: Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. 

druhý náhradník: Ing. Jiří Hrabina 

třetí náhradník: Ing. Dalibor Madej  

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města  v souladu s ustanovením § 84 odst. 2) písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů delegovat zástupce statutárního města 
Ostravy na valnou hromadu obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., se sídlem Ostrava-
Moravská Ostrava, Na Hradbách 1440/16, PSČ 702 00,  IČ 64613895 konanou dne 19.12.2014 
a to: 

Mgr. Radima Babince  

  
4) ukládá 
   

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 
předložit návrh dle bodů 2) - 3) tohoto usnesení k projednání zastupitelstvu města  
 

  
 Vyřizuje: Ing. Slavomír Bretz, T: 17.12.2014
 vedoucí odboru majetkových účastí a sdruženého nákupu 
  

 
RM_M 59 
Minitendr na nákup produktů Microsoft 
  
Usnesení číslo: 00325/RM1418/7 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 
  
1) zrušuje 
   

podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů, otevřené řízení k veřejné zakázce na poskytování potřebného počtu 
licencí a služeb souvisejících se zajišťováním technické podpory programových produktů 
Microsoft, z důvodu uvedeného v předloženém návrhu 
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2) souhlasí 
  

se zahájením minitendru na nákup produktů Microsoft v souladu s Dohodou o centralizovaném 
zadávání ev. č. 3071/2013/IT dle Přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
 

RM_M 2 
Zpráva o ukončení realizace projektu “NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM - 
středisko ekologické výchovy v Zoo Ostrava” 
  
Usnesení číslo: 00326/RM1418/7 

(zn.předkl.) 
80 

  
k usnesení č. 00186/ZM1014/5 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s předloženou zprávou o ukončení realizace projektu “NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM -
středisko ekologické výchovy v Zoo Ostrava” spolufinancovaného z prostředků Regionálního 
programu NUTS II Moravskoslezsko 

  
2) žádá 
  

ředitele příspěvkové organizace Zoologiká zahrada Ostrava, příspěvková organizace o zajištění 
udržitelnosti projektu  “NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM - středisko ekologické výchovy v Zoo 
Ostrava”, dle bodu 1) tohoto usnesení  

  
 Vyřizuje: Ing. Petr Čolas, T: 11.06.2019
 ředitel Zoo Ostrava, p.o. 
  

 
RM_M 6 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví Zoologické 
zahrady Ostrava, příspěvkové organizace, se sídlem Michálkovická 197, 
710 00 Slezská Ostrava, IČ 00373249 
  
Usnesení číslo: 00327/RM1418/7 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

v souladu s § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
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rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o udělení předchozího souhlasu s nabytím každého z 
jednotlivých darů dle přílohy č. 1 až č. 19 předloženého materiálu do vlastnictví Zoologické 
zahrady Ostrava, příspěvkové organizace se sídlem Michálkovická 197, 710 00 Slezská 
Ostrava, IČ 00373249 

  
2) ukládá 
   

náměstkyni primátora Mgr. Keteřině Šebestové  
vystavit za zřizovatele souhlas k darovacím smlouvám dle bodu 1) tohoto usnesení 
 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 31.12.2014
 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 
  

 
RM_M 12 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru děděním do vlastnictví 
Zoologické zahrady Ostrava, příspěvkové organizace, se sídlem 
Michálkovická 197, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava, IČO: 00373249 
  
Usnesení číslo: 00328/RM1418/7 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

v souladu s § 27 odst. 5 písm. c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů o udělení předchozího souhlasu s nabytím majetku 
specifikovaného v důvodové zprávě děděním do vlastnictví Zoologické zahrady Ostrava, 
příspěvková organizace,  IČ 003 73 249, se sídlem Michálkovická 1137/197, Ostrava, Slezská 
Ostrava, PSČ 710 00 a to za podmínky současného uplatnění práva na výhradu soupisu 
pozůstalosti, dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
   

náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové  
za zřizovatele vydat předchozí souhlas dle bodu 1) tohoto usnesení 
 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 31.12.2014
 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 
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RM_M 16 
Přijetí daru do Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší od 
společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. 
  
Usnesení číslo: 00329/RM1418/7 

(zn.předkl.) 
33 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
   

o přijetí daru ve výši 2.000.000 Kč do Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší od 
právnické osoby: ArcelorMittal Ostrava a.s., IČO: 45193258, se sídlem Vratimovská 689/117, 
71900  Ostrava-Kunčice a uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
 

  
 

RM_M 4 
Návrh na uzavření smluv o zajištění přeložek plynárenských zařízení v 
souvislosti s realizací staveb Kanalizace Nová Bělá a Kanalizace 
Hrabová. 
  
Usnesení číslo: 00330/RM1418/7 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní 
souvisejících č. 161258 v rámci stavby ORG  7213 Kanalizace Nová Bělá - II.etapa -
propojovací potrubí dešťových vod se společností RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klišská 940, 
PSČ 401 17, Ústí nad Labem, IČ: 27295567 dle přílohy č.1 předloženého materiálu. 

  
2) rozhodla 
  

o uzavření smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní 
souvisejících č. 161307 v rámci stavby ORG  7233 Kanalizace Hrabová - ul. Klasná se 
společností RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klišská 940, PSČ 401 17, Ústí nad Labem, 
IČ: 27295567 dle přílohy č.2 předloženého materiálu 
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RM_M 8 
Návrh na uzavření smluv o právu provést stavbu v souvislosti se 
stavbami, zahrnutými do kapitálového rozpočtu statutárního města 
Ostravy. 
  
Usnesení číslo: 00331/RM1418/7 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

uzavřít “Smlouvu o právu provést stavbu” v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce kanalizace v 
ul. Rudolfova” mezi vlastníkem S - INVEST OLOMOUC, a.s., Chválkovice 615, 779 00 
Olomouc, IČO 27798984 

a investorem 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 
předmětem je rekonstrukce propustku na části pozemku p.č.420/1 v katastrálním území Stará 
Bělá, obec Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

uzavřít “Smlouvu o právu provést stavbu” v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce kanalizace v 
ul. Rudolfova” mezi vlastníkem xxxxxxxx xxxxxxx, nar.:xxxx, xxxxxxxx xxx/x, xxx xx
xxxxxx 

a investorem 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 
předmětem je rekonstrukce vozovky po stavbě kanalizace na části pozemku p.č.414/4 v 
katastrálním území Stará Bělá, obec Ostrava dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
  

uzavřít “Smlouvu o právu provést stavbu” v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce ulice 
Nádražní” mezi vlastníkem Dopravním podnikem Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, 702 00 
Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 61974757 

a investorem 
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statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 
předmětem je rekonstrukce tramvajové tratě na části pozemku p.č.3550/4 v katastrálním území 
Moravská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 9 
Návrh na uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti” v souvislosti se 
stavbou “Cyklostezky - úsek Koblovský most - lávka na Kamenec” 
  
Usnesení číslo: 00332/RM1418/7 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti” v souvislosti se stavbou “Cyklostezky-úsek 
Koblovský most-lávka na Kamenec” mezi povinným: 
Asental Land, s.r.o. 
se sídlem: Ostrava-Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, PSČ: 702 00 
IČO: 27769143 
a 
oprávněným: 
O2 Czech Republic a.s. 
se sídlem: Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22 
IČO: 60193336 
a 
investorem: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku 791/1 v 
k.ú. Hrušov, obec Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

RM_VZ 3 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce kanalizace Jeremenko - III. ETAPA”, 
poř. č. 282/2014 
  
Usnesení číslo: 00333/RM1418/7 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zveřejnění předběžného oznámení k veřejné zakázce na realizaci stavby “Rekonstrukce 
kanalizace ve Vítkovicích, lokalita Jeremenko - III.  ETAPA”  na území městského obvodu 
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Vítkovice, obec Ostrava, dle ust.     § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu dle předloženého návrhu 

  
 

RM_VZ 4 
Veřejná zakázka “Náhradní výsadba v areálu FNsP Zábřeh”, poř. č. 
280/2014 
  
Usnesení číslo: 00334/RM1418/7 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

vyzvat k podání nabídek dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na dodávku, náhradní 
výsadbu a následnou rozvojovou péči vysazených dřevin v areálu bývalé FNsP Zábřeh, v 
rozsahu dle předloženého návrhu 

  
2) jmenuje 
  

komisi pro otevírání obálek ve složení 

členové: 
Ing. Dalibor Kanclíř                  - odbor investiční 
Ing. Eva Seborská                   - odbor legislativní a právní 
Ing. Bc. Pavel Valerián Ph.D.    - odbor ochrany životního prostředí 
Ing. Eva Balonová                    - odbor legislativní a právní  

náhradnící: 
Ing. Renáta Žáčková DiS.         - odbor investiční 
Ing. Tomáš Smolík                   - odbor legislativní a právní 
Ing. Aleš Brázda                      - odbor ochrany životního prostředí 
JUDr. Josef Kadlec                   - odbor legislativní a právní 

  
3) jmenuje 
  

hodnotící komisi a komisi pro posouzení kvalifikace ve složení 

členové: 
Ing. Kamil Bednář                   - náměstek primátora 
Mgr. Kateřina Šebestová           - náměstkyně primátora 
Ing. Bc. Pavel Valerián Ph.D.    - odbor ochrany životního prostředí  
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Ing. Eva Seborská                    - odbor legislativní a právní 
Ing. Dalibor Kanclíř                  - odbor investiční 

náhradníci:H 
Ing. Ivo Hařovský                     - náměstek primátora  
Mgr. Radim Babinec                 - náměstek primátora 
Ing. Aleš Brázda                       - odbor ochrany životního prostředí 
Ing. Tomáš Smolík                    - odbor legislativní a právní 
Ing. Renáta Žáčková DiS.          - odbor investiční 

  
4) ukládá 
   

vedoucí odboru legislativního a právního 
zabezpečit veškeré potřebné úkoly této veřejné zakázky 
 

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 28.02.2015
 vedoucí odboru legislativního a právního 
  
5) zmocňuje 
   

vedoucí odboru legislativního a právního 
k podpisu veškerých dokumentů souvisejících s touto veřejnou zakázkou s výjimkou smlouvy 
a rozhodnutí o námitkách 
 

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 28.02.2015
 vedoucí odboru legislativního a právního 
  

 
RM_M 10 
Projednání problémů k řešení v 3. úplné aktualizaci Územně 
analytických podkladů pro správní obvod statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 00335/RM1418/7 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
  
1) projednala 
  

bez připomínek “Problémy k řešení na území města Ostravy” v 3. úplné aktualizaci územně 
analytických podkladů dle důvodové zprávy předloženého materiálu  
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RM_M 13 
Předchozí souhlas k pronájmu nemovitostí v majetku města, svěřených 
městským obvodům a nabytí nemovitostí 
  
Usnesení číslo: 00336/RM1418/7 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
  
1) vydává 
  

předchozí souhlas k nabytí nemovitostí dle čl. 7, odst. (3), písm. c), k pronájmu čl. 7, odst. (8), 
písm. c), bod 1 obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve 
znění pozdějších změn a doplňků, dle předloženého materiálu 

  
2) nevydává 
  

předchozí souhlas k nabytí nemovitostí dle čl. 7, odst. (3), písm. c) a k pronájmu čl. 7, odst. (8), 
písm. c), bod 1 obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve 
znění pozdějších změn a doplňků, pod pořadovým číslem 147 - Městský obvod Moravská 
Ostrava a Přívoz a pod pořadovým číslem 152 - Městský obvod Svinov, dle předloženého 
materiálu 

  
3) pověřuje 
   

útvar hlavního architekta  a stavebního řádu 
odpovědí na žádosti městských obvodů dle předložených návrhů 
 

  
 Vyřizuje: Ing.arch. Cyril Vltavský, T: 06.01.2015
 vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 
  

 
RM_M 52 
Předložení informace ve věci výsledku jednání o rozšíření projektů 
realizovaných společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. z Programu 
švýcarsko-české spolupráce a spolufinancovaných statutárním městem 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00337/RM1418/7 

(zn.předkl.) 
45 

  
k usnesení č. 9681/RM1014/127 
  
Rada města 
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1) projednala 
   

předloženou informaci o rozšíření projektů realizovaných společností Dopravní podnik Ostrava 
a.s. v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce 
 

  
 

RM_M 14 
Návrh na vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku z evidence 
odboru dopravy 
  
Usnesení číslo: 00338/RM1418/7 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
   

o vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku z evidence odboru dopravy v celkové 
pořizovací hodnotě 80 325,- Kč 
 

  
2) jmenuje 
   

stálou likvidační komisi, která o provedené likvidaci pořídí likvidační protokol dle “Směrnice 
č. 1,2 a 3/2007” schválené radou města, vydanou odbory majetkovým a financí a rozpočtu 
MMO v lednu 2007 ve složení: 
 
předseda: Ing. Břetislav Glumbík 
členové: Ing. Milan Halenčák 
             Milena Hrnčárková             
 

  
 

RM_M 53 
Návrh řešení rekonstrukce autobusové smyčky Klášterského, ul. 
Proskovická, Ostrava - Výškovice ve variantě se zálivem 
  
Usnesení číslo: 00339/RM1418/7 

(zn.předkl.) 
09 

  
k usnesení č. 11236/RM1014/145 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
   

s řešením autobusové zastávky na ul. Proskovické ve směru do Proskovic dle doposud 
zpracované dokumentace k územnímu řízení (DÚR), která je součásti stavby “Rekonstrukce 
autobusové smyčky Klášterského ul. Proskovická Ostrava - Výškovice” 
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2) ukládá 
   

vedoucímu odboru dopravy 
podat informaci vedoucímu odboru majetkového Magistrátu města Ostravy a vedoucímu 
investičního odboru Městského obvodu Ostrava-Jih o schválení původního návrhu řešení 
autobusové zastávky ve směru do Proskovic dle dokumentace k územnímu řízení, která je 
součásti stavby “Rekonstrukce autobusové smyčky Klášterského ul. Proskovická Ostrava -
Výškovice” 
 

  
 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 31.12.2014
 vedoucí odboru dopravy 
  

 
RM_M 39 
Kontrola plnění usnesení rady města za období říjen 2014 
  
Usnesení číslo: 00340/RM1418/7 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

předloženou kontrolu s tím, že: 

a) usnesení dle přílohy č. 2 a 3 předloženého materiálu jsou splněna a vyřazují se z dalšího 
sledování 

b) usnesení dle přílohy č. 1 ponechává ve sledování k další kontrole plnění usnesení rady města 

  
 

RM_M 1 
Souhlas vlastníka s Výhledovým plánem obnovy a údržby na rok 2015 
pro Ozdravné centrum Ještěrka - majetku užívaného na základě 
koncesní smlouvy 2987/2009/ŠK/LPO ze dne 1.1.2010 
  
Usnesení číslo: 00341/RM1418/7 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

na základě návrhu společnosti  Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. Čkalovova 
6144/20, 708 00 Ostrava-Poruba, IČ: 253 85 691 s   Výhledovým plánem obnovy a údržby  na 
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rok 2015 pro Ozdravné centrum Ještěrka - dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 15 
Návrh na naložení s přebytečným majetkem v užívání Magistrátu města 
Ostravy 
  
Usnesení číslo: 00342/RM1418/7 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
   

o  naložení s přebytečným majetkem statutárního města Ostravy v užívání Magistrátu města 
Ostravy  v rozsahu a způsobem dle předloženého materiálu 
 

  
2) rozhodla 
  

a) označit skřínky rohové inv.č.29829/MMO a 29830/MMO, jakož to majetek svěřený 
městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

b) označit stoly zasedací čtvrtkruhové inv.č.29910/MMO - 29913/MMO (4 ks), jakož to 
majetek svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

c) označit židle čalouněné s područkami, hráškově zelené inv.č.24895/MMO - 24910/MMO 
(16 ks), inv.č.24912/MMO - 24913/MMO (2 ks), 24915/MMO - 24917/MMO (3 
ks), 24919/MMO - 24920/MMO (2 ks),  inv.č. 24922/MMO - 24928/MMO (7 ks), inv.č. 
24930/MMO - 24934/MMO (5 ks) ,  jakož to majetek svěřený městskému obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz 

  
3) zmocňuje 
  

vedoucího odboru hospodářské správy k podpisu “Protokolu o předání a převzetí hmotného 
majetku” na městský obvod Moravská Ostrava a  Přívoz dle bodu 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, 
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  
4) rozhodla 
   

o uzavření  “Smlouvy o výpůjčce” mezi Statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 
729 30 Ostrava, IČO: 00845451 a Knihovnou města Ostravy, příspěvková organizace, se 
sídlem 28.října 289/2, 702 00 Ostrava, IČO: 00097586 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_VZ 5 
Zadání veřejné zakázky “Obslužná a dozorovací činnost PS”, poř. č. 
212/2014 
  
Usnesení číslo: 00343/RM1418/7 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na provádění obslužné a 
dozorovací činnosti předávací stanice tepla a tlakově závislých stanic umístěných v objektu 
Radnice města Ostravy, Prokešovo nám. 8/1803, Moravská Ostrava, v rozsahu dle 
předloženého návrhu s uchazečem: 

Dalkia Česká republika, a.s. 
se sídlem: 28. října 3337/7, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava 
IČO: 45193410 

za cenu nejvýše přípustnou 600.000,- Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 6 
Veřejná zakázka “Ostraha objektů Městského stadionu”, poř. č. 
266/2014 
  
Usnesení číslo: 00344/RM1418/7 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na zajišťování bezpečnostní 
služby při ostraze pozemků a objektů v areálu Městského stadionu v Ostravě - Vítkovicích, v 
rozsahu dle předloženého návrhu, s uchazečem: 

Bezpečnostní agentura ZIROS, s.r.o. 
se sídlem: ul. 4. května 217, 738 01 Frýdek - Místek 
IČO: 25390759 

za cenu nejvýše přípustnou 450.000,- Kč bez DPH 
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RM_M 5 
Pověření členky zastupitelstva města Mgr. Hany Strádalové k přijímání 
projevů vůle snoubenců, že vstupují do manželství 
  
Usnesení číslo: 00345/RM1418/7 

(zn.předkl.) 
21 

  
Rada města 
  
1) pověřuje 
  

paní Mgr. Hanu Strádalovou, členku zastupitelstva Statutárního města Ostravy, k přijímání 
projevu vůle, že snoubenci spolu vstupují do manželství ve správním obvodu Statutárního 
města Ostravy v souladu s ustanovením § 658 odst. 1 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve spojení s ustanovením § 11a odst. 1 písm. a) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a 
příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

  
2) stanovuje 
  

v souladu s ustanovením § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, že paní Mgr. Hana Strádalová, členka zastupitelstva Statutárního 
města Ostravy, má právo užívat při občanských obřadech ve správním obvodu Statutárního 
města Ostravy závěsný odznak se státním znakem České republiky 

  
 

  
 
 


