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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 03.03.2015 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

00724/RM1418/13 RM_M 0 Schválení programu 13. schůze rady města dne 

03.03.2015 

28 

00725/RM1418/13 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti DK POKLAD, s.r.o. Informativní 

zpráva o zhotovení aktualizované projektové 

dokumentace na “Rekonstrukci a modernizaci DK 

POKLAD” 

45 

00726/RM1418/13 RM_M 34 Účast neuvolněného člena ZMO na vzdělávání 35 

00727/RM1418/13 RM_M 3 Návrh žádosti Městské policie Ostrava o 

akreditaci zařízení k provádění rekvalifikace 

uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání 

25 

00728/RM1418/13 RM_M 17 Úprava závazného ukazatele a rozpočtu r. 2015 35 

00729/RM1418/13 RM_M 18 Úprava rozpočtu r. 2015 35 

00730/RM1418/13 RM_M 22 Uzavření Dodatku ke Smlouvě o zřízení a vedení 

běžného účtu s Komerční bankou, a.s. pro 

příležitostné krátkodobé zhodnocování dočasně 

volných finančních prostředků města. 

07 

00731/RM1418/13 RM_VZ 3 Zadání veřejné zakázky “Rating SMO II.”,                 

poř. č. 248/2014 

7 

00732/RM1418/13 RM_M 20 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty           

Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D. a Ing. Kamila 

Bednáře, náměstků primátora, do Ruské federace 

(Volgograd) ve dnech 7.- 10.5.2015 

01 

00733/RM1418/13 RM_M 19 Zrušení tří odborných pracovních skupin a čtyř 

projektových týmů rady města, u kterých došlo k 

naplnění stanovených cílů 

38 

00734/RM1418/13 RM_M 23 Podněty občana statutárního města Ostravy 28 

00735/RM1418/13 RM_M 24 Zlepšovací návrh určený pro rozestavěnou stavbu 

skeletu vedle Krajského úřadu Moravskoslezského 

kraje 

28 

00736/RM1418/13 RM_M 29 Návrh na změnu ve stanovení počtu členů komise 

pro bezpečnost a integrovaný záchranný systém 

rady města a návrh na personální úpravu této 

komise 

28 

00737/RM1418/13 RM_VZ 7 Veřejná zakázka “Forenzní audit”, poř.č. 39/2015 02 

00738/RM1418/13 RM_MZP 1 Rozhodnutí o námitce k veřejné zakázce 

“Přístavba IVC Slezská Ostrava II”,                        

poř. č. 245/2014 

35 

00739/RM1418/13 RM_M 21 Souhlas s Předžalobní výzvou k dobrovolnému 

vrácení zaplacené ceny díla vyplývající ze 

smlouvy ev.č. 1013/2013/OER/LPO 

90 
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00740/RM1418/13 RM_M 8 Návrh na souhlas se vstupem na pozemky ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy v                         

k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, za 

účelem provedení atmogeochemického průzkumu 

pro společnost UNIGEO a.s. 

08 

00741/RM1418/13 RM_M 9 Návrh na souhlas s umístěním inženýrských sítí do 

pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

a návrh na uzavření smluv o budoucích smlouvách 

o zřízení věcných břemen se společností RWE 

GasNet, s.r.o., jako budoucím oprávněným, 

Dopravní podnikem Ostrava a.s. a 

Moravskoslezským krajem, zastoupeným Správou 

silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou 

organizací, jako investory 

08 

00742/RM1418/13 RM_M 10 Návrh na souhlas s umístěním inžen. sítí, uzavření 

smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a 

nájemních smluv s panem T.O. a VŠB-TUO a 

panem M.G. 

08 

00743/RM1418/13 RM_M 11 Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření 

smlouvy o zřízení věcného břemene v k.ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, s oprávněným: O2 

Czech Republic a.s. 

08 

00744/RM1418/13 RM_M 12 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. 

Michálkovice, Petřkovice u Ostravy a Radvanice, 

obec Ostrava 

08 

00745/RM1418/13 RM_M 13 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na část 

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

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. 

08 

00746/RM1418/13 RM_M 14 Návrh na uzavření nájemních smluv s K.Č. a V.B. 08 

00747/RM1418/13 RM_M 15 Projednání žádosti městského obvodu Moravská 

Ostrava a Přívoz ze dne 12.1.2015 ve věci zrušení 

usnesení rady města č. 10874/RM1014/140 ze dne 

9.9.2014 

08 

00748/RM1418/13 RM_M 16 Návrh na koupi pozemku p.p.č. 1365 v k. ú. 

Přívoz, obec Ostrava 

08 

00749/RM1418/13 RM_M 25 Návrh na souhlasy s umístěním inženýrských sítí 

do pozemků ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy a návrh na uzavření smluv o budoucích 

smlouvách o zřízení věcných břemen se 

společností RWE GasNet, s.r.o 

08 

00750/RM1418/13 RM_M 26 Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření 

smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku ve 

vlastnictví SMO pro oprávněného ČEZ 

Distribuce, a.s. 

 

08 
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00751/RM1418/13 RM_M 27 Souhlas vlastníka pozemku s pořádáním sportovní 

akce. Užívání části pozemku v areálu Městského 

stadionu v Ostravě-Vítkovicích. Předchozí souhlas 

rady města s uzavřením dodatku smlouvě o nájmu 

pozemků v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava. 

08 

00752/RM1418/13 RM_M 28 Návrh na záměr města pronajmout části pozemků 

v k. ú. Zábřeh-Hulváky a Muglinov, obec Ostrava, 

návrh na záměr města nepronajmout část pozemku 

v k. ú. Poruba-sever a pozemek v k. ú. 

Hošťálkovice, obec Ostrava 

08 

00753/RM1418/13 RM_M 30 Souhlas s podnájmem a uzavřením podnájemní 

smlouvy k bytu v domě na ul. Horní 3030/96, 

Ostrava-Bělský Les. 

08 

00754/RM1418/13 RM_M 32 Návrh na záměr města pronajmout nemovitosti              

v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava 

08 

00755/RM1418/13 RM_M 33 Návrh na uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě                  

o nájmu nebytových prostor v budově č.p. 635/35 

(ul. 30. dubna), Návrh na uzavření dodatku č. 6 ke 

smlouvě o nájmu nebytových prostor v budově 

č.p. 3037/2 (ul. Gorkého) 

08 

00756/RM1418/13 RM_M 1 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Zbyňka 

Pražáka, Ph.D. a Mgr. Radima Babince, náměstků 

primátora, do SRN (Drážďany) ve dnech                    

12.-15.2.2015 

31 

00757/RM1418/13 RM_M 7 Návrh na souhlas se zastavením exekučního řízení 

a na odpis nedobytné pohledávky právnické osoby 

Domov Čujkovova, příspěvková organizace, 

Čujkovova 25, 700 30 Ostrava - Zábřeh,                        

IČ 70631875 

41 

00758/RM1418/13 RM_M 31 Návrh na členství v dozorčí radě obchodní 

společnosti Krematorium Ostrava, a.s. 

28 

00759/RM1418/13 RM_M 4 Návrh na změnu usnesení č.00332/RM1418/7 ze 

dne 16.12.2014 v části přílohy a uzavření 

“Smlouvy o zřízení služebnosti” v souvislosti se 

stavbou “Cyklostezky-úsek Koblovský most, 

lávka na Kamenec” 

05 

00760/RM1418/13 RM_M 6 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 

č. 0160/2014/OI/LPO v souvislosti s realizací 

Dodatečné katodické ochrany ocelových 

vodovodních přivaděčů. 

05 

00761/RM1418/13 RM_VZ 1 Veřejná zakázka “Oprava chodníku podél silnice 

I/11 (Rudná)”, poř.č. 009/2015 

05 

00762/RM1418/13 RM_VZ 4 Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu                     

a kanalizace vč. komunikace, chodníků                         

ul. Tvorkovských”, poř. č. 253/2014 

05 

00763/RM1418/13 RM_VZ 5 Zadání veřejné zakázky “Rekonstrukce                         

ul. Nádražní (TDS+BOZP)”, poř. č. 007/2015 

05 
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00764/RM1418/13 RM_VZ 6 Významná veřejná zakázka “Rekonstrukce ul. 

Nádražní”, poř.č. 209/2014 

05 

00765/RM1418/13 RM_VZ 8 Veřejná zakázka “Okružní křižovatka 

Michálkovická”, poř. č. 38/2015 

5 

00766/RM1418/13 RM_M 5 Předchozí souhlas k prodeji nemovitostí v majetku 

města, svěřených městským obvodům 

89 

00767/RM1418/13 RM_VZ 2 Návrh na zadání zakázky malého rozsahu a 

uzavření příkazní smlouvy mezi statutárním 

městem Ostrava a společností Koordinátor ODIS 

s.r.o. 

09 

00768/RM1418/13 RM_M 2 Návrh na souhlas/nesouhlas ke stavbám na 

pozemcích v katastrálních územích obce Ostrava, 

jako vlastníka sousedních nemovitostí 

84 
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RM_M 0 
Schválení programu 13. schůze rady města dne 03.03.2015 
  
Usnesení číslo: 00724/RM1418/13 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

   

program 13. schůze rady města dne 03.03.2015 

 

  

 
RM_VH 1 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti DK POKLAD, 
s.r.o. Informativní zpráva o zhotovení aktualizované projektové 
dokumentace na “Rekonstrukci a modernizaci DK POKLAD” 
  
Usnesení číslo: 00725/RM1418/13 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, obchodní 

společnosti DK POKLAD, s.r.o., se sídlem Ostrava - Poruba, M. Kopeckého 675, IČO: 47670576, 

jejímž jediným společníkem je statutární město Ostrava 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
informaci o úpravě projektové dokumentace a zpracování podkladů pro nové zadávací řízení na 

rekonstrukci a modernizaci DK POKLAD dle příloh č. 1 - 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 34 
Účast neuvolněného člena ZMO na vzdělávání 
  
Usnesení číslo: 00726/RM1418/13 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

   

o účasti neuvolněného člena zastupitelstva města pana Ing. Libora Folwarczneho, Ph.D., na 

vzdělávací akci dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_M 3 
Návrh žádosti Městské policie Ostrava o akreditaci zařízení k provádění 
rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání 
  
Usnesení číslo: 00727/RM1418/13 

(zn.předkl.) 
25 

  
k usnesení č. 3677/RM1014/49 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

   

o podání žádosti statutárního města Ostravy, o akreditaci zařízení k provádění rekvalifikace pro 

pracovní činnost strážník obecní policie, Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR dle 

přílohy č. 2 předloženého materiálu 

 

  

2) ukládá 

  
řediteli Městské policie Ostrava 

zabezpečit veškeré úkony nutné k podání žádosti 

  

 Vyřizuje: Mgr. Zdeněk Harazim, T: 31.03.2015 

 ředitel Městské policie Ostrava 

  
 

RM_M 17 
Úprava závazného ukazatele a rozpočtu r. 2015 
  
Usnesení číslo: 00728/RM1418/13 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- neinvestiční přijaté transfery od krajů na pol. 4122, ÚZ 201, ORJ 120 o 249 tis.Kč 

- neinvestiční příspěvky PO na § 3529, pol. 5336, ORJ 170, ÚZ 201, org. 4245 o 249 tis.Kč 
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2) ukládá 

   

vedoucímu odboru financí a rozpočtu realizovat schválené rozpočtové opatření 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.03.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
3) doporučuje 

   

zastupitelstvu města schválit úpravu závazného ukazatele - zvýšení neinvestičního příspěvku 

příspěvkové organizaci Dětské centrum Domeček o 249 tis.Kč 

 

  

4) ukládá 

   

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA  

předložit zastupitelstvu ke schválení úpravu závazného ukazatele dle bodu 3) tohoto usnesení  

 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 29.04.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření, kterým se 

s n i ž u j í  investiční transfery na § 3412, pol. 6313, ORJ 161, org. 4261 o 45 000 tis.Kč 

z v y š u j í 

- kapitálové výdaje 

na ORJ 230, § 5311, pol. 6121, org. 8160 o 15 494 tis.Kč 

                     § 2219, pol. 6121, org. 8142 o 9 106 tis.Kč 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 3500, org. 605 o 20 400 tis.Kč 

Městský obvod Poruba 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 605 o 20 400 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na § 3113, pol. 6xxx, ÚZ 3500 o 20 400 tis.Kč 
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6) ukládá 

   

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA  

předložit zastupitelstvu ke schválení rozpočtové opatření z bodu 5) tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 29.04.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 18 
Úprava rozpočtu r. 2015 
  
Usnesení číslo: 00729/RM1418/13 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí 

a) dotace ve výši 27 tis.Kč městskému obvodu Poruba na projekt “Revitalizace významných 

krajinných prvků - parků v Ostravě-Porubě” 

b) dotace ve výši 414 tis.Kč městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na akci 

“Ekoškolky - MŠO, Poděbradova a MŠO, Špálova 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- investiční přijaté transfery od regionálních rad 

na pol. 4223, ORJ 120, ÚZ 38588505 o 4 548 tis.Kč (C.2.) 

- běžné výdaje 

(C.1.) na ORJ 210, § 3635, pol. 5363 o 1 tis.Kč 

                                            pol. 5192 o 1 tis.Kč 

na § 2229, pol. 5172, ORJ 100 o 60 tis.Kč (C.3.)      

na § 6171, pol. 5169, ORJ 135 o 34 tis.Kč (C.4.) 
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- kapitálové výdaje 

(C.2.) na ORJ 230, § 2221, pol. 6121, org. 3064, ÚZ 38588505 o 2 659 tis.Kč 

                                                                              ÚZ 38108113 o 1 629 tis.Kč 

                                            pol. 6122, org. 3064, ÚZ 38588505 o 1 889 tis.Kč 

                                                                              ÚZ 38108113 o 1 157 tis.Kč 

                                                                              ÚZ 8113 o 640 tis.Kč  

na § 2212, pol. 6121, ORJ 230, org. 3183 o 10 000 tis.Kč (C.5.) 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 8224, org. 505 o 239 tis.Kč (B.1.) 

                                   ÚZ 93, org. 505 o 27 tis.Kč (E.1.) 

                                   ÚZ 3500, org. 602 o 414 tis.Kč (E.2.) 

z v y š u j e  financování 

na pol. 8115, ORJ 120, ÚZ 8224 o 239 tis.Kč (B.1.) 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

na § 3635, pol. 5166, ORJ 210 o 2 tis.Kč (C.1.) 

na § 2229, pol. 5162, ORJ 100 o 60 tis.Kč (C.3.) 

na § 6171, pol. 5021, ORJ 100 o 34 tis.Kč (C.4.) 

- kapitálové výdaje 

na § 2221, pol. 6121, ÚZ 8113, ORJ 230, org. 3064 o 3 426 tis.Kč (C.2.) 

na § 2212, pol. 6121, ORJ 100, org. 3093 o 10 000 tis.Kč (C.5.) 

s n i ž u j e  rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 27 tis.Kč (E.1.) 

                                                  o 414 tis.Kč (E.2.) 

Městský obvod Poruba (A.1., B.1., E,1.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR na pol. 4116, ÚZ 32x33019 o 680 tis.Kč 

- zvýší neinvestiční transfery na § 3111, pol. 5336, ÚZ 32x33019 o 680 tis.Kč 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

  na § 6330, pol. 4137, ÚZ 8224, org. 505 o 239 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na § xxxxm pol. 51xx, ÚZxxxx o 239 tis.Kč 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

  na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 505 o 27 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na § xxxx, pol. 51xx, ÚZ 93 o 27 tis.Kč 
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Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz (E.2.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

  na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 602 o 414 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci 6892 - ekoškolky MŠO, Poděbradova a MŠO, Špálova 

  na § 3111, pol. 6xxx, ÚZ xxxxxxxx o 414 tis.Kč 

  

3) ukládá 

   

vedoucímu odboru financí a rozpočtu realizovat schválené rozpočtové opatření 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.03.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 22 
Uzavření Dodatku ke Smlouvě o zřízení a vedení běžného účtu s 
Komerční bankou, a.s. pro příležitostné krátkodobé zhodnocování 
dočasně volných finančních prostředků města. 
  
Usnesení číslo: 00730/RM1418/13 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

   

o  uzavření Dodatku ke Smlouvě o zřízení a vedení běžného účtu ze dne 31.1.2013, evidenční 

číslo 777/2013/OFR mezi Komerční bankou, a.s., Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, 

IČO 4531 7054 a statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava,                        

IČO 00845451 ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 

 

  

 
RM_VZ 3 
Zadání veřejné zakázky “Rating SMO II.”, poř. č. 248/2014 
  
Usnesení číslo: 00731/RM1418/13 

(zn.předkl.) 
7 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na provedení ratingového 

hodnocení statutárního města Ostravy za rok 2015 dle přílohy č. 1 předloženého návrhu se 

společností: 
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MOODY´S INVESTORS SERVICE EMEA LIMITED 

Sídlo: Londýn E14 5FA, One Canada Square, Canary Wharf, Spojené Království Velké 

Británie a Severního Irska 

Registrační číslo: 8922701 

Moody´s Investors Service EMEA Limited, odštěpný závod 

Sídlo: Washingtonova 1599/17, 110 00 Praha 1 – Nové Město 

IČO: 03093859 

za cenu nejvýše přípustnou 610.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_M 20 
Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. Zbyňka Pražáka, 
Ph.D. a Ing. Kamila Bednáře, náměstků primátora, do Ruské federace 
(Volgograd) ve dnech 7.- 10.5.2015 
  
Usnesení číslo: 00732/RM1418/13 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahraniční pracovní cestu  Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D. a Ing. Kamila Bednáře,  náměstků 

primátora, do Ruské federace  (Volgograd)   ve dnech 7.-10.5.2015  za účelem  účasti  na  

slavnostním setkání  u příležitosti  70. výročí ukončení 2. světové války 

  

2) schvaluje 

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

předpisů 

  

3) ukládá 

   

náměstkům primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. a  Ing. Kamilu Bednářovi, 

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

 

  

 Vyřizuje: Mgr. Michal Bayer, T: 26.05.2015 

 zastupující vedoucí kanceláře primátora 
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RM_M 19 
Zrušení tří odborných pracovních skupin a čtyř projektových týmů rady 
města, u kterých došlo k naplnění stanovených cílů 
  
Usnesení číslo: 00733/RM1418/13 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 535/RM1014/10 

k usnesení č. 1614/RM1014/23 

k usnesení č. 7472/95 ze dne 28.04.2009 

k usnesení č. 2897/45 ze dne 04.12.2007 

k usnesení č. 3622/56 ze dne 18.03.2008 

k usnesení č. 7385/94 ze dne 21.04.2009 

  
Rada města 

  
1) zrušuje 

   

odborné pracovní skupiny rady města “Zabezpečení dodávky elektrické energie pro Ostravu”, 

“Development Ostrava”, “Pro řízení realizace projektů ICT v rámci Integrovaného operačního 

programu, výzva č. 9” a projektové týmy rady města “II. etapa revitalizace přednádražního 

prostoru Svinov”, “Integrovaný plán rozvoje města - turistická destinace Ostravice a okolí - 

magnet regionu”, “Rekonstrukce půdních prostor Renarkon o.p.s. v objektu na ul. 

Mariánskohorské 29, “Klíče pro budoucnost našich dětí ve školských zařízeních města 

Ostravy” 

 

  

 
RM_M 23 
Podněty občana statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 00734/RM1418/13 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) projednala 

   

podněty občana statutárního města Ostravy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

 

  

2) schvaluje 

   

znění dopisu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

 

  

 
 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

Strana 14/46  

RM_M 24 
Zlepšovací návrh určený pro rozestavěnou stavbu skeletu vedle 
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje 
  
Usnesení číslo: 00735/RM1418/13 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
nabídku zlepšovacího návrhu Ing. Jxxxxxx Txxxxxxx, trvale bytem xxxxxx xxxx xxx, xxx xx  

xxxxxxx, k rozestavěné stavbě skeletu umístěné na pozemku parc. č. 2634/10 v k. ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
neuzavřít smlouvu k využití zlepšovacího návrhu k rozestavěné stavbě umístěné na pozemku 

parc.č. 2634/10 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava s Ing. Jxxxxxx Txxxxxx, trvale bytem 

xxxxxxx xxxx xxx, xxx xx xxxxxxx a zaslat Ing. Jxxxxx Txxxxx odpověď dle přílohy č. 3 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 29 
Návrh na změnu ve stanovení počtu členů komise pro bezpečnost a 
integrovaný záchranný systém rady města a návrh na personální 
úpravu této komise 
  
Usnesení číslo: 00736/RM1418/13 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) mění 

   

počet členů komise pro bezpečnost a integrovaný záchranný systém z 13 na 15 

 

  

2) jmenuje 

  
členem komise pro bezpečnost  a integrovaný záchranný systém: 

- Mgr. Reného Dočekala, ředitele Městského ředitelství Policie ČR Ostrava 

- Mgr. Zdeňka Harazima, ředitele Městské policie Ostrava 
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RM_VZ 7 
Veřejná zakázka “Forenzní audit”, poř.č. 39/2015 
  
Usnesení číslo: 00737/RM1418/13 

(zn.předkl.) 
02 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na provedení forenzního auditu 

obchodních společností založených Statutárním městem Ostrava, v rozsahu dle předloženého 

návrhu a důvodové zprávy s úpravou 

  

 
RM_MZP 1 
Rozhodnutí o námitce k veřejné zakázce “Přístavba IVC Slezská 
Ostrava II”, poř. č. 245/2014 
  
Usnesení číslo: 00738/RM1418/13 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

   

informaci o způsobu vyřízení námitky proti úkonu zadavatele a zadávacím podmínkám veřejné 

zakázky “Přístavba IVC Slezská Ostrava II” 

 

  

 
RM_M 21 
Souhlas s Předžalobní výzvou k dobrovolnému vrácení zaplacené ceny 
díla vyplývající ze smlouvy ev.č. 1013/2013/OER/LPO 
  
Usnesení číslo: 00739/RM1418/13 

(zn.předkl.) 
90 

  
k usnesení č. 6597/RM1014/87 

k usnesení č. 9855/RM1014/130 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zněním předžalobní výzvy k dobrovolnému vrácení zaplacené ceny díla dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 
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RM_M 8 
Návrh na souhlas se vstupem na pozemky ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy v k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, za účelem 
provedení atmogeochemického průzkumu pro společnost UNIGEO a.s. 
  
Usnesení číslo: 00740/RM1418/13 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se vstupem na pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 1089/2 - trvalý trávní porost, 

parc. č. 1922/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

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

za účelem provedení atmogeochemického průzkumu v rámci projektu 35 “Komplexní řešení 

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

UNIGEO a.s. 

se sídlem Místecká 329/258, Hrabová, 720 00 Ostrava 

IČO 451 92 260 

  

 
RM_M 9 
Návrh na souhlas s umístěním inženýrských sítí do pozemků ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy a návrh na uzavření smluv o 
budoucích smlouvách o zřízení věcných břemen se společností RWE 
GasNet, s.r.o., jako budoucím oprávněným, Dopravní podnikem Ostrava 
a.s. a Moravskoslezským krajem, zastoupeným Správou silnic 
Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, jako investory 
  
Usnesení číslo: 00741/RM1418/13 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním NTL plynovodu do části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 
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p.p.č. 751/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, pro: 

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

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

IČO 619 74 757 

v rámci stavby “Rekonstrukce nástupišť Prostorná” 

  

2) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, dle přílohy 

č. 2 - předloženého materiálu, k části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p.p.č. 751/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, 

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

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

vymezen geometrickým plánem ve prospěch budoucího oprávněného z věcného břemene: 

RWE GasNet, s.r.o. 

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

IČO 272 95 567 

a 

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

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

IČO 619 74 757, jako investorem stavby  

za účelem zřízení a provozování NTL plynovodu, na dobu časově neomezenou, za 

jednorázovou úplatu ve výši 1.100,- Kč za každý i započatý metr délky NTL plynovodu + DPH 

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

RM usnesením č.  5309/RM1014/68 ze dne 4.9.2012 
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3) souhlasí 

  
s umístěním STL plynovodu DN 160 do částí pozemků ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy: 

parc. č. 1108 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 1109 - zahrada, 

parc. č. 1110 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 1111/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 1111/2 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 1112 - zahrada, 

v k.ú. Svinov, obec Ostrava, pro: 

Moravskoslezský kraj 

se sídlem 28. října 2771/117, 702 18 Ostrava 

IČO 70890692 

zastoupený 

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace 

se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava 

IČO 00095711 

v rámci stavby “Silnice III/4785 přeložka ulice Bílovecká Ostrava, I. etapa, 1. a 2. stavba” 

  

4) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, dle přílohy 

č. 4 - předloženého materiálu, k částem pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 1108 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 1109 - zahrada, 

parc. č. 1110 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 1111/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 1111/2 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 1112 - zahrada, 

v k.ú. Svinov, obec Ostrava, 

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

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

vymezen geometrickým plánem ve prospěch budoucího oprávněného z věcného břemene: 
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RWE GasNet, s.r.o. 

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

IČO 272 95 567 

a 

Moravskoslezský kraj 

se sídlem 28. října 2771/117, 702 18 Ostrava 

IČO 70890692 

zastoupený 

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace 

se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava 

IČO 00095711, jako investorem stavby  

za účelem zřízení a provozování plynovodu STL DN 160, na dobu časově neomezenou, za 

jednorázovou úplatu ve výši 1.000,- Kč + DPH v zákonné výši  

  

 
RM_M 10 
Návrh na souhlas s umístěním inžen. sítí, uzavření smluv o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti a nájemních smluv s panem T.O. a VŠB-
TUO a panem M.G. 
  
Usnesení číslo: 00742/RM1418/13 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

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

parc. č. 930 – ostatní plocha, silnice 

v k. ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava, 

pro investora: 

Txxxxx Oxxxxx, rok narození xxxx 

bydliště xxxxxxx xxxx xxx/xx, xxx xx xxxx, 

v rámci stavby “Vodovodní přípojka pro prodejní sklad v k. ú. Kunčice nad Ostravicí,                     

ul. Truhlářská parc. č. 984” 
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2) rozhodla 

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

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

města Ostravy: 

parc. č. 930 – ostatní plocha, silnice 

v k. ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava, 

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

situačním snímku a po dokončení stavby “Vodovodní přípojka pro prodejní sklad v k. ú. 

Kunčice nad Ostravicí, ul. Truhlářská parc. č. 984” bude ve smlouvě o zřízení služebnosti 

vymezen její rozsah geometrickým plánem, 

s budoucím oprávněným: 

Txxxxx Oxxxxxx, rok narození xxxx 

bydliště Mxxxxxxx xxxx xxx/xx, xxx xx xxxxx, 

za účelem zřízení, provozování a údržby vodovodní přípojky v uvedeném pozemku na dobu 

časově neomezenou za dohodnutou jednorázovou úplatu ve výši 200,-Kč za každý i započatý 

metr délky vodovodní přípojky + DPH v zákonné výši, nejméně však 1.500,- Kč + DPH v 

zákonné výši, 

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

  

3) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku parc. č. 930 - ostatní 

plocha, silnice o výměře 8 m2 v k. ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava 

s Txxxxxx Oxxxxxx, rok narození xxxx, bydliště xxxxxxxxx xxxx xxx/xx, xxx xx xxxx 

za účelem vybudování vodovodní přípojky v rámci stavby “Vodovodní přípojka pro prodejní 

sklad v k. ú. Kunčice nad Ostravicí, ul. Truhlářská parc. č. 984”  

za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 720,- Kč ročně 

na dobu určitou ode dne účinnosti nájemní smlouvy do dne právních účinků zápisu služebnosti 
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inženýrské sítě ve prospěch nájemce jako oprávněného (tj. do dne podání návrhu na vklad 

služebnosti do katastru nemovitostí), nejdéle však do 31.12.2017 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

4) souhlasí 

  
s umístěním splaškové kanalizace DN 250 do pozemků ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy: 

parc. č. 4685/8 – trvalý travní porost, 

parc. č. 4685/36 - trvalý travní porost, 

parc. č. 4704/45 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 4704/46 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

vše v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, 

pro investora: 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

17. listopadu 2172/15, 708 33 Ostrava – Poruba 

IČO: 61989100, 

v rámci stavby “Zrušení čerpací stanice odpadních vod v areálu kolejí VŠB-TUO v Ostravě-

Porubě” 

  

5) rozhodla 

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

služebnosti dle přílohy č. 5 předloženého materiálu k částem pozemků ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

parc. č. 4685/8 – trvalý travní porost, 

parc. č. 4685/36 - trvalý travní porost, 

parc. č. 4704/45 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 4704/46 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

vše v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, 

budoucí služebnost je vyznačena pro účely smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v 
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situačním snímku a po dokončení stavby “Zrušení čerpací stanice odpadních vod v areálu 

kolejí VŠB-TUO v Ostravě-Porubě” bude ve smlouvě o zřízení služebnosti vymezen její 

rozsah geometrickým plánem, 

s budoucím oprávněným: 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

17. listopadu 2172/15, 708 33 Ostrava – Poruba 

IČO: 61989100, 

za účelem zřízení, provozování a údržby splaškové kanalizace DN 250 v uvedených pozemcích 

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

započatý metr délky splaškové kanalizace DN 250 + DPH v zákonné výši, nejméně však 

1.500,- Kč + DPH v zákonné výši, 

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

  

6) rozhodla 

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

Ostrava, a to: 

- parc. č. 4685/8 - trvalý travní porost o výměře 1 m2 

- parc. č. 4685/36 - trvalý travní porost o výměře 0,8 m2 

- parc. č. 4704/45 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 6,8 m2 

- parc. č. 4704/46 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2,2 m2 

 s Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava, se sídlem 17. listopadu 2172/15, 

708 33 Ostrava - Poruba, IČO 619 89 100 

za účelem vybudování splaškové kanalizace DN 250 v rámci stavby “Zrušení čerpací stanice 

odpadních vod v areálu kolejí VŠB-TUO v Ostravě-Porubě” 

za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 972,- Kč ročně 
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na dobu určitou ode dne účinnosti nájemní smlouvy do dne právních účinků zápisu služebnosti 

inženýrské sítě ve prospěch nájemce jako oprávněného (tj. do dne podání návrhu na vklad 

služebnosti do katastru nemovitostí), nejdéle však do 31.12.2017 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

7) souhlasí 

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

vodovodní a plynovodní přípojky do pozemku 

parc. č. 782/71 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

přípojky jednotné kanalizace a zpevněných ploch pro přístup a příjezd k pozemku                            

parc. č. 782/4 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, do pozemku 

parc. č. 780/7 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 

pro investora: 

Michal Gurný, rok narození 1975 

bydliště Radvanická 1123/228, 716 00 Ostrava – Radvanice, 

v rámci stavby “Rodinný domek v Radvanicích ulice Poláškova, parc. č. 782/4” 

  

8) rozhodla 

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

služebnosti dle přílohy č. 8 předloženého materiálu k částem pozemků ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

parc. č. 780/7 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 782/71 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

oba v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 
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budoucí služebnost je vyznačena pro účely smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v 

situačním snímku a po dokončení stavby “Rodinný domek v Radvanicích ulice Poláškova, 

parc. č. 782/4” bude ve smlouvě o zřízení služebnosti vymezen její rozsah geometrickým 

plánem, 

s budoucím oprávněným: 

Mxxxxxx Gxxxx, rok narození xxxx 

bydliště xxxxxxxx xxxx/xxx, xxx xx xxxxx – xxxxxx, 

služebnost bude zřízena ve prospěch každého vlastníka pozemku parc. č. 782/4 v k. ú. 

Radvanice, obec Ostrava, za účelem: 

- zřízení, provozování a údržby vodovodní a plynovodní přípojky v pozemku parc. č. 782/71 v 

k. ú. Radvanice a přípojky jednotné kanalizace v pozemku parc. č. 780/7 v k. ú. Radvanice, 

obec Ostrava, 

- užívání částí pozemku parc. č. 780/7 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, pro přístup a příjezd k 

pozemku parc. č. 782/4 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 

na dobu časově neomezenou za dohodnutou jednorázovou úplatu ve výši 

- 200,-Kč za každý i započatý metr délky vodovodní a plynovodní přípojky a přípojky jednotné 

kanalizace + DPH v zákonné výši, nejméně však 1.500,- Kč + DPH v zákonné výši, za každou 

přípojku samostatně, 

- 270,-Kč /m2 plochy zatížené služebností užívání částí pozemku parc. č. 780/7 v k. ú. 

Radvanice, obec Ostrava, pro přístup a příjezd k pozemku parc. č. 782/4 v k. ú. Radvanice, 

obec Ostrava, + 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 

  

9) rozhodla 

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

Ostrava, a to: 

- parc. č. 780/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace, a to části A o výměře 2,40 m2 a části B o 

výměře 8,80 m2 

- parc. č. 782/71 - ostatní plocha, ostatní komunikace, a to části A o výměře 3,10 m2 a části B o 

výměře 2,80 m2 

s Mxxxxxxx Gxxxxx, rok narození xxxx, bydliště xxxxxx xxxx/xxx, xxx xx xxxxx - xxxxxxxx 
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za účelem vybudování: 

- vodovodní a plynovodní přípojky v pozemku parc. č. 782/71 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava 

- přípojky jednotné kanalizace v pozemku parc. č. 780/7 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava 

- zpevněných ploch na pozemku parc. č. 780/7 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava pro přístup a 

příjezd k pozemku parc. č. 782/4 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava v rámci stavby “Rodinný 

domek v Radvanicích ulice Poláškova, parc. č. 782/4” 

za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 1.539,- Kč ročně 

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

uvedené v bodu 8) tohoto usnesení ve prospěch nájemce jako oprávněného (tj. do dne podání 

návrhu na vklad služebnosti do katastru nemovitostí) nejdéle však do 31.12.2017 

dle přílohy č. 9 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 11 
Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, s oprávněným: O2 Czech Republic a.s. 
  
Usnesení číslo: 00743/RM1418/13 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně vlastníka níže uvedeného pozemku zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení 

věcného břemene podle přílohy č. 3 předloženého materiálu - k části pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

parc.č. 3550/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

O2 Czech Republic a.s. 

Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 - Michle, PSČ 140 22 

IČO: 60193336 

a 
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Dopravní podnik Ostrava a.s. 

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

IČO 619 74 757, jako investorem stavby 

za účelem zřízení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě 

v rozsahu daném geometrickým plánem č. 4611-8c/2014 ze dne 25.2.2014, na dobu časově 

neomezenou, za jednorázovou náhradu ve výši 127.776,- Kč včetně 21% DPH. 

  

 
RM_M 12 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Michálkovice, 
Petřkovice u Ostravy a Radvanice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00744/RM1418/13 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout o záměru města prodat pozemek p.č.st. 969, k.ú. 

Michálkovice, obec Ostrava, svěřený městskému obvodu Michálkovice 

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

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout o záměru města prodat část pozemku parc.č. 604/1, o výměře 

201 m2, nově označena dle geometrického plánu č. 1862-89/2014 ze dne 3.12.2014 jako 

pozemek parc.č. 604/8, vše k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, svěřený městskému 

obvodu Petřkovice 

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

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout o záměru města prodat pozemek parc.č. 1049, k.ú. Radvanice, 

obec Ostrava, svěřený městskému obvodu Radvanice a Bartovice 

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

zrušit 
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4) ukládá 

   

1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

 

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 29.04.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 13 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy na část pozemku v k.ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. 
  
Usnesení číslo: 00745/RM1418/13 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

   

na straně pronajímatele 

uzavřít nájemní smlouvu na nájem části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava 

parc.č. 3220/49, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 1623 m2 v k.ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava (ul. Místecká) 

s 

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR 

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

IČO: 65993390  

za účelem využití části pozemku jako staveniště - přístup pro opravu dvou podpěr mostu a pro 

provádění pěších místem stavby v rámci jednotlivých etap výstavby pro stavbu “Silnice I/56 

Ostrava, most ev.č. 56 - 028.1”, za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 146 070,- Kč/ročně, na 

dobu určitou ode dne účinnosti smlouvy do dne právních účinků zápisu služebnosti  - 2 ks 

podpěr v pozemku a mostní konstrukce nad pozemkem ve prospěch nájemce jako 

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

však do 31. 12. 2016, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu  

 

  

 
RM_M 14 
Návrh na uzavření nájemních smluv s K.Č. a V.B. 
  
Usnesení číslo: 00746/RM1418/13 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k částem pozemků v k. ú. Petřkovice u 

Ostravy, obec Ostrava, a to: 

- parc. č. 1922/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 7,44 m2 

- parc. č. 1922/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4,8 m2 

s Kxxxxxxx Čxxxxxx, rok narození xxxxx, bydliště xxxxxx xxxxx xxxx/x, xxx xx xxxxxx - 

xxxxxxxxx 

za účelem vybudování vodovodního řadu v rámci stavby “Inženýrské sítě a komunikace pro 

výstavbu RD v Ostravě - Petřkovicích” 

za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 1.101,60 Kč ročně 

na dobu určitou ode dne účinnosti nájemní smlouvy do dne nabytí vlastnického práva 

statutárního města Ostravy k vodovodnímu řadu 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k částem pozemku p. p. č. 790/1 - ostatní 

plocha, ostatní komunikace v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, a to: 

- části A o výměře 63 m2 

- části B o výměře 63 m2 

s Vxxxxx Bxxxxxxxxx, rok narození xxxxx bydliště xx xxxxx xxx/xx, xxx xx xxxxxx -xxxxxx 

za účelem přeložení trakčního stožáru tramvajového trolejového vedení (č. 23/10) a výměny 

stávajícího trakčního stožáru (č. 23/11) v rámci stavby “Prodejna BILLA - Ostrava Mariánské 

Hory” 

za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 900,- Kč za celou dobu nájmu 
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na dobu určitou ode dne účinnosti nájemní smlouvy na 29 dní 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 15 
Projednání žádosti městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze 
dne 12.1.2015 ve věci zrušení usnesení rady města č. 10874/RM1014/140 
ze dne 9.9.2014 
  
Usnesení číslo: 00747/RM1418/13 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) trvá 

  
na svém usnesení  č. 10874/RM1014/140 ze dne 9.9.2014, kterým zrušila své usnesení                     

č. 10240/RM1014/135 ze dne 17.6.2014 v plném rozsahu 

  

 
RM_M 16 
Návrh na koupi pozemku p.p.č. 1365 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00748/RM1418/13 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00645/15 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o koupi 

pozemku p.p.č. 1365 o výměře 25 m2 

v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, 

od paní Zxxxxxx Zxxxxxx, rok narození xxxxx 

 bydliště xxxxxx xxxx/xx, xxx xx  xxxxxxx-xxxxxxx 

za kupní cenu 5.010,- Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
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2) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 29.04.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 25 
Návrh na souhlasy s umístěním inženýrských sítí do pozemků ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy a návrh na uzavření smluv o 
budoucích smlouvách o zřízení věcných břemen se společností RWE 
GasNet, s.r.o 
  
Usnesení číslo: 00749/RM1418/13 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním skříně stanice EPD s vnitřní technologií a kabelových stejnosměrných 

rozvodů do části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 3274 - ostatní plocha, neplodná půda, 

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

RWE GasNet, s.r.o. 

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

IČO 272 95 567 

v rámci stavby “REKO PKO EPD - Lučina” 

  

2) rozhodla 

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

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

statutárního města Ostravy: 

parc. č. 3274 - ostatní plocha, neplodná půda, 

v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 

budoucí věcné břemeno je vyznačeno pro účely smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
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břemene v situačním snímku a jeho rozsah bude ve smlouvě o zřízení věcného břemene 

vymezen geometrickým plánem ve prospěch budoucího oprávněného z věcného břemene: 

RWE GasNet, s.r.o. 

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

IČO 272 95 567 

za účelem zřízení a provozování skříně stanice EPD s vnitřní technologií a kabelových 

stejnosměrných rozvodů, na dobu časově neomezenou, za jednorázovou úplatu ve výši: 

- 270,- Kč + DPH v zákonné výši za m2 plochy zatížené věcným břemenem v rozsahu 

půdorysu vybudované skříně EPD s vnitřní technologií,  nejméně však 1500,- Kč + DPH v 

zákonné výši, 

- 500,- Kč za každý i započatý metr délky kabelových stejnosměrných rozvodů + DPH v 

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

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

  

3) souhlasí 

  
s umístěním STL plynovodu do částí pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 230/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 230/4 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 3277/1 - lesní pozemek, 

parc. č. 5649/3 - ostatní plocha, dráha,  

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

RWE GasNet, s.r.o. 

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

IČO 272 95 567 

v rámci stavby “REKO MS Ostrava - Najmanská+1” 

  

4) rozhodla 

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

věcného břemene, dle přílohy č. 6 - předloženého materiálu, k částem pozemků ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

parc. č. 230/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 230/4 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 3277/1 - lesní pozemek, 
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parc. č. 5649/3 - ostatní plocha, dráha 

v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 

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

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

vymezen geometrickým plánem ve prospěch budoucího oprávněného z věcného břemene: 

RWE GasNet, s.r.o. 

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

IČO 272 95 567 

za účelem zřízení a provozování STL plynovodu, na dobu časově neomezenou, za 

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

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

usnesením č.  5309/RM1014/68 ze dne 4.9.2012 

  

 
RM_M 26 
Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene k pozemku ve vlastnictví SMO pro oprávněného ČEZ 
Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 00750/RM1418/13 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně vlastníka níže uvedeného pozemku zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení 

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

statutárního města Ostravy: 

parc.č. 911/1 - ostatní plocha, zeleň 

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

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

IČO  247 29 035 
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za účelem zřízení a provozování podzemní kabelové přípojky NN 0,4 kV v části pozemku 

parc.č. 911/1 v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava v  rozsahu daném geometrickým plánem č. 2077-

IV6783/2013 ze dne 10.5.2013 na dobu časově neomezenou, za jednorázovou úplatu v celkové 

výši 3.025,- Kč včetně 21% DPH 

  

 
RM_M 27 
Souhlas vlastníka pozemku s pořádáním sportovní akce. Užívání části 
pozemku v areálu Městského stadionu v Ostravě-Vítkovicích. Předchozí 
souhlas rady města s uzavřením dodatku smlouvě o nájmu pozemků v 
k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava. 
  
Usnesení číslo: 00751/RM1418/13 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s pořádáním sportovní akce City cross sprint 2015 na pozemcích ve vlastnictví statutárního 

města Ostrava, a to  na pozemcích: 

parc. č. 1448/23 ostatní plocha, ostatní komunikace 

parc. č. 1448/24 ostatní plocha, jiná plocha 

parc. č. 1051/119 ostatní plocha, jiná plocha 

parc. č. 1448/11 ostatní plocha, manipulační plocha 

parc. č. 1448/9 ostatní plocha, jiná plocha 

parc. č. 1448/18 ostatní plocha, jiná plocha 

parc. č. 1448/20 ostatní plocha, ostatní komunikace 

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

parc. č. 1051/126 zastavěná plocha a nádvoří  

vše v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava  

a dále na pozemcích 

parc. č. 3220/37 ostatní plocha, jiná plocha 

parc. č. 3220/86 ostatní plocha, manipulační plocha 

parc. č. 3220/9 ostatní plocha, jiná plocha 

parc. č. 3244/1 ostatní plocha, zastavěná plocha a nádvoří 

vše k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
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pro Seven Days Agency, s.r.o., Sídlo: Praha 2 - Nové Město, Náplavní 2013/1, PSČ 11000, 

IČO: 24314781. 

Termín konání akce 13.3.2015 

  

2) rozhodla 

  
o záměru poskytnout do bezúplatného užívání nemovitosti - pozemku p.č. st. 553/76 ostatní 

plocha, sportovní a rekreační plocha, který vznikne oddělením podle GP č. 1929-46/2014 ze 

dne 26.11.2014 z části pozemku p.č. st. 553/65 ostatní plocha, sportoviště a rekreační 

plocha včetně součástí a příslušenství, vše v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, 

a to vždy výhradně za účelem užívání nemovitostí – veřejného sportoviště k provozování 

sportovní činnosti – konání tréninků a atletických soutěží, popřípadě pořádání vrcholových 

atletických mítinků a na dobu určitou v délce trvání maximálně do 26.6.2023 

Dále si město vyhrazuje právo tento záměr kdykoliv zrušit. 

  

3) rozhodla 

  
vydat pro statutární město Ostrava, Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, se sídlem 

Přemyslovců 63, 709 36, Ostrava, 

předchozí souhlas 

s uzavřením dodatku č. 1 ke “Smlouvě o nájmu pozemků” ze dne 27.3.2012, uzavřené na věci 

nemovité, a to na pozemek p. č. st. 1565 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je 

stavba občanské vybavenosti bez č.p/če a pozemek p.p. č. 140/33 ostatní plocha, sportoviště a 

rekreační plocha vše v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava. 

s 

Tělovýchovnou jednotou Mariánské Hory, o.s. 

se sídlem Raisova 8 

709 00 Ostrava - Mariánské Hory 

IČO: 15503321 

za účelem využití věci nemovitých jako provozování sportovní činnosti - střelby z luku  

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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RM_M 28 
Návrh na záměr města pronajmout části pozemků v k. ú. Zábřeh-
Hulváky a Muglinov, obec Ostrava, návrh na záměr města nepronajmout 
část pozemku v k. ú. Poruba-sever a pozemek v k. ú. Hošťálkovice, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00752/RM1418/13 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku p. p. č. 356/5 - ostatní plocha, silnice o výměře                 

11 m2 v k. ú. Zábřeh - Hulváky, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je součástí přílohy             

č. 1 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku p. p. č. 426/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o 

výměře 2 m2 v k. ú. Muglinov, 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 

  
že nemá záměr pronajmout část pozemku parc. č. 4422/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o 

výměře 5 m2 v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je součástí 

přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

  
že nemá záměr pronajmout pozemek parc. č. 2169 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 

9389 m2 v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je součástí přílohy        

č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 30 
Souhlas s podnájmem a uzavřením podnájemní smlouvy k bytu v domě 
na ul. Horní 3030/96, Ostrava-Bělský Les. 
  
Usnesení číslo: 00753/RM1418/13 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) souhlasí 

  
s podnájmem a uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 7, v 1. NP domu č.p. 3030, ul. Horní 

č.o. 96, Ostrava-Bělský Les, který je součástí  pozemku parc.č. 332, zastavěná plocha a 

nádvoří, k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, 

mezi nájemcem Nxxxxx Chxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx, 

a podnájemci Kxxxxxx Pxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx xxxx/x, xxxxxxx-xxxxxx, a Axxxxxxx 

Pxxxxxxx, bytem xxxxxxí xxxxx/x, xxxxxxxx xxxxxx, na dobu určitou 1 rok 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 32 
Návrh na záměr města pronajmout nemovitosti v k.ú. Vítkovice, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00754/RM1418/13 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout části nemovitostí v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, a to 

parc.č. 1335/25 o výměře 641 m2 

parc.č. 1335/28 o výměře 1181 m2 

parc.č. 1335/51 o výměře 588 m2 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 33 
Návrh na uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor 
v budově č.p. 635/35 (ul. 30. dubna), Návrh na uzavření dodatku č. 6 ke 
smlouvě o nájmu nebytových prostor v budově č.p. 3037/2 (ul. 
Gorkého) 
  
Usnesení číslo: 00755/RM1418/13 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně nájemce uzavřít dodatek č. 5 ke “Smlouvě o nájmu nebytových prostor” ev.č. 

1362/2006/MJ ze dne 1.7.2006, ve znění dodatků č. 1-4, jejímž předmětem je pronájem 

nebytových prostor v budově č.p. 635, která je součástí pozemku parc.č. 907/3 zastavěná 
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plocha a nádvoří, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,  

uzavřené mezi Statutárním městem Ostrava a společností 

CREAM uzavřený investiční fond, a.s. 

se sídlem:  Praha 3, Žižkov, Řehořova 908/4, PSČ 130 00 

IČ:    285 45 320 

kterým se rozšiřuje předmět nájmu o nebytové prostory uvedené v příloze č. 6, která je 

nedílnou součástí dodatku č. 5 a navyšuje se nájemné, prodlužuje se doba nájmu a rozšiřují se 

povinnosti pronajímatele 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně nájemce uzavřít dodatek č. 6 ke “Smlouvě o nájmu nebytových prostor” ev.č. 

0715/2004/MJ ze dne 30.4.2004, ve znění dodatků č. 1-5, jejímž předmětem je pronájem 

nebytových prostor v budově č.p. 3037, která je součástí pozemku parc.č. 1498/1, k.ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Gorkého 2),  

uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a společností 

Pivovarský holding, a.s. 

se sídlem: Ostrava, ul. Gorkého 3037/2, PSČ 702 00, IČ: 45193355, 

kterým se mění doba nájmu  

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 1 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D. a Mgr. 
Radima Babince, náměstků primátora, do SRN (Drážďany) ve dnech 12.-
15.2.2015 
  
Usnesení číslo: 00756/RM1418/13 

(zn.předkl.) 
31 

  
k usnesení č. 00460/RM1418/10 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu ze zahraniční pracovní cesty Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D. a Mgr. Radima Babince, 

náměstků primátora, do SRN (Drážďany)   ve dnech 12.-15.2.2015   
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RM_M 7 
Návrh na souhlas se zastavením exekučního řízení a na odpis 
nedobytné pohledávky právnické osoby Domov Čujkovova, 
příspěvková organizace, Čujkovova 25, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČ 
70631875 
  
Usnesení číslo: 00757/RM1418/13 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

   

se zastavením exekučního řízení nařízeného usnesením Okresního soudu v Ostravě pod.                       

čj. 52EXE 10242/2012-15 ze dne  17. 2. 2012 a s odpisem nedobytné pohledávky právnické 

osoby Domov Čujkovova, příspěvková organizace, IČ 70631875, se sídlem Čujkovova 25,    

700 30 Ostrava - Zábřeh v celkové výši 30 900,-- Kč. 

 

  

 
RM_M 31 
Návrh na členství v dozorčí radě obchodní společnosti Krematorium 
Ostrava, a.s. 
  
Usnesení číslo: 00758/RM1418/13 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města navrhnout zástupce statutárního města Ostravy do dozorčí rady obchodní 

společnosti Krematorium Ostrava, a.s., se sídlem Ostrava - Slezská Ostrava, Těšínská 710, 

PSČ 710 07, IČO: 25393430, a to 

.............................................. 

  

2) ukládá 

   

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi  

předložit bod 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 04.03.2015 

 vedoucí odboru legislativního a právního 
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RM_M 4 
Návrh na změnu usnesení č.00332/RM1418/7 ze dne 16.12.2014 v části 
přílohy a uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti” v souvislosti se 
stavbou “Cyklostezky-úsek Koblovský most, lávka na Kamenec” 
  
Usnesení číslo: 00759/RM1418/13 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 00332/RM1418/7 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o změně svého usnesení č. 00332/RM1418/7 ze dne 16.12.2014 v části přílohy č. 2 tak, že se 

tato příloha nahrazuje přílohou č. 1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Cyklostezky - úsek 

Koblovský most, lávka na Kamenec” mezi vlastníkem: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město 

IČO: 70994234  

 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 na části pozemku parc.č. 1850/55 v k.ú. Hrušov, 

obec Ostrava dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 6 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0160/2014/OI/LPO v 
souvislosti s realizací Dodatečné katodické ochrany ocelových 
vodovodních přivaděčů. 
  
Usnesení číslo: 00760/RM1418/13 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 
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o uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 0160/2014/OI/LPO ze dne 26.3.2014 v 

rámci realizace stavby ORG 7211 Dodatečná katodická ochrana ocelových vodovodních 

přivaděčů - I. etapa  se společností KPTECH, s.r.o., Tolstého 1951/2, 702 00 Ostrava - 

Moravská Ostrava, IČ: 26786966 dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 1 
Veřejná zakázka “Oprava chodníku podél silnice I/11 (Rudná)”, poř.č. 
009/2015 
  
Usnesení číslo: 00761/RM1418/13 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na opravu stávajících chodníků 

včetně vjezdů podél ul. Rudná, k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava dle přílohy č. 1 

předloženého návrhu s uchazečem: 

HYDROSPOR spol. s.r.o. 

Sídlo: Úprkova 3, 702 00 Ostrava - Přívoz 

IČO: 47666374 

za cenu nejvýše přípustnou 2.695.057,06 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 4 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu a kanalizace vč. komunikace, 
chodníků ul. Tvorkovských”, poř. č. 253/2014 
  
Usnesení číslo: 00762/RM1418/13 

(zn.předkl.) 
05 

  

k usnesení č. 11233/RM1014/145 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších podpisů, na realizaci stavby „Rekonstrukce 

vodovodu a kanalizace včetně celkové rekonstrukce komunikace, chodníků na  
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ul. Tvorkovských” v k.ú. Mariánské Hory a Hulváky, obec Ostrava, v rozsahu dle 

předloženého návrhu 

  

2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání obálek ve složení: 

členové: 

1. Ing. Eva Seborská - odbor veř. zakázek, externího financování, kapitálových účastí a sdruž. 

nákupu 

2. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní  

3. Ing. Dalibor Kanclíř - odbor investiční 

náhradníci: 

1. Ing. Tomáš Smolík - odbor veř. zakázek, externího financování, kapitálových účastí a sdruž. 

nákupu 

2. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Zdeněk Frait - odbor investiční 

  

3) jmenuje 

  
hodnotící komisi a komisi pro posouzení kvalifikace ve složení:   

členové:   

1. Ing. Kamil Bednář - náměstek primátora 

2. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

3. Ing. Petr Konečný, MBA - OVAK a.s. 

4. Ing. Dalibor Kanclíř - odbor investiční   

5. Ing. Eva Seborská - odbor veř. zakázek, externího financování, kapitálových účastí a sdruž. 

nákupu 

  

náhradníci:   

1. Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. - náměstek primátora 

2. Mgr. Kateřina Šebestová - náměstkyně primátora  

3. Ing. David Kutý, MBA - OVAK a.s.    

4. Ing. Zdeněk Frait - odbor investiční 

5. Ing. Tomáš Smolík - odbor veř. zakázek, externího financování, kapitálových účastí a sdruž. 

nákupu 

  

4) ukládá 

  
vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových účastí a sdruž. nákupu 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 
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 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.06.2015 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 

  
5) zmocňuje 

  
vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových účastí a sdruž. nákupu k 

podpisu veškerých dokumentů souvisejících s touto veřejnou zakázkou s výjimkou smlouvy a 

rozhodnutí o námitkách 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.06.2015 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 

  
 

RM_VZ 5 
Zadání veřejné zakázky “Rekonstrukce ul. Nádražní (TDS+BOZP)”, poř. 
č. 007/2015 
  
Usnesení číslo: 00763/RM1418/13 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 00491/RM1418/10 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek o pořadí nabídek dle přílohy č. 2 tohoto 

materiálu a o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy na výkon odborného 

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

staveništi, včetně zpracování Plánů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to po 

dobu realizace stavby „Rekonstrukce ul. Nádražní“ v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle 

přílohy č.3 předloženého materiálu s uchazečem, který předložil svou nabídku pod poř č. 3: 

INKOS - OSTRAVA, a.s. 

se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 52 Ostrava - Moravská Ostrava 

IČO: 483 94 637 

za cenu nejvýše přípustnou 489.000,- Kč bez DPH  
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RM_VZ 6 
Významná veřejná zakázka “Rekonstrukce ul. Nádražní”, poř.č. 
209/2014 
  
Usnesení číslo: 00764/RM1418/13 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 10909/RM1014/141 

k usnesení č. 2835/ZM1014/35 

k usnesení č. 11029/RM1014/143 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek o pořadí nabídek dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu a o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy dle přílohy č. 3 

předloženého materiálu na realizaci stavby “Rekonstrukce ul. Nádražní” v k.ú. Moravská, obec 

Ostrava s uchazečem, který předložil svou nabídku pod poř.č. 3: 

STRABAG a.s. 

se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00 

IČO: 60838744 

a 

STASPO, spol. s r.o. 

se sídlem: Těšínská 114/254, Radvanice, 716 00 Ostrava 

IČO: 41035704 

sdružené ve “Společnosti Nádražní” 

se sídlem: STRABAG a.s., odštěpný závod Ostrava, Polanecká 827, 721 08 Ostrava - Svinov 

za cenu nejvýše přípustnou 136.279.734,20 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 8 
Veřejná zakázka “Okružní křižovatka Michálkovická”, poř. č. 38/2015 
  
Usnesení číslo: 00765/RM1418/13 

(zn.předkl.) 
5 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zveřejnění předběžného oznámení k veřejné zakázce na realizaci stavby “Silnice III/4721 
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Ostrava, ul. Michálkovická okružní křižovatka s ulicí Hladnovskou a Keltičkovou” v k.ú. 

Slezská Ostrava, 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_M 5 
Předchozí souhlas k prodeji nemovitostí v majetku města, svěřených 
městským obvodům 
  
Usnesení číslo: 00766/RM1418/13 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
předchozí souhlas k prodeji nemovitostí dle čl. 7, odst. (3), písm. a), bod 3 obecně závazné 

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

dle předloženého materiálu 

  

2) pověřuje 

   

útvar hlavního architekta a stavebního řádu 

odpovědí na žádosti městských obvodů dle předložených návrhů 

 

  

 Vyřizuje: Ing.arch. Cyril Vltavský, T: 24.03.2015 

 vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 

  
 

RM_VZ 2 
Návrh na zadání zakázky malého rozsahu a uzavření příkazní smlouvy 
mezi statutárním městem Ostrava a společností Koordinátor ODIS s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 00767/RM1418/13 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) rozhodlo 

  
o zadání zakázky malého rozsahu a o uzavření příkazní smlouvy  mezi statutárním městem 

Ostrava a společností Koordinátor ODIS s.r.o., se sídlem  Na Hradbách 1440/16, Ostrava,              

PSČ 702 00, IČ 64613895, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu za odměnu nejvýše 

přípustnou 290 000,- Kč bez DPH + DPH v zákonné výši  
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2) rozhodlo 

  
realizovat rozpočtové opatření, kterým se : 

sníží: 

výdaje na dopravní územní obslužnost 

na § 2221, pol. 5193, ORJ 100                                                                       o  61 tis. Kč 

sníží: 

neinv. transfery podnik. subjektům 

na § 2221, pol. 5213, ORG 0000000009207, ORJ 100                              o  290 tis.Kč 

zvýší: 

konzultační služby 

na § 2221, pol. 5166, ORG 0000000009207,  ORJ 100                            o  351 tis.Kč 

  

3) ukládá 

   

vedoucímu odboru financí a rozpočtu realizovat schválené rozpočtové opatření 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.03.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 2 
Návrh na souhlas/nesouhlas ke stavbám na pozemcích v katastrálních 
územích obce Ostrava, jako vlastníka sousedních nemovitostí 
  
Usnesení číslo: 00768/RM1418/13 

(zn.předkl.) 
84 
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Rada města 

 

  
1) souhlasí 

  
jako vlastník  sousedních nemovitostí (statutární město Ostrava vlastní pozemky  parc.č. 446/5 

– lesní pozemek, parc.č. 446/4 – ostatní plocha, jiná plocha a parc.č. 446/2 – lesní pozemek, 

všechny v k.ú. Zábřeh – VŽ, obec Ostrava) s umístěním a realizací stavby „Ostrava                          

U Cementárny, VNk+RVN Vodafone“ na pozemcích parc.č. 1524 – ostatní plocha, jiná 

plocha, parc.č. 1022/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace a parc.č. 439/40 – ostatní plocha, 

jiná plocha, všechny v k.ú. Zábřeh – VŽ, obec Ostrava, pro investora stavby: společnost ČEZ 

Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín – Podmokly, IČ: 24729035 

  

2) nesouhlasí 

  
jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní      pozemek parc.č. 86/1 – 

ostatní plocha, zeleň v k.ú. Moravská Ostrava, obec      Ostrava) s umístěním a realizací stavby 

„Podzemní kontejnery na tříděný      odpad  II. etapa SO 06 – Pivovarská“ na pozemku parc.č. 

3479/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

pro investora stavby: Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská  Ostrava a Přívoz, 

Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava, z důvodu kolize s plochami vyhrazenými v závazné 

územně plánovací dokumentaci (ÚPO) pro veřejně prospěšnou stavbu DK 154 – Výstavba 

nové Pivovarské v úseku Havlíčkovo nábřeží – Smetanovo náměstí včetně přeložky  

tramvajové tratě v úseku 28. října – řeka Ostravice 

  

3) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 

zajistil vyhotovení příslušného souhlasu dle bodů 1) a nesouhlasu dle bodu 2)  tohoto usnesení 

a s tím spojené  veškeré úkony 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 06.03.2015 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
4) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu souhlasu a nesouhlasu dle bodů 1), 2) a 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 06.03.2015 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

  
 


