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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 25.08.2015 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

01909/RM1418/29 RM_M 0 Schválení programu 29. schůze rady města dne 

25.08.2015 

28 

01910/RM1418/29 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti OVA!!!CLOUD.net a.s. 

28 

01911/RM1418/29 RM_VH 2 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Ostravský informační servis, s.r.o. 

28 

01912/RM1418/29 RM_VH 3 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Ostravské výstavy, a.s. 

28 

01913/RM1418/29 RM_VH 4 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Sportovní a rekreační zařízení města 

Ostravy, s.r.o. 

28 

01914/RM1418/29 RM_VH 5 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 

28 

01915/RM1418/29 RM_VH 6 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. 

28 

01916/RM1418/29 RM_VH 7 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, 

s.r.o. 

28 

01917/RM1418/29 RM_VH 8 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti DK POKLAD, s.r.o. 

28 

01918/RM1418/29 RM_VH 9 Výkon působnosti valné hromady obchodní 

společnosti DK POKLAD, s.r.o. 

45 

01919/RM1418/29 RM_M 48 Žádost společnosti DK POKLAD, s.r.o. o 

rozšíření podmínek použití poskytnuté 

neinvestiční účelové dotace 

42 

01920/RM1418/29 RM_M 14 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za 

měsíc červenec 2015 

25 

01921/RM1418/29 RM_M 15 Návrh na připojení objektu na pult centralizované 

ochrany Městské policie Ostrava 

25 

01922/RM1418/29 RM_M 16 Návrh na uzavření darovací smlouvy mezi 

statutárním městem Ostrava a společností 

JUWITAL s.r.o. 

25 

01923/RM1418/29 RM_M 24 Úprava návrhu rozpočtu na rok 2016 - Městská 

policie Ostrava 

25, 28 

01924/RM1418/29 RM_M 45 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o 

poskytování služeb elektronických komunikací 

č.2756/2014/MP/LPO ze dne 22.12.2014 uzavřené 

mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 

8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 a firmou 

OVANET a.s., Hájkova 1100/13, 702 00 Ostrava - 

Přívoz, IČO: 29399491 

25 

01925/RM1418/29 RM_VZ 21 Veřejná zakázka “Obnova vozového parku”, poř. 

č. 124/2015 

25 

01926/RM1418/29 RM_M 18 Podání žádosti o změnu smlouvy o poskytnutí 50 
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dotace z prostředků Státního fondu rozvoje 

bydlení na výstavbu nájemních bytů v obcích č. 

9255920756 

01927/RM1418/29 RM_M 19 Udělení předchozího souhlasu k uzavření smlouvy 

o spolupráci mezi statutárním městem Ostrava - 

městským obvodem Poruba a MENS SANOU, 

o.p.s. 

50 

01928/RM1418/29 RM_M 55 Podání žádosti o poskytnutí dotace vyhlášené 

Moravskoslezským krajem v rámci projektu 

“Příspěvky na ozdravné pobyty ŽPZ/04/2015” 

50 

01929/RM1418/29 RM_M 56 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 14203273 o poskytnutí 

podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR 

v rámci Operačního programu Životní prostředí 

pro projekt “Zateplení objektu učebnový pavilon 

ZŠ Bohumínská, Slezská Ostrava” + Rozhodnutí o 

poskytnutí dotace (změna) 

50 

01930/RM1418/29 RM_M 115 Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro 

projekt “Regenerace panelového sídliště - Ostrava, 

Fifejdy II - III. etapa” v rámci programu Podpora 

bydlení pro rok 2015 

50 

01931/RM1418/29 RM_M 116 Schválení zahájení přípravy projektu s názvem - 

Protipovodňová opatření Městského obvodu 

Polanka nad Odrou 

50 

01932/RM1418/29 RM_M 22 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty 

Mgr. Jana Žemly, ředitele Janáčkovy filharmonie 

Ostrava, p.o., do Polska (Varšava) a Velké 

Británie (Londýn) ve dnech 19.-25.9.2015 

01 

01933/RM1418/29 RM_M 40 Návrh na zrušení usnesení zastupitelstva města č. 

0277/ZM1418/5 ze dne 29.4.2015 v bodě 1) a 

návrh na přijetí daru a uzavření darovací smlouvy 

s Moravskoslezským krajem 

08 

01934/RM1418/29 RM_M 70 Návrh na zrušení usnesení rady města č. 

01783/RM1418/28 ze dne 27. 7. 2015 a uzavření 

dodatku č.1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční 

účelové dotace č. 1663/2015/KP 

01 

01935/RM1418/29 RM_M 71 Žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace 

pro rok 2015 z rozpočtu Moravskoslezského kraje 

na úhradu výdajů na zabezpečení akceschopnosti 

jednotek sboru dobrovolných hasičů v rámci 

města Ostravy 

01 

01936/RM1418/29 RM_VZ 22 Rozhodnutí o vítězi veřejné zakázky “Cisternová 

automobilová stříkačka pro jednotku Sboru 

dobrovolných hasičů Nová Ves”, poř. č. veřejné 

zakázky 58/2015 

01 

01937/RM1418/29 RM_M 17 Návrh na schválení náplní činností komisí rady 

města pro volební období 2014 - 2018 

28 

01938/RM1418/29 RM_M 54 Informace o plnění usnesení zastupitelstva města 28 

01939/RM1418/29 RM_M 67 Návrh obecně závazné vyhlášky č. ...., kterou se 28 
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mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 

14/2013, Statut města Ostravy, ve znění 

pozdějších změn a doplňků 

01940/RM1418/29 RM_M 106 ”Multifunkční budova III, IV - VTP Ostrava” - 

výzva k úhradě dlužné částky 

28 

01941/RM1418/29 RM_M 125 Návrh programu 8. zasedání zastupitelstva města, 

které se bude konat dne 9. 9. 2015 

28 

01942/RM1418/29 RM_M 126 Návrh na změnu Organizačního řádu magistrátu 28 

01943/RM1418/29 RM_M 57 Návrh na uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě o 

úvěru registrační číslo 076001200543, evidenční 

číslo 07073/2001/OFR/LPO, ze dne 1.10.2001 

07 

01944/RM1418/29 RM_M 68 Úprava závazného ukazatele 07 

01945/RM1418/29 RM_M 69 Úprava rozpočtu r. 2015 07 

01946/RM1418/29 RM_M 119 Rozdělení prostředků z výnosu z hracích přístrojů 

pro městské obvody 

07 

01947/RM1418/29 RM_M 127 Poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu 

statutárního města Ostravy právnické osobě 

REGION POODŘÍ (svazek obcí) 

07 

01948/RM1418/29 RM_M 20 Pravidelná informace o stavu projektů Průmyslová 

zóna Ostrava-Hrabová, Strategická průmyslová 

zóna Ostrava-Mošnov, Rozvojová zóna Hrušov a 

Vědecko-technologický park Ostrava za I. pololetí 

roku 2015 

38 

01949/RM1418/29 RM_M 94 Přehled možností zapojení SMO do 

mezinárodních projektů v období od 1.ledna 2015 

38 

01950/RM1418/29 RM_M 123 Schválení přípravy projektu a podání žádosti o 

poskytnutí podpory z Národního programu Životní 

prostředí 

38 

01951/RM1418/29 RM_VZ 20 Veřejná zakázka “Realizace expozice SMO na 

veletrhu EXPO REAL 2015”, poř. č. 123/2015 

38 

01952/RM1418/29 RM_VZ 23 Veřejná zakázka “Forenzní audit”, poř.č. 39/2015 02 

01953/RM1418/29 RM_M 59 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do 

vlastnictví městských příspěvkových organizací z 

oblasti kultury 

42 

01954/RM1418/29 RM_M 63 Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace a 

návrh na navýšení schválené neinvestiční účelové 

dotace v oblasti kultury 

60 

01955/RM1418/29 RM_M 7 Informace o průběhu realizace Integrovaného 

plánu rozvoje města “Budoucnost Vítkovic” 

87 

01956/RM1418/29 RM_M 60 Navýšení neinvestičních příspěvků městským 

organizacím z oblasti kultury do návrhu rozpočtu 

SMO na rok 2016 

87 

01957/RM1418/29 RM_M 61 Návrh na vyhlášení výběrového řízení pro 

poskytnutí dotací a příspěvků v oblasti kultury pro 

rok 2016 

87 

01958/RM1418/29 RM_M 62 Návrh na uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o 

poskytnutí neinvestiční dotace - víceletého grantu 

Divadelní společnosti Petra Bezruče s.r.o. - 

87 
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prodloužení divadelní činnosti 

01959/RM1418/29 RM_M 98 Schválení objednávky na akci “Oprava pavilonu 

C4, C5 a vstupu se schodištěm v areálu výstaviště 

Černá louka” 

87 

01960/RM1418/29 RM_M 97 Návrh na poskytnutí mimořádných účelových 

neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního 

města Ostravy 

60 

01961/RM1418/29 RM_M 110 Vyjádření k výsledku kontrolního zjištění 

Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj 

(podmínky čerpání dotace na výstavbu nájemních 

bytů na ul. Baarova 2073/4 a 2074/6, Ostrava - 

Mariánské Hory) 

08 

01962/RM1418/29 RM_M 27 Návrh na souhlasy se vstupy na pozemky ve 

vlastnictví SMO v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec 

Ostrava, za účelem provedení plošného 

metanscreeningu pro společnost VVUÚ, a.s. 

08 

01963/RM1418/29 RM_M 28 Návrh na souhlas s umístěním podzemního 

kabelového vedení NN k pozemkům v k.ú. 

Mošnov ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene, pro ČEZ Distribuce, a.s. 

08 

01964/RM1418/29 RM_M 29 Návrh na uzavření smluv o budoucí smlouvě o 

zřízení služebností s fyzickými osobami 

08 

01965/RM1418/29 RM_M 30 Návrh na záměr města prodat části pozemku 

parc.č. 2754 v k.ú. Slezská Ostrava a návrh na 

záměr města prodat pozemek parc.č. 159 v k.ú. 

Slezská Ostrava, obec Ostrava 

08 

01966/RM1418/29 RM_M 31 Návrh na záměr města prodat pozemky v k.ú. 

Svinov a k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava 

08 

01967/RM1418/29 RM_M 32 Návrh na záměr města prodat pozemek v k. ú. 

Poruba, obec Ostrava svěřený městskému obvodu 

Poruba 

08 

01968/RM1418/29 RM_M 33 Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. 

Proskovice, obec Ostrava, návrh na záměr města 

neprodat části pozemku parc.č. 793/281 v k.ú. 

Výškovice u Ostravy, obec Ostrava 

08 

01969/RM1418/29 RM_M 34 Návrh na záměr města prodat část pozemku 

parc.č. 633/15, k.ú. Bartovice, obec Ostrava a 

návrh na záměr města neprodat pozemek parc.č. 

16/1, k.ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava 

08 

01970/RM1418/29 RM_M 35 Návrh na záměr města neprodat pozemek v k.ú. 

Hrabůvka, obec Ostrava a prodat pozemky v k.ú. 

Stará Bělá, obec Ostrava 

08 

01971/RM1418/29 RM_M 36 Návrh na záměr města neprodat pozemky v k.ú. 

Svinov, obec Ostrava 

08 

01972/RM1418/29 RM_M 37 Návrh koupit část pozemku p.p.č. 571/12, k.ú. 

Michálkovice, obec Ostrava 

08 

01973/RM1418/29 RM_M 38 Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Michálkovice, 08 
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obec Ostrava 

01974/RM1418/29 RM_M 39 Žádost o uznání vydržení vlastnického práva k 

nemovité věci 

08 

01975/RM1418/29 RM_M 41 Návrh na záměr města pronajmout část pozemku v 

k.ú. Moravská Ostrava, návrh na záměr města 

vypůjčit části pozemků v k.ú. Nová Bělá 

08 

01976/RM1418/29 RM_M 42 Návrh na projednání žádosti Ostravského 

informačního servisu, s.r.o. o uzavření nové 

nájemní smlouvy a návrh na záměr města 

nepronajmout část pozemku v k. ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava 

08 

01977/RM1418/29 RM_M 43 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem 

části pozemku v k.ú. Poruba (SMO na straně 

nájemce) 

08 

01978/RM1418/29 RM_M 44 Návrh na uzavření dodatku č. 2 k nájemní 

smlouvě (k. ú. Frýdlant nad Ostravicí), návrh na 

uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího 

podnikání (ul. Hlubinská) 

08 

01979/RM1418/29 RM_M 73 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o 

zřízení služebnosti a návrh na uzavření nájemní 

smlouvy se společností JTA - Holding, spol. s r.o. 

08 

01980/RM1418/29 RM_M 74 Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o 

zřízení služebnosti s Ing. M.M. 

08 

01981/RM1418/29 RM_M 75 Návrh na zřízení věcného břemene, návrh na 

souhlas s umístěním vedení NN, VN a trafostanice 

k pozemkům ve vlastnictví SMO a uzavření smluv 

o zřízení věcného břemene a smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům 

ve vlastnictví SMO pro oprávněného ČEZ 

Distribuce, a.s 

08 

01982/RM1418/29 RM_M 76 Návrh na záměr města prodat pozemky v k.ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Sokolská) 

08 

01983/RM1418/29 RM_M 77 Návrh na záměr města prodat či neprodat pozemek 

v k. ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava (lokalita ul. 

Petřkovická) 

08 

01984/RM1418/29 RM_M 78 Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. 

Svinov, obec Ostrava; Návrh na záměr města 

prodat nemovité věci v k.ú. Stará Plesná, obec 

Ostrava 

08 

01986/RM1418/29 RM_M 80 Návrh koupit pozemek p.p.č. 187/44 v k.ú. 

Mariánské Hory, obec Ostrava 

08 

01987/RM1418/29 RM_M 81 Návrh koupit nemovitou věc v k. ú. Slezská 

Ostrava, obec Ostrava v rámci stavby 

“Cyklostezka Počáteční-Slezskoostravský hrad” 

08 

01988/RM1418/29 RM_M 82 Návrh koupit část pozemku parc.č. 2863, k.ú. 

Slezská Ostrava, obec Ostrava 

08 

01989/RM1418/29 RM_M 83 Návrh prodat pozemky v k.ú. Přívoz, obec Ostrava 

(poblíž ul. Hlučínská a Slovenská) 

08 
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01990/RM1418/29 RM_M 84 Návrh přijmout darem část pozemku v k. ú. 

Polanka nad Odrou, obec Ostrava v rámci 

investiční stavby města “Cyklotrasa R-Svinov, 

Polanka” 

08 

01991/RM1418/29 RM_M 85 Návrh darovat nemovité věci v k.ú. Zábřeh-VŽ, 

obec Ostrava 

08 

01992/RM1418/29 RM_M 86 Návrh na nesvěření nemovitosti městskému 

obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, návrh na 

nesvěření nemovitosti městskému obvodu Svinov 

08 

01993/RM1418/29 RM_M 87 Návrh na souhlas s umístěním podzemní kabelové 

přípojky VN v pozemku ve vlastnictví SMO, 

návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o 

zřízení služebností a návrh na uzavření nájemní 

smlouvy se společností Callidus trading, spol. s 

r.o. 

08 

01994/RM1418/29 RM_M 88 Návrh na uzavření nájemní smlouvy a dohody o 

úhradě za bezesmluvní užívání částí pozemku v 

k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava s 

fyzickými osobami 

08 

01995/RM1418/29 RM_M 90 Návrh na uzavření nájemní smlouvy s LXM 

Group a. s. 

08 

01996/RM1418/29 RM_M 91 Návrh na předání vodohospodářského majetku 

statutárního města Ostrava do nájmu společnosti 

Ostravské vodárny a kanalizace, a.s. a navýšení 

hodnoty vodohospodářského majetku SMO o 

realizované technické zhodnocení 

08 

01997/RM1418/29 RM_M 99 Návrh na prodej stavby požární nádrže v k.ú. 

Martinov ve Slezsku, obec Ostrava a uzavření 

kupní smlouvy s fyzickými osobami B.K., D.K. 

08 

01998/RM1418/29 RM_M 100 Návrh na záměr města pronajmout části pozemků 

v k. ú. Kunčičky, Svinov, Slezská Ostrava a k. ú. 

Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava 

08 

01999/RM1418/29 RM_M 101 Návrh na záměr města směnit pozemky v k. ú. 

Pustkovec, obec Ostrava 

08 

02000/RM1418/29 RM_M 102 Návrh prodat nemovité věci v k. ú. Pustkovec, 

obec Ostrava v areálu VTP 

08 

02001/RM1418/29 RM_M 103 Návrh na svěření nemovitostí městskému obvodu 

Nová Ves a městskému obvodu Ostrava-Jih 

08 

02002/RM1418/29 RM_M 104 Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě do 

pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

a návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o 

zřízení věcného břemene pro společnost RWE 

GasNet, s.r.o. 

08 

02003/RM1418/29 RM_M 105 Předchozí souhlas s uzavřením nájemní smlouvy k 

částem pozemku v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava 

pro Městský obvod Ostrava - Jih. Předchozí 

souhlas s uzavřením dodatku č. 5 k nájemní 

smlouvě pro Městský obvod Ostrava - Jih 

08 
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02004/RM1418/29 RM_M 108 Návrh na souhlas s umístěním sídla společnosti do 

budovy v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava (areál 

Vědecko-technologický park Ostrava) 

08 

02005/RM1418/29 RM_M 109 Návrh na uzavření pachtovní smlouvy k 

pozemkům v k.ú. Bartovice 

08 

02006/RM1418/29 RM_M 111 Návrh na záměr města prodat části pozemků k v k. 

ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. 

Jantarová) 

08 

02007/RM1418/29 RM_M 118 Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o 

nájmu nebytových prostor (k.ú. Moravská 

Ostrava), návrh na souhlas města s umístěním 

sídla společnosti do budovy v areálu Vědecko-

technologického parku Ostrava 

08 

02008/RM1418/29 RM_M 120 Návrh prodat pozemky a části pozemků v k. ú. 

Poruba, obec Ostrava, svěřené městskému obvodu 

Poruba - lokalita Lehké průmyslové zóny v areálu 

Nad Porubkou 

08 

02009/RM1418/29 RM_M 121 Návrh na zrušení usnesení rady města a 

zastupitelstva města; návrh na záměr města směnit 

pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, Poruba, k. ú. 

Dubina u Ostravy a v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 

obec Ostrava a návrh na záměr města vypůjčit část 

pozemku v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

v rámci akce “Zklidnění ulice Nádražní - práva k 

provedení stavby”; 

08 

02010/RM1418/29 RM_M 122 Návrh směnit nemovité věci v k.ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava (lokalita Nová Karolina) 

08 

02011/RM1418/29 RM_VZ 14 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu 08 

02012/RM1418/29 RM_M 128 Žádost společnosti RED HOUSE 

DEVELOPMENT, s.r.o., o úpravu podmínek 

kupní smlouvy 

08 

02013/RM1418/29 RM_MZP 1 Návrh na stanovení platu Bc. Josefu Grocholovi, 

MBA, pověřenému řízením Městské nemocnice 

Ostrava, příspěvková organizace 

86 

02014/RM1418/29 RM_M 96 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do 

vlastnictví Městské nemocnice Ostrava, 

příspěvkové organizace 

40 

02015/RM1418/29 RM_M 113 Změna rozhodnutí o poskytnutí dotace EU ke 3 

projektům Energetické úspory MNO I. a návrh na 

poskytnutí investičního příspěvku Městské 

nemocnici Ostrava, příspěvková organizace, na 

jejich spolufinancování 

40 

02016/RM1418/29 RM_M 66 Informace o naplňování podmínek projektu 

“Pořízení vozidel pro sociální účely” právnické 

osoby Čtyřlístek - centrum pro osoby se 

zdravotním postižením Ostrava, příspěvkové 

organizace 

41 

02017/RM1418/29 RM_M 114 Žádost Vysoké školy báňské - Technické 60 
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univerzity Ostrava o poskytnutí neinvestiční 

účelové dotace na realizaci popularizačních 

vzdělávacích programů 

02018/RM1418/29 RM_M 58 Návrh na změnu usnesení zastupitelstva města č. 

0225/ZM1418/4 ze dne 04.03.2015 a návrh na 

poskytnutí finančního daru právnické osobě Česká 

republika - Krajské ředitelství policie 

Moravskoslezského kraje, IČO 75151502 

86 

02019/RM1418/29 RM_M 95 Návrh na uzavření Smlouvy o finanční spoluúčasti 

a spolupráci při zajištění projektu s Roma 

Education Fund 

 

02020/RM1418/29 RM_VZ 16 Veřejná zakázka “Poradenské služby - Strategický 

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

86 

02021/RM1418/29 RM_M 13 Souhlas se změnou Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace a Podmínek Rozhodnutí k projektu 

“Dokončení procesu digitalizace MMO” v rámci 

Integrovaného operačního programu 

90 

02022/RM1418/29 RM_M 64 Návrh na uzavření Dodatku č.3 ke Smlouvě o 

poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady 

regionu soudržnosti Moravskoslezsko na 

spolufinancování projektu Safari 

90 

02023/RM1418/29 RM_M 65 Smlouva a Rozhodnutí o poskytnutí dotace k 

projektu “Ekotermo IV” v rámci Operačního 

programu Životní prostředí, Dohoda o úpravě 

soupisu dokladů a účtů k projektu 

90 

02024/RM1418/29 RM_M 107 Souhlas se Smlouvou o poskytnutí dotace z 

rozpočtu Regionální rady Moravskoslezsko - 

projekt “Inteligentní zastávky” 

90 

02025/RM1418/29 RM_M 112 Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu 

“Rozšíření výukového areálu Bělský les - výukové 

centrum” v rámci Operačního programu Životního 

prostředí, potvrzení o přijetí dotace 

90 

02026/RM1418/29 RM_VZ 33 Veřejná zakázka “Analýza optimalizace vztahů 

obchodních společností”, poř. č. 141/2015 

90 

02027/RM1418/29 RM_M 9 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do 

vlastnictví Zoologické zahrady Ostrava, 

příspěvkové organizace, se sídlem Michálkovická 

197, 710 00 Slezská Ostrava, IČ 00373249 

80 

02028/RM1418/29 RM_M 4 Informace o petici vlastníků nemovitostí na ul. 

Pikartské ve Slezské Ostravě proti postupu odboru 

ochrany životního prostředí Magistrátu města 

Ostravy 

33 

02029/RM1418/29 RM_M 8 Návrh veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí 

účelové investiční dotace na akci “Výstavba 

skladu techniky pro potřeby hospodaření v lesích” 

pro Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. 

80 

02030/RM1418/29 RM_M 10 Oprava stožáru pro měření směru a rychlosti větru 

a výměna čidel měření 

80 
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02031/RM1418/29 RM_M 21 Poskytnutí účelových neinvestičních dotací z 

Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší na 

období od 01. 11. 2015 - 30. 04. 2016 

80 

02032/RM1418/29 RM_M 26 Úprava Statutu Fondu pro děti ohrožené 

znečištěním ovzduší 

80 

02033/RM1418/29 RM_M 92 Návrh na uzavření smlouvy o poskytování služeb 

outsourcingu informačních technologií Firemní 

školce města Ostravy, p. o. společností 

OVA!!!CLOUD.net a.s. 

83 

02034/RM1418/29 RM_M 93 Dodatek č. 1 ke smlouvě 1750/2012/IT/LPO na 

dodávku a poskytnutí softwarových produktů se 

společností FreeDivision s.r.o. 

83 

02035/RM1418/29 RM_VZ 29 Návrh na uzavření Smlouvy o poskytování služeb 

technické podpory k produktům společnosti 

NetApp se společností Proact Czech Republic, 

s.r.o. 

83 

02036/RM1418/29 RM_M 11 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

č. 2400/2014/OI/LPO 

05 

02037/RM1418/29 RM_M 46 Návrh na uzavření smlouvy o pronájmu pozemku 

a smluv o právu provést stavbu v souvislosti se 

stavbami odboru investičního, zahrnutými do 

kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy 

05 

02038/RM1418/29 RM_M 47 Návrh na uzavření smlouvy o zajištění přeložky 

plynárenského zařízení v souvislosti s realizací 

stavby ORG 7183 Rekonstrukce kanalizace a 

vodovodu Svinov 

05 

02039/RM1418/29 RM_VZ 4 Veřejná zakázka “Rekonstrukce veřejného 

osvětlení v Ostravě - Výškovicích (PD + IČ) II.”, 

poř.č. 118/2015 

05 

02040/RM1418/29 RM_VZ 5 Veřejná zakázka “Záchytný drén Hulváky”, poř.č. 

88/2015 

05 

02041/RM1418/29 RM_VZ 6 Zadání veřejné zakázky “Rekonstrukce ČSOV 

Hlučínská”, poř.č. 108/2015 

05 

02042/RM1418/29 RM_VZ 7 Zadání veřejné zakázky “Oprava komunikace 

Hluboká, Muškátová a Do Špice”, poř.č. 119/2015 

05 

02043/RM1418/29 RM_VZ 8 Zadání veřejné zakázky “Rekonstrukce VO oblast 

Srbská - Jičínská”, poř.č. 126/2015 

05 

02044/RM1418/29 RM_VZ 9 Veřejná zakázka “Dopravní propojení Dolní 

oblasti Vítkovic s centrem (DÚR + IČ), poř.č. 

138/2015 

05 

02045/RM1418/29 RM_VZ 10 Veřejná zakázka “Oprava vodovodu ul. U 

Stavisek”, poř. č. 131/2015 

05 

02046/RM1418/29 RM_VZ 11 Veřejná zakázka “Pasport stávající kanalizace ul. 

Frankova”, poř. č. 130/2015 

05 

02047/RM1418/29 RM_VZ 12 Veřejná zakázka “Výstavba vrtulníkového 

hangáru v areálu HZS MSK II.”, poř. č. 096/2015 

05 

02048/RM1418/29 RM_VZ 13 Veřejná zakázka “Rekonstrukce řídícího systému 

ČS Palesek”, poř. č. 109/2015 

05 
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02049/RM1418/29 RM_VZ 15 Veřejná zakázka “Rekonstrukce kanalizace a 

vodovodu ul. Na Bělidle”, poř. č. 133/2015 

05 

02050/RM1418/29 RM_VZ 17 Veřejná zakázka “Nasvětlení chodeckých 

přechodů na ul. 17. listopadu”, poř. č. 127/2015 

05 

02051/RM1418/29 RM_VZ 18 Veřejná zakázka “Prodloužení cyklostezky - lávka 

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

102/2015 

05 

02052/RM1418/29 RM_VZ 19 Veřejná zakázka “Cyklistická trasa I - Na 

Lukách”, poř. č. 49/2015 

05 

02053/RM1418/29 RM_VZ 24 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření smlouvy o dílo na zpracování 

investičního záměru pro připravovanou stavbu 

“Domova pro seniory Hulváky” 

05 

02054/RM1418/29 RM_VZ 25 Veřejná zakázka “Zvýšení protipovodňové 

ochrany města - ul. U Hrůbků”, poř. č. 40/2015 

05 

02055/RM1418/29 RM_VZ 26 Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu ul. 

Dušní-Barbořina”, poř. č. 151/2015 

05 

02056/RM1418/29 RM_VZ 27 Veřejná zakázka “Náhradní výsadba - ekologická 

újma ke kácení stromů ul. Kaminského”, poř. č. 

122/2015 

05 

02057/RM1418/29 RM_VZ 28 Významná veřejná zakázka “Rekonstrukce a 

modernizace DK Poklad”, poř. č. 153/2015 

05 

02058/RM1418/29 RM_VZ 30 Veřejná zakázka “Prodloužení cyklostezky, lávka 

přes Ostravici (TDS+BOZP)”, poř. č. 135/2015 

05 

02059/RM1418/29 RM_VZ 31 Veřejná zakázka “Kanalizace Petřkovice II a III. 

etapa - dodatek č. 2”, poř. č. 154/2015 

05 

02060/RM1418/29 RM_VZ 32 Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu DN 

500 ul. Mariánskohorská”, poř. č. 82/2015 

05 

02061/RM1418/29 RM_VZ 34 Veřejná zakázka “Autobusový terminál Dubina, 

Interspar - Dodatek č. 1”, poř. č. 156/2015 

05 

02062/RM1418/29 RM_M 6 Povolení výjimky ze stavebních uzávěr SDD 

“Pavlína”, “Antonín”, “Gustav”, “Josef” a “Štola 

Naneta” pro vybudování stavby “Oplocení nutné k 

zemědělské prvovýrobě 2 a fóliovník” v k.ú. 

Koblov 

89 

02063/RM1418/29 RM_M 51 Zpráva o stavu pořizování územních studií dle 

“nového” Územního plánu Ostravy 

89 

02064/RM1418/29 RM_M 52 Oznámení o konání společného jednání o Návrhu 

změny č. 1 Územního plánu Jistebník 

89 

02065/RM1418/29 RM_M 72 Předchozí souhlas rady města k prodeji, pronájmu 

a ke zřízení předkupního práva k nemovitostem v 

majetku města, svěřených městským obvodům a k 

nabytí nemovitostí 

89 

02066/RM1418/29 RM_M 1 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o 

poskytování služby dopravního monitorovacího 

systému č. 1261/2015/OD/ZFUN ze dne 20. 4. 

2015 

09 

02067/RM1418/29 RM_M 49 Úhrada za dálkové kreditování frankovacích strojů 84 
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na podatelnách MMO 

02068/RM1418/29 RM_M 50 Návrh na výpověď smlouvy na zajištění a 

provádění úklidových prací 

84 

02069/RM1418/29 RM_VZ 1 Veřejná zakázka na sdruženou dodávku zemního 

plynu pro rok 2016 - výběr nejvhodnější nabídky 

včetně uzavření smlouvy 

84 

02070/RM1418/29 RM_VZ 2 ”Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky 

elektrické energie pro statutární město Ostrava a 

městské organizace pro rok 2016“, poř. č. 

255/2014 

35 

02071/RM1418/29 RM_VZ 3 Veřejná zakázka “PZ Mošnov - regenerace 

porostu”, poř. č. 110/2015 

84 

02072/RM1418/29 RM_M 12 Návrh na naložení s přebytečným a 

neupotřebitelným majetkem v užívání Magistrátu 

města Ostravy 

84 

02073/RM1418/29 RM_M 2 Volba přísedících Okresního soudu v Ostravě 21 

02074/RM1418/29 RM_M 3 Pověření člena zastupitelstva města Ing. Martina 

Jurošky, Ph.D., k přijímání projevů vůle 

snoubenců, že vstupují do manželství 

21 

02075/RM1418/29 RM_M 117 Kontrola plnění usnesení rady města za období 

březen, duben a květen 2015 

28 

  
Materiály, které byly staženy : 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_M 124 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové 

neinvestiční dotace uzavřené mezi společností 

Koordinátor ODIS s.r.o. a statutárním městem 

Ostrava z důvodu zajištění správy inteligentních 

zastávek 

09 

  RM_M 53 Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebnosti” v 

souvislosti se stavbou “Odkanalizování Přívozu na 

ÚČOV II. etapa 1. část a 2. část” a ostatními 

stavbami zahrnutými do kapitálového rozpočtu 

města Ostravy 

05 

  RM_M 5 Podnět občana P. H. na vydání obecně závazné 

vyhlášky upravující dobrovolné čipování psů 

33 

  RM_MZP 2 Návrh na poskytnutí odměn za rok 2014 MUDr. 

Tomáši Nyklovi a MUDr. Tomáši Mrázkovi, 

Ph.D., MBA 

31 

  RM_M 23 Zvýšení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 

statutárního města Ostravy Nadaci na pomoc 

zvířatům a uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o 

poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 

statutárního města Ostravy ev. č. 1034/2015/OŽP 

80 

  RM_M 25 Petice zaměstnanců Městské nemocnice Ostrava, 

příspěvková organizace 

86 

  RM_M 89 Návrh na uzavření Smlouvy o výpůjčce a smlouvy 08 
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o právu provést stavbu. Návrh na uzavření 

Smlouvy o zřízení práva stavby s ČR -DIAMO, 

státní podnik 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 14/153  

RM_M 0 
Schválení programu 29. schůze rady města dne 25.08.2015 
  
Usnesení číslo: 01909/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 29. schůze rady města dne 25.08.2015 

  

 
RM_VH 1 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti 
OVA!!!CLOUD.net a.s. 
  
Usnesení číslo: 01910/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, 
obchodní společnosti OVA!!!CLOUD.net a.s., se sídlem Ostrava - Přívoz, Hájkova 
1100/13, PSČ 702 00, IČO: 25857568, jejímž jediným akcionářem je statutární město 
Ostrava 
  
Rada města 

  
1) žádá 

  
představenstvo společnosti 

o poskytnutí maximální potřebné součinnosti osobě, se kterou bude ze strany statutárního 

města Ostrava uzavřena smlouva na základě veřejné zakázky ”Analýza optimalizace vztahů 

obchodních společností”, poř. č. 141/2015 zadavatele statutární město Ostrava, v souvislosti s 

plněním takto uzavřené smlouvy a o vyslovení souhlasu s plněním předmětu této smlouvy 

  

2) žádá 

  
představenstvo společnosti 

o zajištění maximální potřebné součinnosti ze strany obchodní společnosti OVANET a.s. 

osobě, se kterou bude ze strany statutárního města Ostrava uzavřena smlouva na základě 

veřejné zakázky “Analýza optimalizace vztahů obchodních společností”, poř. č. 141/2015 

zadavatele statutární město Ostrava, v souvislosti s plněním takto uzavřené smlouvy a o 

zajištění vyslovení souhlasu ze strany obchodní společnosti OVANET a.s. s plněním předmětu 

této smlouvy 
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RM_VH 2 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Ostravský 
informační servis, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 01911/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, 
obchodní společnosti Ostravský informační servis, s.r.o., se sídlem Jurečkova 1935/12, 
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 26879280, jejímž jediným společníkem je 
statutární město Ostrava 
  
Rada města 

  
1) žádá 

  
jednatele společnosti 

o poskytnutí maximální potřebné součinnosti osobě, se kterou bude ze strany statutárního 

města Ostrava uzavřena smlouva na základě veřejné zakázky ”Analýza optimalizace vztahů 

obchodních společností”, poř. č. 141/2015 zadavatele statutární město Ostrava, v souvislosti s 

plněním takto uzavřené smlouvy a o vyslovení souhlasu s plněním předmětu této smlouvy 

  

 
RM_VH 3 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Ostravské 
výstavy, a.s. 
  
Usnesení číslo: 01912/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, 
obchodní společnosti Ostravské výstavy, a.s., se sídlem Černá louka 3235, Moravská 
Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 25399471, jejímž jediným akcionářem je statutární město 
Ostrava 
  
Rada města 

  
1) žádá 

  
představenstvo společnosti 

o poskytnutí maximální potřebné součinnosti osobě, se kterou bude ze strany statutárního 

města Ostrava uzavřena smlouva na základě veřejné zakázky ”Analýza optimalizace vztahů 

obchodních společností”, poř. č. 141/2015 zadavatele statutární město Ostrava, v souvislosti s 

plněním takto uzavřené smlouvy a o vyslovení souhlasu s plněním předmětu této smlouvy 
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RM_VH 4 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Sportovní a 
rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 01913/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, 
obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., se sídlem 
Ostrava - Poruba, Čkalovova 6144/20, PSČ 708 00, IČO: 25385691, jejímž jediným 
společníkem je statutární město Ostrava 
  
Rada města 

  
1) žádá 

  
jednatele společnosti 

o poskytnutí maximální potřebné součinnosti osobě, se kterou bude ze strany statutárního 

města Ostrava uzavřena smlouva na základě veřejné zakázky ”Analýza optimalizace vztahů 

obchodních společností”, poř. č. 141/2015 zadavatele statutární město Ostrava, v souvislosti s 

plněním takto uzavřené smlouvy a o vyslovení souhlasu s plněním předmětu této smlouvy 

  

 
RM_VH 5 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti VÍTKOVICE 
ARÉNA, a.s. 
  
Usnesení číslo: 01914/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, 
obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., se sídlem Ostrava - Zábřeh, Ruská 
3077/135, PSČ 700 30, IČO: 25911368, jejímž jediným akcionářem je statutární město 
Ostrava 
  
Rada města 

  
1) žádá 

  
představenstvo společnosti 

o poskytnutí maximální potřebné součinnosti osobě, se kterou bude ze strany statutárního 

města Ostrava uzavřena smlouva na základě veřejné zakázky ”Analýza optimalizace vztahů 

obchodních společností “, poř. č. 141/2015 zadavatele statutární město Ostrava, v souvislosti s 

plněním takto uzavřené smlouvy a o vyslovení souhlasu s plněním předmětu této smlouvy 
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RM_VH 6 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Dům kultury 
města Ostravy, a.s. 
  
Usnesení číslo: 01915/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, 
obchodní společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s., se sídlem Ostrava - Moravská 
Ostrava, ul. 28. října 124/2556, PSČ 709 24, IČO: 47151595, jejímž jediným akcionářem je 
statutární město Ostrava 
  
Rada města 

  
1) žádá 

  
představenstvo společnosti 

o poskytnutí maximální potřebné součinnosti osobě, se kterou bude ze strany statutárního 

města Ostrava uzavřena smlouva na základě veřejné zakázky ”Analýza optimalizace vztahů 

obchodních společností”, poř. č. 141/2015 zadavatele statutární město Ostrava, v souvislosti s 

plněním takto uzavřené smlouvy a o vyslovení souhlasu s plněním předmětu této smlouvy 

  

 
RM_VH 7 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Dům kultury 
Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 01916/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, 
obchodní společnosti Dům kultury Akord Ostrava - Zábřeh, s.r.o., se sídlem Ostrava - 
Zábřeh, náměstí SNP 1, PSČ 700 30, IČO: 47973145, jejímž jediným společníkem je 
statutární město Ostrava 
  
Rada města 

  
1) žádá 

  
jednatelku společnosti 

o poskytnutí maximální potřebné součinnosti osobě, se kterou bude ze strany statutárního 

města Ostrava uzavřena smlouva na základě veřejné zakázky ”Analýza optimalizace vztahů 

obchodních společností”, poř. č. 141/2015 zadavatele statutární město Ostrava, v souvislosti s 

plněním takto uzavřené smlouvy a o vyslovení souhlasu s plněním předmětu této smlouvy 
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RM_VH 8 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti DK POKLAD, 
s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 01917/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
28 

  
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) žádá 

  
jednatelku společnosti 

o poskytnutí maximální potřebné součinnosti osobě, se kterou bude ze strany statutárního 

města Ostrava uzavřena smlouva na základě veřejné zakázky ”Analýza optimalizace vztahů 

obchodních společností”, poř. č. 141/2015 zadavatele statutární město Ostrava, v souvislosti s 

plněním takto uzavřené smlouvy a o vyslovení souhlasu s plněním předmětu této smlouvy 

  

 
RM_VH 9 
Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti DK POKLAD, 
s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 01918/RM1418/29 

(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) schvaluje 

  
prodej nemovité věci dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 48 
Žádost společnosti DK POKLAD, s.r.o. o rozšíření podmínek použití 
poskytnuté neinvestiční účelové dotace 
  
Usnesení číslo: 01919/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
42 

  
k materiálu č. BJ1418 02533/15 
k usnesení č. 0018/ZM1418/2 
k usnesení č. 0397/ZM1418/6 
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Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o rozšíření podmínek použití poskytnuté neinvestiční účelové dotace společnosti 

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

přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí 

neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ev. č. 0023/2015/KSV dle 

přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumírovi Palyzovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí bod 1) tohoto usnesení na jeho zasedání dne 

09.09.2015 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 09.09.2015 

 vedoucí odboru kultury, sportu a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 14 
Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc červenec 2015 
  
Usnesení číslo: 01920/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
informaci o stavu veřejného pořádku za měsíc červenec 2015 dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 15 
Návrh na připojení objektu na pult centralizované ochrany Městské 
policie Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01921/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
připojení objektu sociálního zázemí řidičů MHD  a trakční měnírny na ulici 28. října, Ostrava-
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Hulváky na pult centralizované ochrany Městské policie Ostrava 

  

2) ukládá 

  
řediteli Městské policie Ostrava  

provést potřebné úkony dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Zdeněk Harazim, T: 01.11.2015 

 ředitel Městské policie Ostrava 

  
 

RM_M 16 
Návrh na uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Ostrava 
a společností JUWITAL s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 01922/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 

Ostrava, IČ 00845451 a společností JUWITAL s.r.o. se sídlem Blanická 2135/13, 120 00 Praha 

2-Vinohrady, IČ 27110451 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 24 
Úprava návrhu rozpočtu na rok 2016 - Městská policie Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01923/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
25, 28 

  
Rada města 

  
1) ukládá 

  
řediteli Městské policie Ostrava  

zapracovat do návrhu rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2016 navýšení finančních 

prostředků o celkovou částku ve výši 19.190.160,- Kč, a to o částku 16.401.600,- Kč v 

souvislosti s poskytováním zvláštního příplatku (tzv. rizikového) a o částku 2.788.560,- Kč v 

souvislosti s poskytováním stravenek a dále zapracovat do návrhu rozpočtu statutárního města 

Ostravy pro roky 2017 - 2019 navýšení finančních prostředků v souvislosti s poskytováním 

zvláštního příplatku (tzv. rizikového) a v souvislosti s poskytováním stravenek 

 Vyřizuje: Mgr. Zdeněk Harazim,  

 ředitel Městské policie Ostrava 
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RM_M 45 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb 
elektronických komunikací č.2756/2014/MP/LPO ze dne 22.12.2014 
uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 
Ostrava, IČO: 00845451 a firmou OVANET a.s., Hájkova 1100/13, 702 00 
Ostrava - Přívoz, IČO: 29399491 
  
Usnesení číslo: 01924/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb elektronických komunikací číslo 

2756/2014/MP/LPO ze dne 22.12.2014 uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo 

nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 a firmou OVANET a.s., Hájkova 1100/13, 702 00 

Ostrava - Přívoz, IČO: 29399491 dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 21 
Veřejná zakázka “Obnova vozového parku”, poř. č. 124/2015 
  
Usnesení číslo: 01925/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
25 

  
k usnesení č. 01775/RM1418/28 
  
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 předpisů, na obnovu vozového parku Magistrátu 

města Ostravy a Městské policie 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. Bc. Pavel Šmátrala - odbor hospodářské správy 

4. Mgr. Zdeněk Harazim - Městská policie Ostrava 
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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. Miroslav Stařík - odbor hospodářské správy 

4. Mgr. Richard Váňa - Městská policie Ostrava 

  

3) jmenuje 

  
hodnotící komisi a komisi pro posouzení kvalifikace ve složení 

členové: 

1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

2. Ing. Břetislav Gibas - tajemník  

3. Ing. Bc. Pavel Šmátrala - odbor hospodářské správy 

4. Mgr. Zdeněk Harazim - Městská policie Ostrava 

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

nákupu 

náhradníci: 

1. Ing. David Pfleger - člen RM 

2. Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. - člen RM 

3. Ing. Miroslav Stařík - odbor hospodářské správy 

4. Mgr. Richard Váňa - Městská policie Ostrava 

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

nákupu 

  

4) ukládá 

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

nákupu 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.01.2016 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 

  
5) zmocňuje 

  
zastupující 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 
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 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.01.2016 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 

  
 

RM_M 18 
Podání žádosti o změnu smlouvy o poskytnutí dotace z prostředků 
Státního fondu rozvoje bydlení na výstavbu nájemních bytů v obcích č. 
9255920756 
  
Usnesení číslo: 01926/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
podat žádost o změnu smlouvy č. 9255920756 ze dne 17.10.2002 uzavřené mezi statutárním 

městem Ostrava a Státním fondem rozvoje bydlení, o poskytnutí dotace z prostředků Státního 

fondu rozvoje bydlení na výstavbu bytových domů Kasalického 782/15 a Kasalického 783/17, 

Ostrava-Michálkovice, dle důvodové zprávy a příloh předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru veřejných zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruženého nákupu 

zajistit podání žádosti o změnu smlouvy o poskytnutí dotace z prostředků Státního fondu 

rozvoje bydlení na výstavbu nájemních bytů dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu s 

podmínkami § 3 odst. 2 nařízení vlády č. 481/2000 Sb. 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská,  

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 

  
 

RM_M 19 
Udělení předchozího souhlasu k uzavření smlouvy o spolupráci mezi 
statutárním městem Ostrava - městským obvodem Poruba a MENS 
SANOU, o.p.s. 
  
Usnesení číslo: 01927/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
předchozí souhlas k uzavření smlouvy o spolupráci mezi statutárním městem Ostrava - 
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městským obvodem Poruba a MENS SANOU, o.p.s., se sídlem Ukrajinská 1533/13, Poruba, 

708 00 Ostrava, IČ: 654 69 003 dle s čl. 7, odst. (9) písm. c) obecně závazné vyhlášky č. 

14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, dle předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 55 
Podání žádosti o poskytnutí dotace vyhlášené Moravskoslezským 
krajem v rámci projektu “Příspěvky na ozdravné pobyty ŽPZ/04/2015” 
  
Usnesení číslo: 01928/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s podáním žádosti o dotaci z Moravskoslezského kraje, poskytované v rámci projektu 

“Příspěvky na ozdravné pobyty ŽPZ/04/2015” 

  

2) žádá 

  
městský obvod Radvanice a Bartovice 

o zajištění předložení žádosti o dotaci a všech jejich příloh na projekt dle bodu 1) tohoto 

usnesení v souladu s podmínkami pro poskytnutí dotace, v případě, že zastupitelstvo 

městského obvodu rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci uvedené v bodu 1) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Šárka Tekielová, T: 31.10.2015 

 starostka městského obvodu Radvanice a Bartovice 
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RM_M 56 
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 14203273 o poskytnutí podpory ze Státního 
fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní 
prostředí pro projekt “Zateplení objektu učebnový pavilon ZŠ 
Bohumínská, Slezská Ostrava” + Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
(změna) 
  
Usnesení číslo: 01929/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 01337/RM1418/23 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 14203273 o poskytnutí podpory ze Státního fondu 

životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, který by měl být 

uzavřen mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem Slezská Ostrava a 

poskytovatelem Státním fondem životního prostředí České republiky, se sídlem Kaplanova 

1931/1, 148 00 Praha 11, IČO: 00020729 k projektu “Zateplení objektu učebnový pavilon ZŠ 

Bohumínská, Slezská Ostrava”, CZ.1.02/3.2.0014.25233 dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) žádá 

  
městský obvod Slezská Ostrava 

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

  

 Vyřizuje: MVDr. Barbora Jelonková, T: 30.09.2015 

 starostka Městského obvodu Slezská Ostrava 

  
 

RM_M 115 
Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt “Regenerace 
panelového sídliště - Ostrava, Fifejdy II - III. etapa” v rámci programu 
Podpora bydlení pro rok 2015 
  
Usnesení číslo: 01930/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 00364/RM1418/8 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s přijetím dotace z programu Podpora bydlení, podprogramu Podpora regenerace 

panelových sídlišť dle podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace od poskytovatele 
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Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 932/6, 110 15 Praha 1 na projekt 

“Regenerace panelového sídliště - Ostrava, Fifejdy II - III. etapa” dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) schvaluje 

  
financování projektu “Regenerace panelového sídliště - Ostrava, Fifejdy II - III. etapa” v roce 

2015 ve výši 10 618 tis. Kč, přičemž v částce je obsaženo spolufinancování z rozpočtu 

statutárního města Ostravy ve výši 3 309 tis. Kč dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

a) snižuje rozpočtová rezerva ORJ 120 

na § 6409, pol. 5901                                  o 3 309 tis. Kč 

b) zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody – výdaje, ORJ 120 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 3500, org. 602    o 3 309 tis. Kč 

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody – příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 602    o 3 309 tis. Kč 

zvýší kapitálové výdaje na akci RPS Ostrava, Fifejdy II – III. etapa 

na § 3745, pol. 6121, ÚZ 3500                   o 3 309 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu Magistrátu města Ostravy 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.08.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
5) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

o zabezpečení všech potřebných úkonů spojených s realizací projektu dle bodu 1) tohoto 

usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 31.12.2015 

 starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
 

RM_M 116 
Schválení zahájení přípravy projektu s názvem - Protipovodňová 
opatření Městského obvodu Polanka nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 01931/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahájení přípravy projektu  s názvem “Protipovodňová opatření Městského obvodu Polanka 

nad Odrou” ke spolufinacování z Operačního programu Životního prostředí 2014 - 2020, v 

rámci prioritní osy 1 : Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní, specifický cíl 1.4 - 

Podpořit preventivní protipovodňová opatření. 

  

2) žádá 

  
městský obvod Polanka nad Odrou, jako nositele projektu 

o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou  projektu dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Pavel Bochnia, T: 13.11.2015 

 starosta Městského obvodu Polanka nad Odrou 

  
 

RM_M 22 
Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Mgr. Jana Žemly, ředitele 
Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o., do Polska (Varšava) a Velké 
Británie (Londýn) ve dnech 19.-25.9.2015 
  
Usnesení číslo: 01932/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahraniční pracovní cestu  Mgr. Jana Žemly, ředitele Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o., 

do Polska (Varšava)  a Velké Británie (Londýn)   ve dnech  19.-25.9.2015   za účelem  

doprovodu Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o. 
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2) ukládá 

  
řediteli  Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o.  

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Jan Žemla, T: 13.10.2015 

 ředitel Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o. 

  
 

RM_M 40 
Návrh na zrušení usnesení zastupitelstva města č. 0277/ZM1418/5 ze 
dne 29.4.2015 v bodě 1) a návrh na přijetí daru a uzavření darovací 
smlouvy s Moravskoslezským krajem 
  
Usnesení číslo: 01933/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02359/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o zrušení usnesení zastupitelstva města č. 0277/ZM1418/5 ze dne 29.4.2015 v bodě 

1), které rozhodlo přijmout dar a uzavřít darovací smlouvu s Moravskoslezským krajem, se 

sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692 zastoupeno z pověření hejtmana kraje 

Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Úprková 795/1, 

702 23 Ostrava, IČO 00095711 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout přijmout dar - pozemky: 

- parc.č. 3004/4 ostatní plocha, jiná plocha  

- parc.č. 3004/5 ostatní plocha, jiná plocha  

- parc.č. 3004/6 ostatní plocha, ostatní komunikace  

a dále pozemky: 

- parc.č. 3004/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 36 m2, která vznikne oddělením z 

původního pozemku parc.č. 3004/7 

- parc.č. 3004/8 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 37 m2, která vznikne oddělením z 

původního pozemku parc.č. 3004/8 

- parc.č. 3004/9 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 75 m2, která vznikne oddělením z 

původního 

pozemku parc.č. 3004/1 

- parc.č. 3004/10 ostatní plocha, zeleň o výměře 103 m2, která vznikne oddělením z původního 

pozemku parc.č. 3004/1 

 - parc.č. 3004/11 ostatní plocha, zeleň o výměře 34 m2, která vznikne oddělením z původního 

pozemku parc.č. 3004/1 
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- parc.č. 3004/12 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 13 m2, která vznikne sloučením 

dílu “c” o výměře 5 m2 z pozemku parc.č. 3004/1 a dílu “a” o výměře 8 m2 z pozemku parc.č. 

3004/7 

- parc.č. 3004/13 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 13 m2, která vznikne sloučením 

dílu “d” o výměře 5 m2 z pozemku parc.č. 3004/1 a dílu “b” o výměře 8 m2 z pozemku parc.č. 

3004/8, 

vše na základě geometrického plánu č. 2693-237/2014 ze dne 26.9.2014, vše v k.ú. Hrabová, 

obec Ostrava 

od Moravskoslezského kraje, se sídlem 28.října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692 

zastoupeného z pověření hejtmana kraje 

Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 795/1, 

702 23 Ostrava, IČO 00095711  

za podmínek uvedených v darovací smlouvě, která je přílohou č. 4 předloženého materiálu a 

uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 09.09.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 70 
Návrh na zrušení usnesení rady města č. 01783/RM1418/28 ze dne 27. 7. 
2015 a uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční 
účelové dotace č. 1663/2015/KP 
  
Usnesení číslo: 01934/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
01 

  
k usnesení č. 01348/RM1418/23 
k usnesení č. 01783/RM1418/28 
  
Rada města 

  
1) ruší 

  
své usnesení č. 01783/RM1418/28 ze dne 27. 7. 2015 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 1 ke smouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace č. 1663/2015/KP 

mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30   Ostrava, IČO 00845451 a 
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společností Celé Česko čte dětem o.p.s., Janáčkova 1426/10, 702 00   Ostrava, IČO 27767612 

  

 
RM_M 71 
Žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro rok 2015 z 
rozpočtu Moravskoslezského kraje na úhradu výdajů na zabezpečení 
akceschopnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů v rámci města 
Ostravy 
  
Usnesení číslo: 01935/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s podáním žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro rok 2015 z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje na úhradu výdajů na zabezpečení akceschopnosti jednotek sborů 

dobrovolných hasičů v rámci města Ostravy  

  

2) ukládá 

  
zastupujícímu vedoucímu odboru kancelář primátora 

podat žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 

  

 Vyřizuje: Mgr. Michal Bayer, T: 28.08.2015 

 zastupující vedoucí kanceláře primátora 

  
 

RM_VZ 22 
Rozhodnutí o vítězi veřejné zakázky “Cisternová automobilová 
stříkačka pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů Nová Ves”, poř. č. 
veřejné zakázky 58/2015 
  
Usnesení číslo: 01936/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s postupem Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje při zastupování 

statutárního města Ostravy v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce poř. č. 58/2015 - 

nákupu 1 ks cisternové automobilové stříkačky pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů Nová 

Ves  
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2) rozhodla 

  
na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, předložené Hasičským záchranným 

sborem Moravskoslezského kraje o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky 1 ks 

cisternové automobilové stříkačky firmu THT Polička, s. r. o., Starohradská 316, 572 01  

Polička (IČ 46508147) za cenu nejvýše přípustnou  5.238.000,-- Kč bez DPH 

  

3) rozhodla 

  
o uzavření kupní smlouvy mezi statutárním městem Ostrava, zastoupeným Českou republikou 

- Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje dle Dohody o plné moci č. 

2262/2015/KP ze dne 7. 8. 2015 na jedné straně a firmou THT Polička, s. r. o., Starohradská 

316, 572 01   Polička (IČ 46508147) na straně druhé, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 17 
Návrh na schválení náplní činností komisí rady města pro volební 
období 2014 - 2018 
  
Usnesení číslo: 01937/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
náplně činností komisí rady města pro volební období 2014 - 2018 u těchto komisí: 

- komise kultury 

- komise pro sport a volný čas 

- komise pro vzdělávání, vědu a výzkum 

- komise sociální, zdravotní a pro rovné příležitosti 

- komise pro děti a mládež 

- komise pro bezpečnost a integrovaný záchranný systém 

- komise životního prostředí 

- komise pro dopravu 

- komise investiční, architektury a rozvoje města 

- komise pro cestovní ruch a prezentaci města 

- komise pro otevřenou radnici a rozvoj samosprávy 

- komise pro majetek a hospodářskou správu 

- komise pro strategický rozvoj 

- komise muzejní. letopisecká, názvoslovná a heraldická 

- komise právní 
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RM_M 54 
Informace o plnění usnesení zastupitelstva města 
  
Usnesení číslo: 01938/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
28 

  
k materiálu č. BJ1418 02440/15 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s předloženou kontrolou plnění usnesení zastupitelstva města s tím, že:  

  

a) usnesení dle přílohy č. 1 předloženého materiálu doporučuje zastupitelstvu města vyřadit ze 

sledování 

b) usnesení dle přílohy č. 2 předloženého materiálu doporučuje zastupitelstvu města ponechat 

ve sledování k další kontrole plnění usnesení zastupitelstva města 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit informaci o plnění usnesení zastupitelstva města dle bodu 1) tohoto usnesení 

na 8. zasedání zastupitelstva města 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 09.09.2015 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 67 
Návrh obecně závazné vyhlášky č. ...., kterou se mění a doplňuje 
obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění 
pozdějších změn a doplňků 
  
Usnesení číslo: 01939/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
28 

  
k materiálu č. BJ1418 02462/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
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vydat obecně závaznou vyhlášku č. ...., kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 

14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 09.09.2015 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 106 
”Multifunkční budova III, IV - VTP Ostrava” - výzva k úhradě dlužné 
částky 
  
Usnesení číslo: 01940/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
výzvu k úhradě dlužné částky ze dne 20.7.2015, uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu, 

společnosti Skanska a.s., IČO: 26271303, se sídlem Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 - Chodov 

  

2) souhlasí 

  
s odpovědí na výzvu k úhradě dlužné částky, uvedenou v příloze č. 2 předloženého materiálu s 

úpravou 
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RM_M 125 
Návrh programu 8. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 
dne 9. 9. 2015 
  
Usnesení číslo: 01941/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem programu 8. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat ve středu  

9. září 2015 od 9:00 hodin ve velké zasedací síni Radnice města Ostravy dle přílohy č. 

1 předloženého materiálu s úpravou 

  

 
RM_M 126 
Návrh na změnu Organizačního řádu magistrátu 
  
Usnesení číslo: 01942/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
doplněk XXIV Organizačního řádu magistrátu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
doplněk XXXXV přílohy č. 3 Organizačního řádu magistrátu dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 57 
Návrh na uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě o úvěru registrační číslo 
076001200543, evidenční číslo 07073/2001/OFR/LPO, ze dne 1.10.2001 
  
Usnesení číslo: 01943/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
07 

  
k materiálu č. BJ1418 02578/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě o úvěru registrační č. 076001200543, 
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evidenční č. 07073/2001/OFR/LPO, ze dne 1.10.2001, mezi Komerční bankou, a.s. se sídlem 

Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ 45317054  a statutárním městem Ostrava, 

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451 ve znění dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu ve variantě pro úrokovou sazbu pevnou ve výši 1,93 % p.a. ze zůstatku jistiny a 

dobou platnosti od 3.10.2015 do 25.10.2021 s úpravou 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomášovi Macurovi, MBA 

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení k projednání v zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 09.09.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 68 
Úprava závazného ukazatele 
  
Usnesení číslo: 01944/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
07 

  
k materiálu č. BJ1418 01971/15 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- nedaňové příjmy 

na § 3111, pol. 2111, ORJ 300, org. 6318000000 o 102 tis.Kč 

- kapitálové příjmy 

na § 4350, pol. 3113, ORJ 180, org. 36 o 53 tis.Kč 

na § 3311, pol. 3113, ORJ 160, org. 4234 o 19 tis.Kč 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ORJ 120, ÚZ 33513233 o 215 tis.Kč 

                                      ÚZ 33113233 o 38 tis.Kč 

                                      ÚZ 33513233 o 465 tis.Kč 

                                      ÚZ 33113233 o 82 tis.Kč 
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- neinvestiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4122, ORJ 120, ÚZ 13307 o 321 tis.Kč 

- neinvestiční transfery 

na § 4357, pol. 5336, ORJ 180, org. 35, ÚZ 33513233 o 215 tis.Kč 

                                                                ÚZ 33113233 o 38 tis.Kč 

na § 4350, pol. 6351, ORJ 180, org. 36 o 53 tis.Kč 

na § 4350, pol. 5336, ORJ 180, org. 34, ÚZ 33513233 o 303 tis.Kč 

                                                                ÚZ 33113233 o 54 tis.Kč 

na § 4357, pol. 5336, ORJ 180, org. 34, ÚZ 33513233 o 162 tis.Kč 

                                                                ÚZ 33113233 o 28 tis.Kč 

na § 3529, pol. 5336, ORJ 170, ÚZ 13307, org. 4245 o 321 tis.Kč 

na § 4357, pol. 5331, ORJ 180, ÚZ 2003, org. 43 o 84 tis.Kč 

na § 4354, pol. 5331, ORJ 180, ÚZ 2003, org. 43 o 464 tis.Kč 

na § 3311, pol. 5331, ORJ 160, org. 4234 o 19 tis.Kč 

na § 3111, pol. 5331, ORJ 300, org. 85 o 169 tis.Kč 

- investiční transfery 

na § 4357, pol. 6351, ORJ 180, org. 43 o 60 tis.Kč 

na § 4354, pol. 6351, ORJ 180, org. 43 o 94 tis.Kč 

  

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

na § 4351, pol. 5909, ORJ 180 o 702 tis.Kč 

na ORJ 300, § 3111, org. 6318000000, pol. 5137 o 7 tis.Kč 

                                                               pol. 5139 o 19 tis.Kč 

                                                               pol. 5169 o 41 tis.Kč 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit zastupitelstvu města ke schválení úpravu závazného ukazatele 

a) zvýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci 

Domov Slunovrat o 253 tis.Kč 

Domov Sluníčko o 547 tis.Kč 

Dětské centrum Domeček o 321 tis.Kč 

Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením o 548 tis.Kč 

Národní divadlo moravskoslezské o 19 tis.Kč 

Firemní školka o 169 tis.Kč 
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b) zvýšení investičního příspěvku příspěvkové organizaci 

Domov pro seniory Iris o 53 tis.Kč 

Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením o 154 tis.Kč 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 09.09.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 69 
Úprava rozpočtu r. 2015 
  
Usnesení číslo: 01945/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
1.1. o schválení změny účelu použití dotace ve výši 2 048 tis.Kč z akce oprava dešťové 

kanalizace  na ul. Na Svobodě na akci oprava dešťové kanalizace na ul. Kamenná 

1.2. o poskytnutí dotace městskému obvodu 

a) Vítkovice ve výši 50 tis.Kč na výkupy nemovitostí v lokalitě U Cementárny 

b) Martinov ve výši 5 138 tis.Kč na opravu dešťové kanalizace na ul. Kamenná 

  

2) souhlasí 

  
s přijetím účelové investiční dotace ve výši 300 tis.Kč pro příspěvkovou organizaci Zoologická 

zahrada Ostrava a s uzavřením smlouvy o přijetí dotace z rozpočtu MSK mezi Zoologickou 

zahradou Ostrava, se sídlem Michálkovická 197, Ostrava, IČ 00373249 a Krajským úřadem 

Moravskoslezského kraje, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- nedaňové příjmy 

na § 3639, pol. 2329, ORJ 230, org. 8114 o 1 341 tis.Kč (C.5.) 

(C.7.) na ORJ 230, § 3639, pol. 2119 o 919 tis.Kč 

                               § 2212, pol. 2324, org. 3062000000 o 70 tis.Kč 
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                                                             org. 3076000000 o 71 tis.Kč 

(C.13.) na ORJ 300, § 2141, pol. 2324 o 300 tis.Kč 

                                                              o 120 tis.Kč 

(C.17.) na ORJ 100, § 2219, pol. 2111 o 1 000 tis.Kč 

                                 § 2229, pol. 2132 o 5 000 tis.Kč 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ORJ 120, ÚZ 3500, org. 608 o 222 tis.Kč (B.1.) 

                                                                   org. 619 o 1 217 tis.Kč (B.2.) 

- běžné výdaje 

(C.1.) na ORJ 132, § 6171, pol. 5194, org. 8943 o 100 tis.Kč 

                                            pol. 5499, org. 8940 o 100 tis.Kč 

                               § 1014, pol. 5499, org. 8935 o 25 tis.Kč 

                                                             org. 8934 o 5 tis.Kč 

na § 4349, pol. 5166, ORJ 180, ÚZ 7109 o 100 tis.Kč (C.2.) 

na § 4193, pol. 5422, ORJ 260 o 9 tis.Kč (C.3.) 

(C.5.) na ORJ 230, § 2310, pol. 5171, ÚZ 92, org. 7271 o 85 tis.Kč 

                                            pol. 5169 o 500 tis.Kč 

                                            pol. 5171 o 3 000 tis.Kč 

                               § 2321, pol. 5169 o 2 500 tis.Kč 

                                            pol. 5171 o 10 500 tis.Kč 

na § 5311, pol. 5024, ORJ 270 o 230 tis.Kč (C.6.) 

na § 4349, pol. 5137, ORJ 133, ÚZ 14018 o 10 tis.Kč (C.10.) 

(C.11.) na ORJ 180, § 4349, pol. 5169, ÚZ 7201 o 80 tis.Kč 

                                              pol. 5175, ÚZ 7201 o 20 tis.Kč    

(C.13.) na ORJ 300, § 2141, pol. 5164 o 300 tis.Kč 

                                              pol. 5169 o 120 tis.Kč 

na § 3122, pol. 5363, ORJ 300 o 3 tis.Kč (C.14.) 

na § 2229, pol. 5166, ORJ 100 o 150 tis.Kč (C.15.) 

na § 2212, pol. 5171, ÚZ 93, ORJ 100 o 3 200 tis.Kč (C.16.) 

(C.17.) na ORJ 100, § 2212, pol. 5171 o 2 300 tis.Kč 

                                              pol. 5171, ÚZ 93 o 1 200 tis.Kč 

                                 § 3631, pol. 5171, ÚZ 93 o 2 500 tis.Kč   

na § 6171, pol. 5139, ORJ 133 o 300 tis.Kč (C.18.)   

- kapitálové výdaje 

(C.5.) na ORJ 230, § 3612, pol. 6121, org. 8189 o 236 tis.Kč 

                               § 3639, pol. 6121, ÚZ 8113, org. 8172 o 5 500 tis.Kč 

                               § 3412, org. 8173, ÚZ 8113, pol. 6121 o 70 tis.Kč 

                                                                             pol. 6122 o 63 tis.Kč 

                                            org. 8173, pol. 6121 o 6 tis.Kč             

                               § 2310, pol. 6121, org. 7207 o 1 000 tis.Kč 

                                                             org. 7325 o 1 000 tis.Kč 

                                                             org. 7327 o 1 000 tis.Kč 

                               § 2321, pol. 6121, org. 7231 o 2 000 tis.Kč 
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                                                             org. 7321 o 1 000 tis.Kč 

                                                             org. 7323 o 4 000 tis.Kč 

                                                             org. 7326 o 1 000 tis.Kč           

                               § 6171, pol. 6121, org. 8099 o 28 tis.Kč     

                               § 2310, pol. 6122, ÚZ 95, org. 7271 o 3 490 tis.Kč 

         na ORJ 137,  § 3639, pol. 6130, org. 3113 o 1 000 tis.Kč 

                                            pol. 6130 o 341 tis.Kč 

na § 3639, pol. 6129, ORJ 230 o 1 060 tis.Kč (C.7.) 

- neinvestiční transfery 

na § 4357, pol. 5336, ORJ 180, ÚZ 33513233, org. 40 o 42 tis.Kč (C.4.) 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ORJ 120, ÚZ 3500, org. 607 o 50 tis.Kč (C.8.) 

                                                   ÚZ 93, org. 519 o 5 138 tis.Kč (C.9.) 

                                                   ÚZ 5901, org. 505 o 2 856 tis.Kč (C.12.) 

z v y š u j e  rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 222 tis.Kč (B.1.) 

                                                  o 1 217 tis.Kč (B.2.) 

  

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

(C.1.) na ORJ 132, § 6171, pol. 5169, org. 8939 o 200 tis.Kč 

                               § 1014, pol. 5499, org. 8936 o 25 tis.Kč 

                                            pol. 5131, org. 8942 o 5 tis.Kč 

na § 4349, pol. 5169, ORJ 180, ÚZ 7109  o 100 tis.Kč (C.2.) 

na § 3639, pol. 5137, ORJ 260 o 9 tis.Kč (C.3.) 

(C.5.) na ORJ 230, § 3412, pol. 5137, ÚZ 8113, org. 8173 o 133 tis.Kč 

                               § 6171, pol. 5137, org. 8099 o 28 tis.Kč 

na § 5311, pol. 5011, ORJ 270 o 230 tis.Kč (C.6.) 

na § 2321, pol. 5171, ORJ 230 o 5 138 tis.Kč (C.9.) 

na § 4349, pol. 5137, ORJ 180, ÚZ 14018 o 10 tis.Kč (C.10.) 

                  pol. 5909, ORJ 180, ÚZ 7200 o 100 tis.Kč (C.11.) 

na § 3699, pol. 5166, ORJ 300 o 3 tis.Kč (C.14.) 

na § 2219, pol. 5169, ORJ 100 o 150 tis.Kč (C.15.) 

na § 2212, pol. 5171, ORJ 100 o 3 200 tis.Kč (C.16.) 

na § 5599, pol. 5162, ORJ 133 o 300 tis.Kč (C.18.) 

- kapitálové výdaje 

(C.5.) na ORJ 230, § 2310, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7271 o 85 tis.Kč 

                               § 6409, pol. 6909, org. 8064 o 236 tis.Kč 
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                                            pol. 6909 o 6 tis.Kč 

                               § 5311, pol. 6121, ÚZ 8113, org. 8112 o 5 500 tis.Kč 

                               § 2321, pol. 6121, org. 7256 o 10 000 tis.Kč 

                                                             org. 7244 o 2 000 tis.Kč 

                                                             org. 7066 o 3 000 tis.Kč 

                                                             org. 7049 o 5 000 tis.Kč 

                                                             org. 7287 o 1 900 tis.Kč 

                                                             org. 7283 o 1 900 tis.Kč 

                               § 2310, pol. 6121, org. 0857 o 3 700 tis.Kč  

                                            pol. 6121, ÚZ 95, org. 7271 o 3 490 tis.Kč 

na § 3639, pol. 6130, ORJ 137, org. 8323 o 50 tis.Kč (C.8.) 

- neinvestiční transfery 

na § 4350, pol. 5336, ORJ 180, ÚZ 33113233, org. 40 o 42 tis.Kč (C.4.) 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ORJ 120, ÚZ 5901, org. 605 o 2 856 tis.Kč 

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz (A.1., A.4.) 

- zvýší neinvestiční přijaté transfery od krajů na pol. 4122, ÚZ 13305 o 332 tis.Kč 

- zvýší neinvestiční výdaje na § 43xx, pol. 5xxx, ÚZ 13305 o 332 tis.Kč 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR na pol. 4116, ÚZ 32x33058 o 2 522 tis.Kč 

- zvýší neinvestiční transfery na § 311x, pol. 5336, ÚZ 32x33058 o 2 522 tis.Kč 

Městský obvod Slezská Ostrava (A.1., A.6.) 

- zvýší neinvestiční přijaté transfery od krajů na pol. 4122, ÚZ 13305 o 1 407 tis.Kč 

- zvýší neinvestiční výdaje na § 43xx, pol. 5xxx, ÚZ 13305 o 1 407 tis.Kč 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR na pol. 4116, ÚZ 32x33058 o 1 744 tis.Kč 

- zvýší neinvestiční transfery na § 311x, pol. 5336, ÚZ 32x33058 o 1 744 tis.Kč 

Městský obvod Ostrava-Jih (A.1., A.5., A.7.) 

- zvýší neinvestiční přijaté transfery od krajů na pol. 4122, ÚZ 13305 o 1 310 tis.Kč 

- zvýší neinvestiční výdaje na § 43xx, pol. 5xxx, ÚZ 13305 o 1 310 tis.Kč 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR na pol. 4116, ÚZ 32x33058 o 4 610 tis.Kč 

                                                                                                      ÚZ 33060 o 195 tis.Kč  

- zvýší neinvestiční transfery na § 311x, pol. 5336, ÚZ 32x33058 o 4 610 tis.Kč 

- zvýší neinvestiční transfery na § 311x, pol. 5336, ÚZ 33060 o 195 tis.Kč 

Městský obvod Vítkovice (A.1., C.8.) 

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

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

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

   na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 607 o 50 tis.Kč 
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- zvýší kapitálové výdaje na § 3639, pol. 61xx, ÚZ 3500 o 50 tis.Kč 

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky (A.1., A.7.) 

- zvýší neinvestiční přijaté transfery od krajů na pol. 4122, ÚZ 13305 o 410 tis.Kč 

- zvýší neinvestiční výdaje na § 43xx, pol. 5xxx, ÚZ 13305 o 410 tis.Kč 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR na pol. 4116, ÚZ 33060 o 48 tis.Kč 

- zvýší neinvestiční transfery na § 311x, pol. 5336, ÚZ 33060 o 48 tis.Kč 

Městský obvod Michálkovice (A.2.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR na pol. 4116, ÚZ 32x33058 o 517 tis.Kč 

- zvýší neinvestiční transfery na § 311x, pol. 5336, ÚZ 32x33058 o 517 tis.Kč 

Městský obvod Proskovice (A.2.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR na pol. 4116, ÚZ 32x33058 o 316 tis.Kč 

- zvýší neinvestiční transfery na § 311x, pol. 5336, ÚZ 32x33058 o 316 tis.Kč 

Městský obvod Krásné Pole (A.2.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR na pol. 4116, ÚZ 32x33058 o 416 tis.Kč 

- zvýší neinvestiční transfery na § 311x, pol. 5336, ÚZ 32x33058 o 416 tis.Kč 

Městský obvod Polanka nad Odrou (A.2.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR na pol. 4116, ÚZ 32x33058 o 202 tis.Kč 

- zvýší neinvestiční transfery na § 311x, pol. 5336, ÚZ 32x33058 o 202 tis.Kč 

Městský obvod Poruba (A.3., C.12.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR na pol. 4116, ÚZ 32x33058 o 3 381 tis.Kč 

- zvýší neinvestiční transfery na § 311x, pol. 5336, ÚZ 32x33058 o 3 381 tis.Kč 

- sníží převody mezi statutáními městy a městskými obvody - příjmy 

  na § 6330, pol. 4137, ÚZ 5901, org. 605 o 2 856 tis.Kč 

- zvýší převody meźi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

  na § 6330, pol. 4137, ÚZ 5901, org. 505 o 2 856 tis.Kč 

- sníží kapitálové výdaje na akci 6886 - modernizace přírodovědných a technických učeben 

  na § 3113, pol. 6xxx, ÚZ xxxxxxxx o 2 856 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na akci 6886 - modernizace přírodovědných a technických učeben 

  na § 3113, pol. 5xxx, ÚZ xxxxxxxx o 2 856 tis.Kč 

Městský obvod Martinov (C.9.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody 

  na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 519 o 5 138 tis.Kč 

- sníží běžné výdaje na akci Oprava dešťové kanalizace na ul. Na Svobodě 

  na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 92 o 1 531 tis.Kč 

                                    ÚZ 8113 o 517 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na akci Oprava dešťové kanalizace na ul. Kamenná 
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na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 5 138 tis.Kč 

                                  ÚZ 92 o 1 531 tis.Kč  

                                  ÚZ 8113 o 517 tis.Kč 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.08.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 119 
Rozdělení prostředků z výnosu z hracích přístrojů pro městské obvody 
  
Usnesení číslo: 01946/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
07 

  
k materiálu č. BJ1418 02555/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozdělení prostředků z výherních hracích zařízení městským obvodům dle důvodové 

zprávy předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

s n i ž u j e  účelová rezerva na § 6409, pol. 5901, ÚZ 1355 o 61 656 tis.Kč 

z v y š u j í  převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje dle důvodové 

zprávy 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 1355 celkem o 61 497 tis.Kč 

z v y š u j e  rozpočtová rezerva města na § 6409, pol. 5901 o 159 tis.Kč 

Městské obvody dle důvodové zprávy 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
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  na § 6330, pol. 4137, ÚZ 1355 celkem o 61 497 tis.Kč 

- sníží/zvýší výdaje/příjmy na § xxxx, pol. xxxx celkem o 61 497 tis.Kč 

  

3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA  

předložit zastupitelstvu města ke schválení body 1) a 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 09.09.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 127 
Poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu statutárního města 
Ostravy právnické osobě REGION POODŘÍ (svazek obcí) 
  
Usnesení číslo: 01947/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
07 

  
k materiálu č. BJ1418 02528/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 46.000.000 Kč z rozpočtu 

statutárního města Ostravy právnické osobě REGION POODŘÍ, IČO 69581762, se sídlem 

Bartošovice 1, PSČ 742 54, na předfinancování projektu “Cyklostezka Odra - Morava - Dunaj 

v Moravskoslezském kraji” na základě žádosti dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci na 

realizaci projektu “Cyklostezka Odra - Morava - Dunaj v Moravskoslezském kraji” mezi 

statutárním městem Ostrava a právnickou osobou REGION POODŘÍ,  IČO 69581762, se 

sídlem Bartošovice 1, PSČ 742 54, dle příloh č. 2 a 3 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit zastupitelstvu města k projednání návrhy dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 09.09.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 20 
Pravidelná informace o stavu projektů Průmyslová zóna Ostrava-
Hrabová, Strategická průmyslová zóna Ostrava-Mošnov, Rozvojová 
zóna Hrušov a Vědecko-technologický park Ostrava za I. pololetí roku 
2015 
  
Usnesení číslo: 01948/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
38 

  
k materiálu č. BJ1418 02577/15 
k usnesení č. 0386/ZM1418/6 
k usnesení č. 00525/RM1418/11 
k usnesení č. 0177/ZM1418/4 
k usnesení č. 01282/RM1418/22 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
informaci o stavu projektů 

a) Průmyslové zóny Ostrava-Hrabová dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

b) Strategické průmyslové zóny Ostrava-Mošnov dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

c) Rozvojové zóny Hrušov dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

d) Vědecko-technologického parku Ostrava dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
primátorovi, Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit radě města příští pravidelnou informaci o stavu projektů Průmyslová zóna Ostrava-

Hrabová, Strategická průmyslová zóna Ostrava-Mošnov, Rozvojová zóna Hrušov a Vědecko-

technologický park Ostrava za II. pololetí roku 2015 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 31.03.2016 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
3) ukládá 

  
primátorovi, Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit zastupitelstvu města k projednání informaci o stavu projektů dle bodu 1) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 09.09.2015 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 
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RM_M 94 
Přehled možností zapojení SMO do mezinárodních projektů v období od 
1.ledna 2015 
  
Usnesení číslo: 01949/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
38 

  
k materiálu č. BJ1418 02560/15 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
návrhy na zapojení SMO do mezinárodních projektů dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

projednat návrhy na zapojení SMO do mezinárodních projektů dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomášovi Macurovi, MBA, 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 09.09.2015 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 123 
Schválení přípravy projektu a podání žádosti o poskytnutí podpory z 
Národního programu Životní prostředí 
  
Usnesení číslo: 01950/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahájení přípravy osvětového projektu v oblasti čisté mobility a podání žádosti o dotaci v rámci 

Národního programu Životní prostředí 
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2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostrava - odboru strategického rozvoje jako nositeli projektu 

zajistit veškeré úkony spojené s přípravou projektu a předložení žádosti o dotaci a všech jejich 

příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu s podmínkami výzvy č. 2/2015 v 

rámci Národního programu Životní prostředí 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 31.08.2015 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
3) schvaluje 

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

max. 1 870 tis. Kč v roce 2016, přičemž v této částce je obsaženo spolufinancování max. ve 

výši 370 tis. Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

4) ukládá 

  
Magistrátu města Ostrava - odboru strategického rozvoje 

zajistit spolufinancování a předfinancování projektu uvedeného v bodě 1) v rámci specifikace 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 31.12.2015 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_VZ 20 
Veřejná zakázka “Realizace expozice SMO na veletrhu EXPO REAL 
2015”, poř. č. 123/2015 
  
Usnesení číslo: 01951/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na realizaci veletržního stánku a 

souvisejících činností na mezinárodním veletrhu investičních příležitostí a realit EXPO 

REAL 2015 v Mnichově (Německo) dle přílohy č. 1 předloženého návrhu, s uchazečem: 

Ian Derson advertising, s.r.o. 

se sídlem: Sokolská třída 244/27, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 25379267 

za cenu nejvýše přípustnou 1.714.000,- Kč bez DPH 
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RM_VZ 23 
Veřejná zakázka “Forenzní audit”, poř.č. 39/2015 
  
Usnesení číslo: 01952/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
02 

  
k usnesení č. 00737/RM1418/13 
k usnesení č. 01227/RM1418/21 
k usnesení č. 01676/RM1418/27 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- snižuje rozpočtová rezerva 

  na § 6409, pol. 5901, ORJ 120                  o 9 535 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje 

  na § 6171, pol. 5166, ORJ 130                  o 9 535 tis. Kč 

  

2) vylučuje 

  
z otevřeného řízení vyhlášeného k veřejné zakázce na provedení forenzního auditu u 

obchodních společností dle předloženého materiálu, z důvodu uvedeného v předloženém 

návrhu, uchazeče, který předložil svou nabídku pod poř. č. 1: 

Deloitte Advisory s.r.o. 

se sídlem: Karolinská 654/2, 186 00 Praha 8 

IČO: 27582167 

  

3) rozhodla 

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

výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy na provedení forenzního auditu u obchodních 

společností dle přílohy č. 3 předloženého materiálu s uchazečem, který předložil svou nabídku 

pod poř. č. 2: 

Ernst & Young Audit, s.r.o. 

se sídlem: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 

IČO: 26704153 

za cenu nejvýše přípustnou 7.880.000,- Kč bez DPH 
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4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.08.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 59 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do vlastnictví městských 
příspěvkových organizací z oblasti kultury 
  
Usnesení číslo: 01953/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

darů do vlastnictví městských příspěvkových organizací z oblasti kultury dle důvodové zprávy 

a přílohy č. 1, č. 2 a č. 3 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

vystavit za zřizovatele předchozí souhlasy zřizovatele k darovacím smlouvám dle bodu 1) 

tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 24.09.2015 

 vedoucí odboru kultury, sportu a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 63 
Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace a návrh na navýšení 
schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti kultury 
  
Usnesení číslo: 01954/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
60 

  
k materiálu č. BJ1418 02447/15 
k usnesení č. 0208/ZM1418/4 
k usnesení č. 0798/ZM1014/14 
  
Rada města 
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1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti kultury fyzické osobě 

podnikající Mgr. Halině Františákové, místem podnikání: Na Hradbách 695/10, 702 00 

Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 67712142 na realizaci projektu “Mezinárodní hudební 

festival Musica Pura” ve výši 100 tis. Kč dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého 

materiálu a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Ostrava a 

příjemcem dotace uvedeném v tomto bodě 1) tohoto usnesení a přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

změnit usnesení č. 0208/ZM1418/4 ze dne 04.03.2015 v bodě 2) a to tak, že v příloze č. 2 

materiálu k uvedenému usnesení se návrh výše dotace mění z 200 tis. Kč  

na 450 tis. Kč  příspěvkové organizaci Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, se 

sídlem: Sokolská třída 175/26, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 68917066, kód 

projektu č. 14/0236 dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- z v y š u j í 

neinvestiční transfery na ORJ 160 

na § 3312, pol. 5212, ÚZ 7101                               o 100 tis. Kč 

- s n i ž u j í 

neinvestiční výdaje na ORJ 160 

na § 3319, pol. 5901                                                o 100 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

předložit návrh dle bodů 1) až 3) tohoto usnesení na zasedání zastupitelstva města dne 

09.09.2015 ke schválení a rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 09.09.2015 

 vedoucí odboru kultury, sportu a volnočasových aktivit 
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RM_M 7 
Informace o průběhu realizace Integrovaného plánu rozvoje města 
“Budoucnost Vítkovic” 
  
Usnesení číslo: 01955/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
87 

  
k materiálu č. BJ1418 02538/15 
k usnesení č. 0206/ZM1418/4 
k usnesení č. 0127/ZM1014/4 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
informaci o průběhu realizace Integrovaného plánu rozvoje města “Budoucnost Vítkovic” 

spolufinancovaného v rámci Integrovaného operačního programu. 

  

2) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 09.09.2015 

 vedoucí odboru kultury, sportu a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 60 
Navýšení neinvestičních příspěvků městským organizacím z oblasti 
kultury do návrhu rozpočtu SMO na rok 2016 
  
Usnesení číslo: 01956/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
87 

  
k usnesení č. 00915/RM1418/16 
k usnesení č. 0397/ZM1418/6 
  
Rada města 

  
1) ukládá 

  
vedoucí odboru kultury, sportu a volnočasových aktivit 

zahrnout do návrhu rozpočtu statutárního města Ostravy pro 2016 navýšení neinvestičních 

příspěvků na provoz organizacím: 

Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace,    o  5 214 tis. Kč 

Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace,                      o    611  tis. Kč 

Komorní scéna Aréna, příspěvková organizace,                        o    469 tis. Kč 
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Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvková organizace,         o  1 329 tis. Kč 

Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace,                    o  5 660 tis. Kč 

Ostravské muzeum, příspěvková organizace,                            o     371 tis. Kč 

Lidová konzervatoř a Múzická škola, příspěvková organizace,  o     391 tis. Kč 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 30.11.2015 

 vedoucí odboru kultury, sportu a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 61 
Návrh na vyhlášení výběrového řízení pro poskytnutí dotací a příspěvků 
v oblasti kultury pro rok 2016 
  
Usnesení číslo: 01957/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
87 

  
k materiálu č. BJ1014 02859/13 
k usnesení č. 0798/ZM1014/14 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí ve věci vyhlášení výběrového řízení se lhůtou pro podání žádostí na 

poskytnutí dotací a příspěvků v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 

2016  dle důvodové zprávy a příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o vyhlášení výběrového řízení se lhůtou pro podání žádostí na poskytnutí dotací a 

příspěvků v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2016 dle důvodové 

zprávy a příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

dne 09. 09. 2015 k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 09.09.2015 

 vedoucí odboru kultury, sportu a volnočasových aktivit 
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RM_M 62 
Návrh na uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční 
dotace - víceletého grantu Divadelní společnosti Petra Bezruče s.r.o. - 
prodloužení divadelní činnosti 
  
Usnesení číslo: 01958/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
87 

  
k materiálu č. BJ1418 02128/15 
k usnesení č. 0620/ZM1014/10 
k usnesení č. 1383/ZM1014/19 
k usnesení č. 1891/ZM1014/26 
k usnesení č. 2352/ZM1014/30 
k usnesení č. 0909/ZM1014/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o prodloužení stávající smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace - víceletého 

grantu statutárního města Ostravy, ev. č. 0690/2012/KZ, uzavřené mezi statutárním městem 

Ostrava a Divadelní společností Petra Bezruče s.r.o., se sídlem 28. října 120/1701, 702 00 

Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 25382276 na období od 01.07.2016 do 30.06.2018 dle 

důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Dodatku č. 4 ke stávající smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace - 

víceletého grantu statutárního města Ostravy, ev. č. 0690/2012/KZ, mezi statutárním městem 

Ostrava a Divadelní společností Petra Bezruče  dle bodu 1) tohoto usnesení a přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

uložit radě města zahrnout do rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 

- 2016 neinvestiční transfer ve výši            5 750 tis. Kč 

- 2017 neinvestiční transfer ve výši          11 500 tis. Kč 

- 2018 neinvestiční transfer ve výši            5 750 tis. Kč 

na zajištění umělecké činnosti v prostorách budovy DPB na ul. 28. října 120/1701, 702 00 

Ostrava realizovanou Divadelní společností Petra Bezruče  dle bodu 1) tohoto usnesení 

Termín: prosinec roku  2016, 2017 
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 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová,  

 vedoucí odboru kultury, sportu a volnočasových aktivit 

  
4) ukládá 

  
vedoucímu majetkového odboru 

zajistit veškeré úkony související s uzavřením smluv o výpůjčce nemovitého a movitého 

majetku statutárního města Ostravy mezi statutárním městem Ostrava a Divadelní společností 

Petra Bezruče s.r.o. dle bodu 1) tohoto usnesení za podmínky, že zastupitelstvo města rozhodne 

o uzavření Dodatku č. 4 dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 30.06.2016 

 vedoucí odboru majetkového 

  
5) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

předložit návrh dle bodů 1) až 3)  tohoto usnesení na zasedání zastupitelstva města dne 

09.09.2015 ke schválení a rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 09.09.2015 

 vedoucí odboru kultury, sportu a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 98 
Schválení objednávky na akci “Oprava pavilonu C4, C5 a vstupu se 
schodištěm v areálu výstaviště Černá louka” 
  
Usnesení číslo: 01959/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
87 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
vystavení objednávky na společnost Ostravské výstavy, a.s., se sídlem Černá louka 3235, PSČ 

702 00 Ostrava, IČO 25399471, na zajištění opravy pavilonu C4, C5 a vstupu se schodištěm 

v areálu výstaviště Černá louka, za cenu nejvýše přípustnou 299.950,00 Kč 

  

2) zmocňuje 

  
vedoucí odboru kultury, sportu a volnočasových aktivit 

k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 25.08.2015 

 vedoucí odboru kultury, sportu a volnočasových aktivit 
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3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- z v y š u j í 

  běžné výdaje 

  na § 2141, pol. 5171, ORJ 160                              o 300 tis. Kč                              

- s n i ž u j e 

  rozpočtová rezerva 

  na § 6409, pol. 5901, ORJ 120                              o 300 tis. Kč 

  

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.08.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 97 
Návrh na poskytnutí mimořádných účelových neinvestičních dotací z 
rozpočtu statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 01960/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
60 

  
k materiálu č. BJ1418 02564/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí mimořádných účelových dotací 

Hokejový klub RT TORAX PORUBA, o. s., se sídlem Čkalovova 20, Zimní stadion, 708 00 

Ostrava – Poruba, IČ: 70313288 na realizaci projektu “Podpora celoroční činnosti hokejového 

klubu  RT TORAX PORUBA” ve výši 1375 tis. Kč dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

Hokejový klub RT TORAX PORUBA 2011, o. s., se sídlem Čkalovova 6144/20,708 00 

Ostrava – Poruba, IČ: 22889833 na realizaci projektu ”Sportovní a tělovýchovná činnost 

Hokejového klubu RT TORAX PORUBA 2011, o.s.”, ve výši 440 tis. Kč dle přílohy č. 2 a 

důvodové zprávy předloženého materiálu 
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Městský fotbalový klub Vítkovice, a.s., se sídlem Závodní 2992/86D, 703 00 Ostrava – 

Vítkovice, IČ: 28594193 na realizaci projektu “Celoroční působení MFK Vítkovice v 

Moravskoslezské fotbalové lize” ve výši 750 tis. Kč dle přílohy č. 3 a důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

BUVI Promotion s. r. o., se sídlem Dolní náměstí 17/9, 746 01  Opava - Město, IČ: 26812576 

na realizaci projektu “XI. Festival dřeva, závod sportovních dřevorubců TIMBERSPORTS 

CZECH SERIES 2015” ve výši 125 tis. Kč dle přílohy č. 4 a důvodové zprávy předloženého 

materiálu 

FK Stará Bělá, se sídlem Potoky 622/44, 724 00  Ostrava - Stará Bělá, IČ: 22885412 na 

realizaci projektu “Oprava travnaté plochy FK Stará Bělá” ve výši 76 tis. Kč dle přílohy č. 5 a 

důvodové zprávy předloženého materiálu 

a uzavření smluv o poskytnutí dotací mezi statutárním městem Ostrava a výše uvedenými 

příjemci dotací dle přílohy č. 6 předloženého materiálu, důvodové zprávy a výše uvedených 

příloh 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

snižují neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5213, ÚZ 7103, ORJ 161 o 951 tis. Kč 

zvyšují neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5213, ORJ 161 o 750 tis. Kč 

na § 3421, pol. 5222, ORJ 161 o  76 tis. Kč 

na § 3421, pol. 5213, ORJ 161 o 125 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

předložit návrh dle bodu 1) až 2) tohoto usnesení na zasedání zastupitelstva města  

dne 09. 09. 2015 ke schválení a k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 09.09.2015 

 vedoucí odboru kultury, sportu a volnočasových aktivit 
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RM_M 110 
Vyjádření k výsledku kontrolního zjištění Finančního úřadu pro 
Moravskoslezský kraj (podmínky čerpání dotace na výstavbu nájemních 
bytů na ul. Baarova 2073/4 a 2074/6, Ostrava - Mariánské Hory) 
  
Usnesení číslo: 01961/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
výsledky kontrolního zjištění Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj, dle protokolu o 

ústním jednání č.j. 2341924/15/3200-31471-806800 sepsaného dne 22.7.2015 Finančním 

úřadem pro Moravskoslezský kraj, oddělení zvláštních činností I, týkajícího se prověření 

podmínek čerpání dotace z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na výstavbu nájemních 

bytů na ul. Baarova 2073/4 a 2074/6, Ostrava - Mariánské Hory v roce 2002 

  

2) rozhodla 

  
zaslat Finančnímu úřadu pro Moravskoslezský kraj vyjádření k výsledku kontrolního zjištění 

uvedeného v protokolu o ústním jednání č.j. 2341924/15/3200-31471-806800, sepsaného dne 

22.7.2015 Finančním úřadem pro Moravskoslezský kraj, oddělení zvláštních činností 

I, týkajícího se prověření podmínek čerpání dotace z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení 

na výstavbu nájemních bytů na ul. Baarova 2073/4 a 2074/6, Ostrava - Mariánské Hory, dle 

přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 27 
Návrh na souhlasy se vstupy na pozemky ve vlastnictví SMO v k.ú. 
Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, za účelem provedení plošného 
metanscreeningu pro společnost VVUÚ, a.s. 
  
Usnesení číslo: 01962/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se vstupem na pozemek ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p.p.č. 141/16 - orná půda, 

v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, 

za účelem provedení plošného metanscreeningu v rámci projektu 35 “Komplexní řešení 
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problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla v Moravskoslezském kraji” pro: 

VVUÚ, a.s. 

se sídlem Ostrava-Radvanice, Pikartská 1337/7, PSČ 716 07  

IČO 45193380 

  

2) souhlasí 

  
se vstupem na pozemek ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p.p.č. 141/246 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, 

za účelem provedení plošného metanscreeningu v rámci projektu 35 “Komplexní řešení 

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

VVUÚ, a.s. 

se sídlem Ostrava-Radvanice, Pikartská 1337/7, PSČ 716 07  

IČO 45193380 

  

 
RM_M 28 
Návrh na souhlas s umístěním podzemního kabelového vedení NN k 
pozemkům v k.ú. Mošnov ve vlastnictví statutárního města Ostravy a 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, pro 
ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 01963/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním podzemního kabelového vedení 2x NN  v pozemcích ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy: 

p.p.č. 813/92 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p.p.č. 813/93 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p.p.č. 1339/1 - orná půda 

v k.ú. Mošnov, obec Mošnov, pro: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO  247 29 035 
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v rámci stavby “Mošnov, p.č. 1339/13, Free Zone Ostrava, NNk” 

  

2) rozhodla 

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

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

statutárního města Ostravy: 

p.p.č. 813/92 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p.p.č. 813/93 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p.p.č. 1339/1 - orná půda 

v k.ú. Mošnov, obec Mošnov 

  

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

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

geometrickým plánem, s budoucím oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

IČO  247 29 035 

za účelem zřízení a provozování podzemního kabelového vedení 2x NN v částech pozemků 

p.p.č. 813/92, p.p.č. 813/93, p.p.č. 1339/1 v k.ú. Mošnov, obec Mošnov, na dobu časově 

neomezenou za dohodnutou jednorázovou úplatu: 

- ve výši 600,- Kč za každý i započatý metr délky podzemního kabelového vedení 2x NN + 

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

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

za podmínky schválení Správcem programu, tj. Ministerstva průmyslu a obchodu ČR 

  

 
RM_M 29 
Návrh na uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebností s 
fyzickými osobami 
  
Usnesení číslo: 01964/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02503/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 
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zastupitelstvu města 

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

služebnosti dle přílohy č. 2 předloženého materiálu k pozemku: 

parc. č. 319/1 – zahrada 

v k. ú. Proskovice, obec Ostrava, ve spoluvlastnictví: 

XXXXXXXX XXXXvý, rok narození 1XX3 

bydliště XXXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXvice, 

vlastník podílu ve výši 1/2, 

XXXX XXXXXvá, rok narození 1XX6 

bydliště XXXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXXe, 

vlastník podílu ve výši 1/2 

s uvedenými vlastníky pozemku, 

za účelem zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu PE d110 v uvedeném pozemku, na 

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

zatížené služebností 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

služebnosti dle přílohy č. 3 předloženého materiálu k pozemku: 

parc. č. 323/1 – zahrada 

v k. ú. Proskovice, obec Ostrava, ve společném jmění manželů: 

Manželé 

Mgr. XXXXX XXXXůj, rok narození 1XX2 

XXX XXXXXXXvá, rok narození 1XX2 

oba bydliště XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXice, 

s uvedenými vlastníky pozemku, 

za účelem zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu PE d110 v uvedeném pozemku, na 

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

zatížené služebností 
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3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

služebnosti dle přílohy č. 4 předloženého materiálu k pozemku: 

parc. č. 330/1 – zahrada 

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

XXX XXXXXXXXXvá, rok narození 1XXX 

bydliště XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXvice, 

s uvedeným vlastníkem pozemku, 

za účelem zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu PE d110 v uvedeném pozemku, na 

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

zatížené služebností 

  

4) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

předložit návrh dle bodů 1) - 3) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 09.09.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 30 
Návrh na záměr města prodat části pozemku parc.č. 2754 v k.ú. Slezská 
Ostrava a návrh na záměr města prodat pozemek parc.č. 159 v k.ú. 
Slezská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01965/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02550/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat nemovitou věc v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 

svěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava, a to části pozemku parc.č. 2754: 

- nově označena jako pozemek parc.č. 2754/4 o výměře 52 m2  

- nově označena jako pozemek parc.č. 2754/5 o výměře 22 m2  
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vše dle geometrického plánu č. 3772-21/2014 (příloha č. 1/3) 

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

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat nemovitou věc v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 

nesvěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava, a to: 

parc.č. 159 

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

  

3) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 09.09.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 31 
Návrh na záměr města prodat pozemky v k.ú. Svinov a k.ú. Stará 
Plesná, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01966/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02465/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat část stávajícího pozemku parc.č. 659/93, ost. plocha, ost. 

komunikace o výměře 89 m2 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, která je dle geometrického plánu č. 

2431-73/2013 vyhotoveného dne 2.4.2013 označena jako pozemek parc. č.  659/93, ost. 

plocha, ost. komunikace dle přílohy č. 1/3 předloženého materiálu, ve vlastnictví SMO, 

svěřeno městskému obvodu Svinov 

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

  

 

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat pozemek parc.č. 331/7, zahrada v k.ú. Stará Plesná, obec 

Ostrava, ve vlastnictví SMO, svěřeno městskému obvodu Plesná 

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

  

3) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 09.09.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 32 
Návrh na záměr města prodat pozemek v k. ú. Poruba, obec Ostrava 
svěřený městskému obvodu Poruba 
  
Usnesení číslo: 01967/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02534/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat pozemek parc. č. 2801/162 v k. ú. Poruba, obec Ostrava, 

svěřený městskému obvodu Poruba 

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

  

2) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 09.09.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 33 
Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. Proskovice, obec 
Ostrava, návrh na záměr města neprodat části pozemku parc.č. 793/281 
v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01968/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02434/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města  směnit níže uvedené nemovité věci v k.ú. Proskovice, obec 

Ostrava, a to: 

-  část pozemku parc.č. 85/11, díl b,  orná půda  o výměře 492 m2, oddělenou dle GP č. 826-

222/2015 ze dne 7.5.2015 a sloučeného do pozemku parc.č. 85/12  

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřeno městskému obvodu Proskovice 

za 

- část pozemku parc.č. 85/12, díl c, orná půda o výměře 492 m2, oddělenou dle GP č. 826-

222/2015 ze dne 7.5.2015 a sloučeného do pozemku parc.č. 85/11  

ve spoluvlastnictvíXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX 

XXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXX 

XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX 

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

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout, že město nemá záměr prodat části pozemků parc.č. 793/281, ost.plocha, zeleň v 

k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, oddělené 

geometrickým plánem č. 1033-165/2014 ze dne 5.11.2014 a nově označené jako pozemky: 

- parc.č. 793/421, ost. plocha, zeleň o výměře 184 m2 

- parc.č. 793/423, ost. plocha, zeleň o výměře 20 m2 

  

3) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 09.09.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 34 
Návrh na záměr města prodat část pozemku parc.č. 633/15, k.ú. 
Bartovice, obec Ostrava a návrh na záměr města neprodat pozemek 
parc.č. 16/1, k.ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01969/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02556/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat část pozemku parc.č. 633/15, k.ú. Bartovice, obec Ostrava, 

svěřeného městskému obvodu Radvanice a Bartovice, o výměře 2702 m2, dle geometrického 

plánu č. 2298-296/2015 ze dne 24.7.2015 oddělenou a nově označenou jako pozemek parc.č. 

633/56 - dle přílohy č. 1/2 předloženého materiálu 

za účelem výstavby Domu s pečovatelskou službou v Ostravě-Bartovicích II, za podmínky 

úhrady nákladů na pořízení investičního záměru včetně přípravných podkladů a projektové 

dokumentace a zahájení této výstavby do 24 měsíců ode dne nabytí účinnosti kupní smlouvy a 

ukončení výstavby do 36 měsíců ode dne nabytí účinnosti kupní smlouvy 

a to vše za podmínky, že k záměru prodeje vydá zastupitelstvo městského obvodu Radvanice a 

Bartovice kladné stanovisko. 

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

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout, že město nemá záměr prodat pozemek parc.č. 16/1, k.ú. Kunčice nad Ostravicí, 

obec Ostrava, svěřený městskému obvodu Slezská Ostrava 

  

3) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 09.09.2015 

 vedoucí odboru majetkového 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 35 
Návrh na záměr města neprodat pozemek v k.ú. Hrabůvka, obec 
Ostrava a prodat pozemky v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01970/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02401/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru neprodat: 

- pozemek p.p.č. 198/4 ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Ostrava-Jih 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat: 

- část pozemku parc.č. 1008/4  zahrada o výměře 36 m2 v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava, 

svěřeno městskému obvodu Stará Bělá, která je dle geometrického plánu č. 3197-35/2015 ze 

dne 8.6.2015 označena jako pozemek parc.č. 1008/9 v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava 

- část pozemku parc.č. 629/2 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 2 m2 v k.ú. Stará 

Bělá, obec Ostrava, svěřeno městskému obvodu Stará Bělá, která je dle geometrického plánu č. 

3197-35/2015 ze dne 8.6.2015 označena jako pozemek par.č. 629/3 v k.ú. Stará Bělá, obec 

Ostrava 

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

  

3) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 09.09.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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RM_M 36 
Návrh na záměr města neprodat pozemky v k.ú. Svinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01971/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02454/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout, že město nemá záměr prodat část stávajícího pozemku parc.č. 659/265, orná půda 

v k.ú. Svinov, obec Ostrava, která je dle geometrického plánu č. 2048-42/2009 vyhotoveného 

dne 19.7.2010 označena jako nový pozemek  parc.č. 659/290, orná půda o výměře 67 m2, 

svěřeno městskému obvodu Svinov 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout, že město nemá záměr prodat část stávajícího pozemku parc.č. 659/265, orná půda 

v k.ú. Svinov, obec Ostrava, která je dle geometrického plánu č. 2048-42/2009 vyhotoveného 

dne 19.7.2010 označena jako nový pozemek  parc.č. 659/291, orná půda o výměře 94 m2, 

svěřeno městskému obvodu Svinov 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout, že město nemá záměr prodat část stávajícího pozemku parc.č. 659/265, orná půda 

v k.ú. Svinov, obec Ostrava, která je dle geometrického plánu č. 2048-42/2009 vyhotoveného 

dne 19.7.2010 označena jako nový pozemek  parc.č. 659/292, orná půda o výměře 127 m2, 

svěřeno městskému obvodu Svinov 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout, že město nemá záměr prodat část stávajícího pozemku parc.č. 659/265, orná půda 

v k.ú. Svinov, obec Ostrava, která je dle geometrického plánu č. 2048-42/2009 vyhotoveného 

dne 19.7.2010 označena jako nový pozemek  parc.č. 659/293, orná půda o výměře 182 m2, 

svěřeno městskému obvodu Svinov 

  

5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout, že město nemá záměr prodat část stávajícího pozemku parc.č. 659/265, orná půda 



Statutární město Ostrava 
rada města 
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v k.ú. Svinov, obec Ostrava, která je dle geometrického plánu č. 2048-42/2009 vyhotoveného 

dne 19.7.2010 označena jako nový pozemek  parc.č. 659/294, orná půda o výměře 146 m2, 

svěřeno městskému obvodu Svinov 

  

6) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout, že město nemá záměr prodat část stávajícího pozemku parc.č. 659/265, orná půda 

v k.ú. Svinov, obec Ostrava, která je dle geometrického plánu č. 2048-42/2009 vyhotoveného 

dne 19.7.2010 označena jako nový pozemek  parc.č. 659/295, orná půda o výměře 72 m2, 

svěřeno městskému obvodu Svinov 

  

7) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout, že město nemá záměr prodat část stávajícího pozemku parc.č. 659/265, orná půda 

v k.ú. Svinov, obec Ostrava, která je dle geometrického plánu č. 2048-42/2009 vyhotoveného 

dne 19.7.2010 označena jako nový pozemek  parc.č. 659/296, orná půda o výměře 71 m2, 

svěřeno městskému obvodu Svinov 

  

8) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout, že město nemá záměr prodat část stávajícího pozemku parc.č. 659/265, orná půda 

v k.ú. Svinov, obec Ostrava, která je dle geometrického plánu č. 2048-42/2009 vyhotoveného 

dne 19.7.2010 označena jako nový pozemek  parc.č. 659/297, orná půda o výměře 71 m2, 

svěřeno městskému obvodu Svinov 

  

9) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) - 8) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 09.09.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 37 
Návrh koupit část pozemku p.p.č. 571/12, k.ú. Michálkovice, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01972/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02551/15 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout koupit část pozemku p.p.č. 571/12, o výměře 39 m2, oddělenou dle geometrického 

plánu č. 1893-204/2015 ze dne 16.6.2015 a nově označenou jako pozemek p.p.č. 571/25, vše k. 

ú. Michálkovice, obec Ostrava, od vlastníků: 

XXXXXXX XXXX XXXXX, rok narození XXXX a XXXXXXX XXXXXXXX, rok 

narození XXXX, oba bydliště X XXXXXX XXXXXXX XXX XX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za cenu obvyklou 17.320,-Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

vše za podmínky, že dojde k výmazu zástavního práva smluvního u  pozemku p.p.č. 571/12, 

k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, u Hypoteční banky, a.s., IČO 135 84 324, sídlo Radlická 

333/160, 150 00 Praha 5 - Radlice 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit nemovitou věc uvedenou v bodě 1) tohoto usnesení, jakožto 

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

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

za podmínky, že nemovitost uvedenou v bodě 1) tohoto usnesení statutární město Ostrava 

nabude do svého vlastnictví 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

označit nemovitou věc uvedenou v bodě 1) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený 

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

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

že nemovitost uvedenou v bodě 1) tohoto usnesení statutární město Ostrava nabude do svého 

vlastnictví 

  

4) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 09.09.2015 

 vedoucí odboru majetkového 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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RM_M 38 
Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01973/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02561/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout koupit pozemek p.p.č. 565/2, k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, od podílových 

spoluvlastníků: 

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

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (podíl ve výši 3/4) 

- XXXXXXX XXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXX XXXXXXXXX XXXXXX 

XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (podíl ve výši 1/4) 

za cenu obvyklou 119.440,-Kč 

a s návrhem uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout koupit pozemek p.p.č. 518/5, k.ú.. Michálkovice, obec Ostrava, od vlastníků: 

XXXXXXX 

XXXX XXXXXX XXXXX, rok narození XXXX a XXXXXXX XXXXXXXX, rok narození 

XXXX, oba bydliště XX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

za cenu obvyklou 21.310,-Kč 

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

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města  

vyhradit si rozhodnutí označit pozemky uvedené v bodě 1) a 2) tohoto usnesení, jakožto 

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

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

za podmínky, že nemovitosti uvedené v bodě 1) a 2) tohoto usnesení statutární město Ostrava 

nabude do svého vlastnictví 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 70/153  

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

označit pozemky uvedené v bodu 1) a 2) tohoto usnesení, jako majetek svěřený městskému 

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

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

nemovitosti uvedené v bodu 1) a 2) tohoto usnesení statutární město Ostrava nabude do svého 

vlastnictví 

  

5) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 09.09.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 39 
Žádost o uznání vydržení vlastnického práva k nemovité věci 
  
Usnesení číslo: 01974/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02541/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout neuznat vydržení vlastnického práva k nemovité věci dle ustanovení § 1089 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX, rok 

narození XXXX, bytem XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX a 

XXXXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX, bytem XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX 

XXk pozemku parc.č. 600/3 v k.ú. Proskovice, obec Ostrava 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 09.09.2015 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 41 
Návrh na záměr města pronajmout část pozemku v k.ú. Moravská 
Ostrava, návrh na záměr města vypůjčit části pozemků v k.ú. Nová Bělá 
  
Usnesení číslo: 01975/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 947/7, zast. plocha a nádvoří, jehož součástí 

je budova čp. 1374, v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to prostory sloužící podnikání 

v 1. NP: 

prodejna o výměře 66,75 m2 

sklad o výměře 13 m2 

kancelář a WC o výměře 8 m2 

část schodiště o výměře 7 m2 

dle přílohy č. 1/1 a 1/2 předloženého materiálu 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodla 

  
o záměru města vypůjčit nemovitosti v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava, a to: 

- části pozemku parc. č. 567/2, ost. plocha, komunikace, označené jako část “A” o výměře 20,8 

m2 a 

  část ”B” o výměře 31,2 m2 

- část pozemku parc. č. 1653/8, orná půda o výměře 17 m2 

dle situačního snímku č. 3/1 až 3/3 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 42 
Návrh na projednání žádosti Ostravského informačního servisu, s.r.o. o 
uzavření nové nájemní smlouvy a návrh na záměr města nepronajmout 
část pozemku v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01976/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
žádost Ostravského informačního servisu, s.r.o., se sídlem: Jurečkova 1935/12, Moravská 
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Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 268 79 280, o uzavření nové nájemní smlouvy za účelem 

zpřístupnění paty věže Nové radnice dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
že nemá záměr pronajmout část pozemku parc. č. 988/2, jehož součástí je budova čp. 1803 v 

k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to patu věže v 7. nadzemním podlaží o výměře 135 m2 

  

 
RM_M 43 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku v k.ú. 
Poruba (SMO na straně nájemce) 
  
Usnesení číslo: 01977/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně nájemce o uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc.č. 1738/73, 

ostatní plocha, zeleň, k.ú. Poruba, obec Ostrava, o výměře 3,01 m2, pro umístění provizorního 

světelného signalizačního zařízení na křižovatce ulic 17.listopadu a Dr. Slabihoudka, 

s pronajímatelem Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, sídlo 17. listopadu č. 

2172/15, Ostrava-Poruba, 708 00, IČO: 61989100, 

za nájemné ve výši 75,-Kč/m2 /rok, tj. 225,75 Kč ročně, na dobu neurčitou ode dne předání 

pronajímané části výše uvedeného pozemku 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 44 
Návrh na uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě (k. ú. Frýdlant nad 
Ostravicí), návrh na uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího 
podnikání (ul. Hlubinská) 
  
Usnesení číslo: 01978/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o uzavření Dodatku č. 2 k “Nájemní smlouvě” ev. č. 1356/2013/MJ ze 

dne 19. 4. 2013, ve znění dodatku č. 1, uzavřené s organizací 
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Náš svět, příspěvková organizace, 

se sídlem: Pržno 239, 739 11 Pržno, IČO: 00847046, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o uzavření “Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání” se 

společností 

LUMO PLUS s.r.o. 

se sídlem: Karviná - Ráj, Okružní 851/30, PSČ 73401, IČO: 258 24 015, 

dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 73 
Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a 
návrh na uzavření nájemní smlouvy se společností JTA - Holding, spol. 
s r.o. 
  
Usnesení číslo: 01979/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

statutárního města Ostravy: 

parc. č. 1958/12 - vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, 

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

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

situačním snímku a její rozsah bude ve smlouvě o zřízení služebnosti vymezen geometrickým 

plánem, ve prospěch budoucího oprávněného: 

JTA - Holding, spol. s r.o. 

se sídlem Petřkovická 861/5, Petřkovice, 725 29 Ostrava, 

IČO: 258 16 624 

za účelem zřízení, provozování splaškové kanalizace, dešťové kanalizace a vodovodního řadu 

DN 80 na dobu časově neomezenou, za jednorázovou úplatu ve výši: 

- 500,- Kč + DPH v zákonné výši za každý i započatý metr délky splaškové kanalizace, 

nejméně však 1.500,- Kč + DPH v zákonné výši, 

- 500,- Kč + DPH v zákonné výši za každý i započatý metr délky dešťové kanalizace, nejméně 

však 1.500,- Kč + DPH v zákonné výši, 

- 500,- Kč + DPH v zákonné výši za každý i započatý metr délky vodovodního řadu DN 80, 

nejméně však 1.500,- Kč + DPH v zákonné výši, 
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a to dle zásad schválených RM usnesením č. 5309/RM1014/68 ze dne 4.9.2012 

  

2) rozhodla 

  
na straně pronajímatele 

uzavřít nájemní smlouvu na část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to parc.č. 

1958/12, vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 31,50 m2 v 

k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava (ul. Údolní) 

se společností 

JTA - Holding, spol. s r.o. 

se sídlem Petřkovická 861/5, Petřkovice, 725 29 Ostrava 

IČO: 258 16 624 

za účelem vybudovat splaškovou kanalizaci, dešťovou kanalizaci a vodovod DN 80 v 

předmětu nájmu v rámci realizace stavby “Bydlení v přírodě - Landek”, za nájemné ve výši 

110,-  Kč/m2/rok, tj. 3.465,- Kč ročně, na dobu určitou ode dne účinnosti této smlouvy do dne 

právních účinků zápisu služebnosti pro splaškovou kanalizaci, dešťovou kanalizaci a vodovodu 

ve prospěch nájemce jako oprávněného v části pozemku parc.č. 1958/12, (tj. do dne podání 

návrhu na vklad služebnosti do katastru nemovitostí), nejdéle však do 31. 12. 2017, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 74 
Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti s 
Ing. M.M. 
  
Usnesení číslo: 01980/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

města Ostravy: 

parc. č. 1477/3 – ostatní plocha, manipulační plocha 

v k. ú. Velká Polom, obec Velká Polom, 

s oprávněným: 

Ing. XXXXXXXX XXXík, rok narození 1XX4 
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bydliště Na XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXá, 

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

daném geometrickým plánem č. 899-734/2014 ze dne 15.6.2015, na dobu časově neomezenou 

a za jednorázovou úplatu ve výši 1.210,-Kč včetně 21% DPH 

  

 
RM_M 75 
Návrh na zřízení věcného břemene, návrh na souhlas s umístěním 
vedení NN, VN a trafostanice k pozemkům ve vlastnictví SMO a uzavření 
smluv o zřízení věcného břemene a smlouvy o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví SMO pro 
oprávněného ČEZ Distribuce, a.s 
  
Usnesení číslo: 01981/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

věcného břemene dle přílohy č.3 předloženého materiálu, k částem pozemků ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

parc.č. 73/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc.č. 73/44 - ostatní plocha, zeleň 

v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava 

parc.č. 750/2 - trvalý travní porost, 

parc.č. 752/2 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc.č. 752/3 - trvalý travní porost, 

parc.č. 770/2 - vodní plocha, koryto vodního toku umělé, 

parc.č. 770/3 - ostatní plocha, jiná plocha 

v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava, s oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

IČO  247 29 035 

za účelem zřízení a provozování podzemního kabelového vedení NN v částech pozemků 

parc.č. 73/1, parc.č. 73/44 v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava a parc.č. 750/2, parc.č. 752/2, 

parc.č. 752/3, parc.č. 770/2, parc.č. 770/3 v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava, v  rozsahu daném 

geometrickým plánem č. 381-334/2013, 1364-334/2013 ze dne 16.9.2013, na dobu časově 

neomezenou, za jednorázovou úplatu v celkové výši 87.846,- Kč včetně 21% DPH 
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2) rozhodla 

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

věcného břemene dle přílohy č.6 předloženého materiálu, k části pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

parc.č. 4236/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

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

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

IČO  247 29 035 

za účelem zřízení a provozování podzemního kabelového vedení 2x NN v části pozemku 

parc.č. 4236/1 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava v  rozsahu daném geometrickým plánem 

č. 4422-18/2013 ze dne 17.6.2013, na dobu časově neomezenou, za jednorázovou úplatu v 

celkové výši 66.066,- Kč včetně 21% DPH 

  

3) souhlasí 

  
s umístěním podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV, podzemního kabelového vedení VN 

10 kV a kompaktní transformační stanice na pozemku ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy: 

p.p.č. 371/1 - ostatní plocha, zeleň 

v k.ú. Hrabůvka, 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, DTS OS_8562, R VN, R NN” 

  

4) rozhodla 

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

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

města Ostravy: 

p.p.č. 371/1 - ostatní plocha, zeleň 

v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava 

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

břemene v situačním plánu a jeho rozsah bude ve smlouvě o zřízení věcného břemene vymezen 
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geometrickým plánem, s budoucím oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

IČO  247 29 035 

za účelem zřízení a provozování podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV, podzemního 

kabelového vedení VN 10 kV a kompaktní transformační stanice na částech pozemku p.p.č. 

371/1  v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava, na dobu časově neomezenou za dohodnutou 

jednorázovou úplatu: 

- ve výši 200,- Kč za každý i započatý metr délky podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV 

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

- ve výši 200,- Kč za každý i započatý metr délky podzemního kabelového vedení VN 10 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 věcným 

břemenem vybudováním 1 ks kompaktní transformační stanice, nejméně však 1500,- Kč + 

DPH v zákonné výši za kompaktní transformační stanici, 

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

  

 
RM_M 76 
Návrh na záměr města prodat pozemky v k.ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava (ul. Sokolská) 
  
Usnesení číslo: 01982/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02501/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout, že město nemá záměr prodat pozemky, a to 

- pozemek parc. č. 947/5 

- pozemek parc. č. 947/8 , jehož součástí není stavba č.p. 1663 

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřené 

městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  

2) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 
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 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 09.09.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 77 
Návrh na záměr města prodat či neprodat pozemek v k. ú. Lhotka u 
Ostravy, obec Ostrava (lokalita ul. Petřkovická) 
  
Usnesení číslo: 01983/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02474/15 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
petici občanů Lhotky u Ostravy  ”Za záchranu Parku”, umístěného na pozemku parc. č. 38/1 v 

k. ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, evidovanou pod sp. zn. PET- 4/15, ze dne 27.04.2015, 

která je přílohou č. 7 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

souhlasit s návrhem odpovědi petentům, prostřednictvím člena petičního výboru, oprávněného 

za petiční výbor jednat, která je přílohou č. 8 předloženého materiálu s úpravou 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat pozemek: 

- parc. č. 38/1, v k. ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava 

včetně součásti (zpevněné plochy) a příslušenství (autobusové čekárny), 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Lhotka 

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

  

4) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 09.09.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 78 
Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. Svinov, obec 
Ostrava; Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Stará 
Plesná, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01984/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02469/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města směnit nemovité věci v k.ú. Svinov, obec Ostrava, a to: 

- pozemek parc. č. 1704/2 

- pozemek parc.č. 2620/2 

oba ve vlastnictví SMO, svěřeno městskému obvodu Svinov 

za 

- pozemek parc.č. 1672/1 

ve vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu má Povodí Odry, státní 

podnik, Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava, IČO 70890021 

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

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

městskému obvodu Plesná, a to: 

- pozemek parc.č. 220/13 

- část stávajícího pozemku parc.č. 219/1, trvalý travní porost o výměře 1.269 m2, která je dle   

geometrického plánu č.  1032-  243/2013 vyhotoveného dne 11.9.2013, který je přílohou č. 3/3 

předloženého materiálu, označena jako nový pozemek parc.č. 219/9, trvalý travní porost 
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a zároveň doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

3) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 09.09.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 80 
Návrh koupit pozemek p.p.č. 187/44 v k.ú. Mariánské Hory, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01986/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02448/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout nekoupit pozemek p.p.č. 187/44 v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 

od společnosti ČEZ Korporátní služby, s.r.o. se sídlem 28. října 3123/152, Moravská Ostrava, 

702 00 Ostrava, IČO: 262 06 803 za dohodnutou kupní cenu ve výši 66.754,- Kč 

a neuzavřít kupní smlouvu dle přílohy 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: 09.09.2015 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 81 
Návrh koupit nemovitou věc v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava v 
rámci stavby “Cyklostezka Počáteční-Slezskoostravský hrad” 
  
Usnesení číslo: 01987/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02473/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout koupit nemovitou věc do vlastnictví statutárního města Ostravy, a to: 

- část stávajícího pozemku parc. č.  3241 o výměře 19 m2, v k. ú. Slezská Ostrava, obec 

Ostrava, který je dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 3705-71/2014 ze dne 

07.07.2014 označena jako nový pozemek parc. č. 3241/3, trvalý travní porost v k. ú. Slezská 

Ostrava, obec Ostrava včetně součástí (porosty) 

ve vlastnictví ORGREZ, a.s., se sídlem Hudcova 321/76, Medlánky, 657 97, Brno, IČO: 

46900829 

za cenu obvyklou celkem ve výši 6.100,-Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č.5 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 09.09.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 82 
Návrh koupit část pozemku parc.č. 2863, k.ú. Slezská Ostrava, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01988/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02552/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 
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zastupitelstvu města 

rozhodnout koupit část pozemku parc.č. 2863, o výměře 1402 m2, oddělenou dle 

geometrického plánu č. 3870-16/2015 ze dne 7.8.2015 a nově označenou jako pozemek parc.č. 

2863/1, vše k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, od vlastníka Asental Land, s.r.o., IČO 277 69 

143, sídlo Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, za cenu obvyklou  

340.686,-Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 09.09.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 83 
Návrh prodat pozemky v k.ú. Přívoz, obec Ostrava (poblíž ul. Hlučínská 
a Slovenská) 
  
Usnesení číslo: 01989/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02499/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o prodeji pozemků, a to 

- pozemku p. č. st. 669/1 za kupní cenu ve výši 214.000,- Kč 

- pozemku p. č. st. 669/2 za kupní cenu ve výši 606.000,- Kč 

v k.ú. Přívoz, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava 

společnosti INDIS, spol. s r.o., se sídlem Ostrava - Přívoz, Hlučínská 1102/69, PSČ 70200, 

IČO 619 45 862, 

tj. za celkovou kupní cenu ve výši 820.000,- Kč 
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a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 09.09.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 84 
Návrh přijmout darem část pozemku v k. ú. Polanka nad Odrou, obec 
Ostrava v rámci investiční stavby města “Cyklotrasa R-Svinov, 
Polanka” 
  
Usnesení číslo: 01990/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02471/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout přijmout darem: 

- spoluvlastnické podíly k části pozemku parc. č. 388/2 o výměře 641 m2, v k.ú. Polanka nad 

Odrou, obec Ostrava dle okótovaného situačního zákresu trvalého záboru, který je přílohou č. 2 

předloženého materiálu 

od : 

- XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX ve výši podílu 1/8, rok narození XXXX, bytem 

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXX XX 

- XXXXXX XXXXXXXXXX ve výši podílu 1/8, rok narození XXXX, bytem XXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XXX XX 

- XXXXX XXXXXXXX ve výši podílu 2/8, rok narození XXXX, bytem XXXXX 

XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXX XXX XXX XX 

- XXXXXXXX XXXXXXX ve výši podílu 2/8, rok narození XXXX, byten XXXXXXXXXX 

XXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXX XXX XXX XX 

- XXXXXXXXX XXXXXXX ve výši podílu 1/8, rok narození XXXX, bytem XXXXXXXXX 

XXXX XXXXXXXXXXX XXX XXX XX 

- XXXXXXXXXXXXXXXve výši podílu 1/8, rok narození XXXX, bytem X XXXXXXXX 

XXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXX XX 
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a  uzavřít “Smlouvu o budoucí smlouvě darovací” dle přílohy č.4 předloženého materiálu s 

úpravou 

  

2) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 09.09.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 85 
Návrh darovat nemovité věci v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01991/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02444/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města  

rozhodnout  darovat níže uvedené nemovité věci, v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, nesvěřené 

městskému obvodu Vítkovice,  a to: 

- pozemek p.p.č. 553/52 

- pozemek p.p.č. 1555/1 

- část pozemku p.p.č. 553/65, ost. plocha, sport. a rekr. plocha o výměře 2516 m2 v k.ú. 

Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, která byla zaměřena  geometrickými plány č. 1929-46/2014 ze dne 

26.11.2014  a č. 1937-46/2014 ze dne 18.3.2015  a je označena jako pozemek p.p.č. 553/65, 

ost. plocha, sport. a rekr. plocha včetně součástí (zpevněná plocha na pozemku p.p.č. 553/65 v 

k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava) 

společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., Ruská 3077/135, Z8břeh, 700 30 Ostrava,  

IČO: 259 11 368 

a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu  

  

2) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1)  tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 09.09.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 86 
Návrh na nesvěření nemovitosti městskému obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz, návrh na nesvěření nemovitosti městskému obvodu Svinov 
  
Usnesení číslo: 01992/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02553/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

obvodu Moravská Ostrava a Přívoz   dle ust. čl.  9 odst. 1 písm. b) OZV č. 14/2013, Statut 

města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, a to: 

pozemek parc. č. 1969/1 - ostatní plocha, jiná plocha v pořizovací ceně 8 315 900,-Kč 

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

obvodu Moravská Ostrava a Přívoz  dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) OZV č. 14/2013, Statut města 

Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

obvodu Svinov  dle ust. čl.  9 odst. 1 písm. b) OZV č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění 

pozdějších změn a doplňků, a to: 

pozemek parc. č. 530/53 - orná půda v pořizovací ceně 76 618,-Kč 

pozemek parc. č. 565 - orná půda v pořizovací ceně  168 969,-Kč 

pozemek parc. č. 567 - ostatní plocha, manipulační plocha v pořizovací ceně 2 223 360,-Kč 

pozemek parc. č. 568 - orná půda v pořizovací ceně 3 226,-Kč 
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pozemek parc. č. 569 - zastavěná plocha a nádvoří v pořizovací ceně 89 154,-Kč 

pozemek parc. č. 3461/1 - ostatní plocha, zeleň v pořizovací ceně 10 366 720,-Kč 

pozemek parc. č. 3461/25 - ostatní plocha, zeleň v pořizovací ceně 225 564,-Kč 

pořizovací cena celkem 13 153 611,-Kč 

v k.ú. Svinov, obec Ostrava 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

neoznačit majetek uvedený v bodě 3) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému 

obvodu Svinov  dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) OZV č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění 

pozdějších změn a doplňků 

  

5) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumírovi Palyzovi 

předložit návrh dle bodů 1) - 4) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 09.09.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 87 
Návrh na souhlas s umístěním podzemní kabelové přípojky VN v 
pozemku ve vlastnictví SMO, návrh na uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebností a návrh na uzavření nájemní smlouvy se 
společností Callidus trading, spol. s r.o. 
  
Usnesení číslo: 01993/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním podzemní kabelové přípojky VN v  pozemku ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy: 

p.p.č. 788/3 - vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené 

v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, pro: 
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Callidus trading, spol. s r.o. 

se sídlem Bohumínská 410/135, Muglinov, 712 00  Ostrava 

IČO: 258 32 476 

v rámci stavby “Přípojka VN a transformační stanice pro areál firmy Callidus, Ostrava - 

Mariánské Hory” 

  

2) rozhodla 

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

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

statutárního města Ostravy: 

p.p.č. 788/3 - vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené 

v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, 

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

situačním snímku a její rozsah bude ve smlouvě o zřízení služebnosti vymezen geometrickým 

plánem, ve prospěch budoucího oprávněného: 

Callidus trading, spol. s r.o. 

se sídlem Bohumínská 410/135, Muglinov, 712 00  Ostrava 

IČO: 258 32 476 

za účelem zřízení a provozování podzemní kabelové přípojky VN v pozemku p.p.č. 788/3 v 

k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, na dobu časově neomezenou, za jednorázovou úplatu ve 

výši: 

- 500,- Kč + DPH v zákonné výši za každý i započatý metr délky podzemní kabelové přípojky 

VN, nejméně však 1.500,- Kč + DPH v zákonné výši,  

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

  

3) rozhodla 

  
na straně pronajímatele 

uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy, a to p.p.č. 

788/3, vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 6 m2 v k.ú. 

Mariánské Hory, obec Ostrava (ul. Mariánskohorská) 

se společností 

Callidus trading, spol. s r.o. 

se sídlem Bohumínská 410/135, Muglinov, 712 00 Ostrava 

IČO: 258 32 476 
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za účelem uložení podzemní kabelové přípojky VN v části pozemku v rámci realizace stavby 

“Přípojka VN a transformační stanice pro areál firmy Callidus, Ostrava - Mariánské Hory”, za 

nájemné ve výši 110,- Kč/m2/rok, tj. 660,- Kč/ročně, na dobu určitou ode dne účinnosti této 

smlouvy do dne právních účinků zápisu služebnosti podzemní kabelové přípojky VN v části 

pozemku p.p.č. 788/3, vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené v k.ú. 

Mariánské Hory, obec Ostrava, (tj. do dne podání návrhu na vklad služebnosti do katastru 

nemovitostí), nejdéle však do 31. 12. 2017, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 88 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy a dohody o úhradě za bezesmluvní 
užívání částí pozemku v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava s 
fyzickými osobami 
  
Usnesení číslo: 01994/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele 

uzavřít nájemní smlouvu a dohodu o úhradě za bezesmluvní užívání částí pozemku ve 

vlastnictví statutárního města Ostrava, a to p.p.č. 522, ost. plocha - silnice o celkové výměře 

83,70 m2 (část o výměře 59,90 m2 označená jako část “A” a část o výměře 23,80 m2 označená 

jako část “B”) v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava (ul. U Hrůbků) 

s 

XXXXXXXXXX, rok narození XXXX 

a 

XXXXXXXXXXX, rok narození XXXX 

oba bydlištěm: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

za účelem užívání zpevněné plochy ze zámkové dlažby vybudované nájemcem na předmětu 

nájmu (část “A”) a vybudování a užívání zpevněné plochy ze zámkové dlažby (část “B”) pro 

přístup a vjezd z/na místní komunikaci ul. U Hrůbků v rámci realizace stavby “Přístavba 

elektro - zkušebny PTS k.ú. Nová Ves u Ostravy a parkovací plochy” 

za nájemné ve výši 110,- Kč/m2/rok, tj. 9.207,-Kč/ročně, na dobu neurčitou 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 90 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy s LXM Group a. s. 
  
Usnesení číslo: 01995/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 89/153  

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku parc. č. 2965/1 - ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře 100,421 m2 v k. ú. Poruba, obec Ostrava 

s LXM Group a. s., se sídlem Malostranská 579, 742 42 Šenov u Nového Jičína, IČO 258 49 

832 

za účelem využití předmětu nájmu pro úpravu horkovodního kanálu v rámci stavby “Bytová 

výstavba Ostrava Poruba - I. etapa” nacházejícího se v předmětu nájmu 

za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 718,- Kč za celou dobu nájmu 

na dobu určitou ode dne účinnosti nájemní smlouvy na 29 dní 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 91 
Návrh na předání vodohospodářského majetku statutárního města 
Ostrava do nájmu společnosti Ostravské vodárny a kanalizace, a.s. a 
navýšení hodnoty vodohospodářského majetku SMO o realizované 
technické zhodnocení 
  
Usnesení číslo: 01996/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o předání vodohospodářského majetku  statutárního města Ostrava v pořizovací ceně 

2,551.589,32 Kč v rámci Koncesní smlouvy do nájmu společnosti Ostravské vodárny a 

kanalizace a.s., a to: 

Dokončená investiční akce městského obvodu Hošťálkovice 

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

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

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

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

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

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

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

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

vyhotoveny technické pasporty, které byly ověřeny odborem ochrany životního prostředí 

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

Hošťálkovicích - 2.část”. 
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2) rozhodla 

  
o navýšení hodnoty vodohospodářského majetku, který má společnost Ostravské vodárny a 

kanalizace a.s. již v nájmu, o realizované technické zhodnocení, v souladu s Koncesní 

smlouvou, a to: 

 -  u Ústřední čistírny odpadních vod v Ostravě - Přívoze - stavební úpravy a rekonstrukce 

technologického vystrojení, sanaci betonů dosazovací nádrže č. 2, nadbetonování obvodových 

stěn, výměna regulačního šoupátka odtahu kalu, napojení souvisejících silnoproudých rozvodů 

včetně systému řízení technologických procesů, inventární č. majetku 99294, 100400, 100801, 

150939, 150940 o celkovou částku 8,125.813,05 Kč, 

technické zhodnocení bylo realizováno v rámci stavby “ÚČOV, rekonstrukce dosazovací 

nádrže č. 2” v k.ú. Přívoz, obec Ostrava 

  

3) zmocňuje 

  
vedoucího odboru majetkového 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 26.08.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 99 
Návrh na prodej stavby požární nádrže v k.ú. Martinov ve Slezsku, obec 
Ostrava a uzavření kupní smlouvy s fyzickými osobami B.K., D.K. 
  
Usnesení číslo: 01997/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02470/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města  

rozhodnout o prodeji stavby požární nádrže o průměru cca 5 m a výšky 5,3 m, inv.č.majetku 

000000149278, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, která je   umístěna na pozemku v k.ú. 

Martinov ve Slezsku, obec Ostrava 

- parc.č.  3155/1 - zahrada, 

ve SJM BXXXXXXXX KXXXXX a DXXXXXXXX KXXXXXXX, oba bydliště 

XXXXXXXXXXX XXXXXXX, Ostrava - Martinov, PSČ:  723 00 

a uzavření kupní smlouvy dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
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s kupujícím 

manželé 

BXXXXXXX KXXXXX, narozen roku XXXX 

DrXXXXXXX KřXXXXXá, narozena roku 1XXX 

oba bydliště XXXXXXXXXXX XXXXXXX, 

Ostrava - Martinov, PSČ: 723 00 

za dohodnutou kupní cenu 1,- Kč 

Zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé: 

• Nádrž se nachází na pozemku parc.č.3155/1 ve vlastnictví kupujícího a v minulosti nebyl 

majetkoprávní vztah ošetřen žádným smluvním vztahem 

• Nádrž pro SMO je neupotřebitelným majetkem určený k likvidaci 

• Na odstranění nádrže by SMO vynaložilo finanční prostředky ve výši 257.142,92 Kč vč. 

DPH 

• Kupující souhlasí s odkupem  za 1,- Kč 

 

  

2) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 09.09.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 100 
Návrh na záměr města pronajmout části pozemků v k. ú. Kunčičky, 
Svinov, Slezská Ostrava a k. ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01998/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 1655 - ostatní plocha, ostatní komunikace o 

výměře 5 m2 v k. ú. Kunčičky, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 1/1 

předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodla 
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o záměru města pronajmout části pozemků v k. ú. Svinov, obec Ostrava, a to: 

- parc. č. 1441/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 119,40 m2 

- parc. č. 3078/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4,8 m2, 

dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 2/1 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje 

právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

3) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 1946/1 - ostatní plocha, jiná plocha o 

výměře 1 m2 v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 

3/1 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

4) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 952 - ostatní plocha, ostatní komunikace o 

výměře 44,5 m2 v k. ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je 

přílohou č. 4/1 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 

zrušit 

  

 
RM_M 101 
Návrh na záměr města směnit pozemky v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01999/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02529/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města směnit níže uvedené nemovité věci v k. ú. Pustkovec, obec 

Ostrava, a to: 

- část pozemku parc. č. 4222/1 o výměře 105 m2 

- část pozemku parc. č. 4223/1 o výměře 6 m2 

svěřeno městskému obvodu Pustkovec 

za 

- část pozemku parc. č. 4403 o výměře 28 m2 

- pozemek parc. č. 4223/4 o výměře 83 m2 
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ve vlastnictví Andrease Holuši, rok narození 1984, Pustkovecká 99/102, Ostrava - Pustkovec, 

PSČ 708 00 

dle  zaměření, které je přílohou č. 1/3 předloženého materiálu 

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

  

2) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 09.09.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 102 
Návrh prodat nemovité věci v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava v areálu 
VTP 
  
Usnesení číslo: 02000/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02526/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout prodat níže uvedené nemovité věci v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, bez svěření městskému obvodu, a to: 

- pozemek parc. č. 4685/97 o výměře 1769 m2, který vznikne oddělením částí pozemků 

  parc. č. 4685/1 o výměře 1502 m2, označené písmenem c 

  parc. č. 4685/63 o výměře 180 m2, označené písmenem v 

  parc. č. 4685/65 o výměře 87 m2, označené písmenem t 

- pozemek parc. č. 4685/100 o výměře 56 m2, který vznikne oddělením části pozemku parc. č. 

4685/71 

- pozemek parc. č. 4685/101 o výměře 124 m2, který vznikne oddělením části pozemku parc. č. 

4685/72 

včetně stavby chodníku po invalidy na části pozemku parc. č. 4685/71, nově označeném jako 

pozemek parc. č. 4685/100 

vše dle geometrického plánu vyhotoveného společností GEODAT v.o.s., č. 5594-92/2014 ze 
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dne 23.6.2014 

za kupní cenu 1,660.350,- Kč 

do vlastnictví společnosti ELCOM, a.s., se sídlem Praha 4, Na Větrově 34, PSČ 142 00, IČO 

25077155 

a uzavřít kupní smlouvu a smlouvu o zřízení věcného předkupního práva dle přílohy 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: 09.09.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 103 
Návrh na svěření nemovitostí městskému obvodu Nová Ves a 
městskému obvodu Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 02001/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02562/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

obvodu Nová Ves a městskému obvodu Ostrava-Jih  dle ust. čl.  9 odst. 1 písm. b) OZV č. 

14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, a to: 

a) městskému obvodu Nová Ves 

pozemek p.p.č.  521/1 - ostatní plocha, silnice v pořizovací ceně 4 800 180,-Kč 

v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava 

 

b) městskému obvodu Ostrava-Jih 

pozemek p.p.č. 303/43 - ostatní plocha, ostatní komunikace v pořizovací ceně 118 280,-Kč 

v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava 

  

2) doporučuje 
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zastupitelstvu města 

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

obvodu Nová Ves a 

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

obvodu Ostrava-Jih,   dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) OZV č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve 

znění pozdějších změn a doplňků 

  

3) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumírovi Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 09.09.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 104 
Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě do pozemků ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy a návrh na uzavření smlouvy o 
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro společnost RWE 
GasNet, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 02002/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
- s umístěním NTL plynovodu PE100 do částí pozemků ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy: 

parc. č. 2045/17 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3537/3 - ostaní plocha, ostatní komunikace, 

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

p.p.č. 412/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p.p.č. 958/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k.ú. Přívoz, obec Ostrava, 

- s umístěním STL plynovodu PE100 do částí pozemků ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy: 
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parc. č. 3537/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

p.p.č. 958/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k.ú. Přívoz, 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, Mariánskohorská Tr.1” 

  

2) rozhodla 

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

věcného břemene, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu s úpravou, k částem pozemků ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 2045/17 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3537/3 - ostaní plocha, ostatní komunikace, 

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

p.p.č. 412/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p.p.č. 958/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k.ú. Přívoz, 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: 

- NTL plynovodu PE100 na dobu časově neomezenou, za jednorázovou úplatu ve výši 500,- 

Kč za každý i započatý metr délky NTL plynovodu PE100 v pozemcích parc. č. 2045/17, parc. 

č. 3537/3 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, p.p.č. 412/2 a p.p.č. 958/3 v k.ú. Přívoz, obec 

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

- STL plynovodu PE100 na dobu časově neomezenou, za jednorázovou úplatu ve výši 500,- Kč 

za každý i započatý metr délky STL plynovodu PE100 v pozemcích parc. č. 3537/3 v k.ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava, a p.p.č. 958/3 v k.ú. Přívoz, obec Ostrava, + 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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RM_M 105 
Předchozí souhlas s uzavřením nájemní smlouvy k částem pozemku v 
k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava pro Městský obvod Ostrava - Jih. 
Předchozí souhlas s uzavřením dodatku č. 5 k nájemní smlouvě pro 
Městský obvod Ostrava - Jih 
  
Usnesení číslo: 02003/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
pro statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava - Jih, se sídlem Horní 791/3, 700 30 

Ostrava - Hrabůvka předchozí souhlas s uzavřením nájemní smlouvy: 

- k části pozemku p.p.č. 243/13, ost. plocha - zeleň o výměře 10,62 m2 v k.ú. Hrabůvka, obec 

Ostrava (ul. Stavbařů) 

s 

Bytovým družstvem Stavbařů 16 

Stavbařů 701/16 

700 30 Ostrava - Hrabůvka 

IČO: 27 809 722 

za účelem výstavby dvou řad lodžií v místě francouzských oken krajních bytů bytového domu 

č.p. 16, a to v souladu s čl. 7, odst. (8) písmene c) bod 5 Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, 

Statut města Ostravy, úplné znění 

- k části pozemku p.p.č. 243/13, ost. plocha - zeleň o výměře 9,52 m2 v k.ú. Hrabůvka, obec 

Ostrava (ul. Odborářská) 

se 

Společenstvím pro dům Odborářská 4 

Odborářská 607/4 

700 30 Ostrava - Hrabůvka 

IČO: 28 574 478 

za účelem výstavby dvou řad lodžií v místě francouzských oken krajních bytů bytového domu 

č.p. 4, a to v souladu s čl. 7, odst. (8) písmene c) bod 5 Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, 

Statut města Ostravy, úplné znění  

  

2) vydává 

  
pro statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava - Jih, se sídlem Horní 791/3, 700 30 

Ostrava - Hrabůvka předchozí souhlas s uzavřením dodatku č. 5 k Nájemní smlouvě 

č.2/a/014/754/03 ze dne 9. 7. 2003, ve znění dodatků č. 1 - č. 4 na pozemek p.p.č. 654/223, ost. 

plocha - sportoviště a rekreační plocha v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 

s 

FC OSTRAVA - JIH, z.s. 

Krasnoarmejců 2283/26a 

IČO: 70 312 966 
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kterým se změní doba nájmu z doby určité do 31. 1. 2024 do 31. 12. 2034, 

a to v souladu s čl. 7, odst. (8) písmene c) bodu 4 Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut 

města Ostravy, úplné znění 

  

 
RM_M 108 
Návrh na souhlas s umístěním sídla společnosti do budovy v k. ú. 
Pustkovec, obec Ostrava (areál Vědecko-technologický park Ostrava) 
  
Usnesení číslo: 02004/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním sídla společnosti 

Elektro MAR a.s., IČO: 03915131, 

do budovy čp. 376, která je součástí pozemku parc. č. 4685/103, zastavěná plocha a nádvoří v 

k.ú. Pustkovec, obec Ostrava, 

umístěná na adrese: Technologická 376/5, 708 00 Ostrava-Pustkovec 

  

  

 
RM_M 109 
Návrh na uzavření pachtovní smlouvy k pozemkům v k.ú. Bartovice 
  
Usnesení číslo: 02005/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně propachtovatele o uzavření pachtovní smlouvy na pozemky parc. č. 2072/1 - trvalý 

travní porost o výměře 2627 m2 a parc. č. 2073/1 – orná půda o výměře 4690 m2 vše v k.ú. 

Bartovice, obec Ostrava s pachtýřem 

Markétou Hovjackou, se sídlem Vlčkova 391/40, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava, IČO: 

73227099 

na dobu neurčitou s 12 měsíční výpovědní dobou a za pachtovné ve výši 3.000,- 

Kč/ha/pachtovní rok tj. celkem 2.195,10 Kč/pachtovní rok, dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 
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RM_M 111 
Návrh na záměr města prodat části pozemků k v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Jantarová) 
  
Usnesení číslo: 02006/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02495/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat části pozemků, které jsou odděleny geometrickým plánem 

č. 4992-87/2015 ze dne 8.4.2015, a to: 

- část pozemku parc. č. 3457/37 o výměře 300 m2 a nově označena jako pozemek parc. č. 

3457/49 

- část pozemku parc. č. 4246/13 o výměře 45 m2 a nově označena jako pozemek parc. č.  

4246/49 

včetně stavby - zpevněné plochy na těchto pozemcích 

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

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

Přívoz 

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

  

2) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 09.09.2015 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 118 
Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor 
(k.ú. Moravská Ostrava), návrh na souhlas města s umístěním sídla 
společnosti do budovy v areálu Vědecko-technologického parku 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02007/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 2 ke “Smlouvě o nájmu  nebytových prostor” ev.č. 1805/2008/MJ ze dne 

17. 7. 2008, ve znění dodatku č. 1, uzavřené mezi příspěvkovou organizací 

Středisko volného času, Ostrava - Moravská Ostrava, 

se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Ostrčilova 19/2925, PSČ 702 00 

IČO:750 80 559 

a 

1 st International School of Ostrava - služby, s.r.o. 

se sídlem: Ostrčilova 2825/19, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 

IČO: 278 14 840 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s umístěním sídla společnosti 

Envir & Power Ostrava a.s., IČO 04171845, 

do budovy čp. 376, která je součástí pozemku parc. č. 4685/103, zastavěná plocha a nádvoří v 

k.ú. Pustkovec, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 

umístěná na adrese: Technologická 376/5, 708 00 Ostrava-Pustkovec 

  

 
RM_M 120 
Návrh prodat pozemky a části pozemků v k. ú. Poruba, obec Ostrava, 
svěřené městskému obvodu Poruba - lokalita Lehké průmyslové zóny v 
areálu Nad Porubkou 
  
Usnesení číslo: 02008/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02521/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout prodat níže uvedené pozemky a části pozemků v k. ú. Poruba, obec Ostrava, 
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svěřené městskému obvodu Poruba, za kupní cenu nižší než je cena obvyklá stanovená 

znaleckým posudkem, a to: 

- pozemek parc. č. 2801/152 bez stavby čp. 2343 za kupní cenu ve výši 1 126 800,- Kč 

- část pozemku parc. č. 2801/1 o výměře 1388 m2, označená písmenem j a část pozemku parc. 

č. 2801/13 o výměře 358 m2, označená písmenem k, obě sloučeny dle geometrického plánu č. 

2834-115/2014 ze dne 4.12.2014  do pozemku nově označeného jako pozemek parc. č. 

2801/170 o výměře 1746 m2 za kupní cenu ve výši 1 048 200,- Kč 

tedy za celkovou dohodnutou kupní cenu ve výši  2 175 000,- Kč 

společnosti LIFTCOMP a.s., IČO: 253 85 968, se sídlem Záhumenní 2320/11, Poruba, 708 00  

Ostrava 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č.3 předloženého materiálu 

Zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé 

LIFTCOMP a.s. 

Zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé: 

- V lokalitě předmětných nemovitostí se v minulosti nacházela nepovolená skládka vedoucí ke 

kontaminaci zeminy a podzemních vod, která byla v roce 2004 ekologicky sanována městským 

obvodem Poruba za 28.700.000,- Kč za současného přispění Státního fondu životního prostředí 

ČR ve výši 24.395.000,- Kč, přičemž v důsledku podmínek dotace SFŽP nebyl městský obvod 

oprávněn předmětné nemovitosti zcizit po dobu 10 let; 

- Existovala důvodná obava, že v případě ponechání pozemků bez jejich využití / zástavby po 

dobu udržitelnosti povede opět ke vzniku nové nelegální skládky, tedy ke zmaření investice 

městského obvodu, přičemž jiná ochrana před vznikem skládky než je zástavba (oplocení, 

ostraha) by znamenalo nenávratně vynaložené finanční prostředky městského obvodu, přičemž 

využití pozemků pro investiční zástavbu by přineslo vícero výhod ve veřejném zájmu 

(zamezení vzniku skládky, vybudování obchodní infrastruktury, vznik nových pracovních 

míst); 

- Kupující společnost LIFTCOMP a.s. byla zavázána k realizaci investičního záměru, který 

naplnila, když na předmětných nemovitostech: 

i) zrealizovala výstavbu objektu „Montážní a vývojové středisko – LIFTCOMP, a.s.“, k jehož 

užívání byl vydán kolaudační souhlas; 

ii) vytvořila 32 nových pracovních míst; 

iii) provozuje ekonomickou činnost spočívající v: 

a. provádění staveb, jejich změn a odstraňování, 

b. projektové činnosti ve výstavbě, 

c. výrobě, obchodu a službách neuvedených v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, 

d. montáži, opravách, revizích a zkouškách zdvihacích zařízení, 

e. montáži, opravách, revizích a zkouškách elektrických zařízení, 

f. zámečnictví a nástrojářství 

- Kupující společnost se ani po realizaci výstavby nemohla stát vlastníkem předmětných 

nemovitostí z důvodu zákazu zcizení nemovitostí, kdy tím sice bylo vyhověno podmínkám 

dotace, proto i po kolaudaci výstavby měla kupující společnost předmětné nemovitosti v nájmu 

a hradila nájemné; Nicméně takový postup představoval zásah do finančního hospodaření 
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kupující společnosti LIFTCOMP a.s., které se náklady zvyšují o placené nájemné, když navíc 

jediným relevantním důvodem je vázací doba, přičemž důvod spočívá výhradně na straně 

městského obvodu; 

- Kupní cena je proto oproti ceně v místě a čase obvyklé stanovené znaleckým posudkem 

ponížena o nájemné ve výši 742.200 Kč uhrazené kupujícím v období po kolaudaci výstavby 

od 1.1.2011 do 31.12.2014; 

- Učiněné jednání bylo sice projevem vůle obou stran a kupující společnost LIFTCOMP a.s. 

nebyla nucena do takového kontraktu vstupovat, nicméně v uvedeném případě existoval zájem 

městského obvodu plochu investorem obsadit, který vzhledem ke své podstatě lze označit za 

veřejný, když navíc kupující společností LIFTCOMP a.s. byl sledovaný záměr (přinášející také 

další efekt – nová pracovní místa) uskutečněn; 

- Snížení kupní ceny o uhrazené nájemné odpovídá předchozím dohodám mezi kupujícím a 

městským obvodem Poruba, kdy kupující je po celou dobu výstavby až do nynějška v 

legitimním očekávání finančních výdajů souvisejících s koupí předmětných nemovitostí 

ponížených o uhrazené nájemné; 

- Na předmětných nemovitostech se v důsledku předchozích dohod již nyní nachází zástavba 

ve vlastnictví investorů, proto jsou tyto pozemky pro město nevyužitelné; zástavba však 

odpovídá investičnímu záměru, který měl být investory realizován; 

s bližším upřesněním dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout prodat níže uvedené pozemky a části pozemků v k. ú. Poruba, obec Ostrava, 

svěřené městskému obvodu Poruba, za kupní cenu nižší než je cena obvyklá stanovená 

znaleckým posudkem, a to: 

- pozemek parc. č. 2801/153 bez stavby čp. 2355 za kupní cenu ve výši 880 650,- Kč 

- pozemek parc. č. 2801/159 za kupní cenu ve výši 2 159 996,- Kč 

- pozemek parc. č. 2801/160 za kupní cenu ve výši 1 712 804,- Kč 

- pozemek parc. č. 2801/161 za kupní cneu ve výši    933 008,- Kč 

- pozemek parc. č. 2801/14 za kupní cenu ve výši        29 183,- Kč 

- pozemek parc. č. 2639/11 za kupní cenu ve výši          3 004,- Kč 

- pozemek parc. č. 2639/12 za kupní cenu ve výši          9 871,- Kč 

- část pozemku parc. č. 2639/7 o výměře 550 m2 dále označenou dle geometrického plánu č. 

2834-115/2014 ze dne 4.12.2014 jako pozemek parc. č. 2639/7 za kupní cenu ve výši 227 842,- 

Kč 

tedy za celkovou dohodnutou kupní cenu ve výši 5 956 358,- Kč 

společnosti KODECAR INVEST, a.s., IČO: 278 15 561, se sídlem Trocnovská 1088/2a, 

Ostrava – Přívoz, PSČ 702 00 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 
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Zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé 

 V lokalitě předmětných nemovitostí se v minulosti nacházela nepovolená skládka vedoucí ke 

kontaminaci zeminy a podzemních vod, která byla v roce 2004 ekologicky sanována městským 

obvodem Poruba za 28.700.000,- Kč za současného přispění Státního fondu životního prostředí 

ČR ve výši 24.395.000,- Kč, přičemž v důsledku podmínek dotace SFŽP nebyl městský obvod 

oprávněn předmětné nemovitosti zcizit po dobu 10 let; 

- Existovala důvodná obava, že v případě ponechání pozemků bez jejich využití / zástavby po 

dobu udržitelnosti povede opět ke vzniku nové nelegální skládky, tedy ke zmaření investice 

městského obvodu, přičemž jiná ochrana před vznikem skládky než je zástavba (oplocení, 

ostraha) by znamenalo nenávratně vynaložené finanční prostředky, přičemž využití pozemků 

pro investiční zástavbu by přineslo vícero výhod ve veřejném zájmu (zamezení vzniku skládky, 

vybudování obchodní infrastruktury, vznik nových pracovních míst); 

- Kupující společnost KODECAR INVEST, a.s. byla zavázána k realizaci investičního záměru, 

který naplnila, když na předmětných nemovitostech: 

i) zrealizovala výstavbu objektu „Novostavba administrativního, prodejního a servisního centra 

KODECAR, komunikace a zpevněné ploch, ul. Nad Porubkou, Ostrava – Poruba“ k jehož 

užívání byl vydán kolaudační souhlas; 

ii) vytvořila 50 nových pracovních míst; 

iii) provozuje ekonomickou činnost spočívající v: 

a. výrobě, obchodu a službách neuvedených v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 

- Kupující společnost se ani po realizaci výstavby nemohla stát vlastníkem předmětných 

nemovitostí z důvodu zákazu zcizení nemovitostí, kdy tím sice bylo vyhověno podmínkám 

dotace, proto i po kolaudaci výstavby měla kupující společnost předmětné nemovitosti v nájmu 

a hradila nájemné; Nicméně takový postup představoval zásah do finančního hospodaření 

kupující společnosti KODECAR INVEST, a.s., které se náklady zvyšují o placené nájemné, 

když navíc jediným relevantním důvodem je vázací doba, přičemž důvod spočívá výhradně na 

straně městského obvodu; 

- Kupní cena je proto oproti ceně v místě a čase obvyklé stanovené znaleckým posudkem 

ponížena z důvodů: 

i) předchozí vůle a dohod mezi městským obvodem Poruba a kupující společnosti (a/nebo 

jejího předchůdce) sjednat kupní cenu ve výši odpovídající tehdejší cenové mapě (600 Kč za 1 

m2, oproti dnešnímu stavu dle znaleckého posudku 800 Kč za 1 m2) 

ii) uhrazeného nájemného o nájemné ve výši 2.382.442 Kč uhrazené kupujícím v období po 

kolaudaci výstavby od 1.8.2011 do 31.12.2014, což rovněž odpovídalo předchozím dohodám 

mezi městským obvodem a kupující společností; 

- Učiněné jednání bylo sice projevem vůle obou stran a kupující společnost KODECAR 

INVEST, a.s. nebyla nucena do takového kontraktu vstupovat, nicméně v uvedeném případě 

existoval zájem městského obvodu plochu investorem obsadit, který vzhledem ke své podstatě 

lze označit za veřejný, když navíc kupující společností KODECAR INVEST, a.s. byl 

sledovaný záměr (přinášející také další efekt – nová pracovní místa) uskutečněn; 

- Sjednání kupní ceny dle tehdejší cenové mapy a snížení kupní ceny o uhrazené nájemné 

odpovídá předchozím dohodám mezi kupujícím a městským obvodem Poruba, kdy kupující je 

po celou dobu výstavby až do nynějška v legitimním očekávání finančních výdajů 

souvisejících s koupí předmětných nemovitostí za cenu dle tehdejší cenové mapy a ponížené o 

uhrazené nájemné; 

- Na předmětných nemovitostech se v důsledku předchozích dohod již nyní nachází zástavba 
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ve vlastnictví investorů, proto jsou tyto pozemky pro město nevyužitelné; zástavba však 

odpovídá investičnímu záměru, který měl být investory realizován; 

s bližším upřesněním dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 09.09.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 121 
Návrh na zrušení usnesení rady města a zastupitelstva města; návrh na 
záměr města směnit pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, Poruba, k. ú. 
Dubina u Ostravy a v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava a návrh na 
záměr města vypůjčit část pozemku v k. ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava v rámci akce “Zklidnění ulice Nádražní - práva k provedení 
stavby”; 
  
Usnesení číslo: 02009/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

zrušit usnesení zastupitelstva města č. 0419/ZM1418/6 ze dne 10.6.2015, které je přílohou č. 

5/1 předloženého materiálu, v plném rozsahu 

  

2) ruší 

  
své usnesení č. 01392/RM1418/23 ze dne 26.5.2015, které je přílohou č. 5/2 předloženého 

materiálu, v plném rozsahu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města směnit níže uvedené nemovitosti, a to: 

z vlastnictví statutárního města Ostravy, bez svěření městskému obvodu, pozemky 

- parc. č. 2968 v k. ú. Poruba, obec Ostrava 

- parc. č. 2967/15 v k. ú. Poruba, obec Ostrava 

- parc. p.č. 100/92 v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava 
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- parc. p.č. 455/90 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 

za 

- část pozemku parc. č. 3550/4 o výměře 1023 m2, nově označenou jako pozemek parc. č. 

3550/21 v     k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle geometrického plánu č. 4816-2/2015 ze 

dne 16.1.2015, včetně součástí a příslušenství (kolejové trati) 

- kolejovou trať na pozemku parc. č. 3550/1 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

z vlastnictví Dopravního podniku Ostrava a.s. 

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

  

4) rozhodla 

  
o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 3550/4 o výměře 1023 m2, nově označenou 

jako pozemek parc. č. 3550/21 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle geometrického 

plánu č. 4816-2/2015 ze dne 16.1.2015, který je přílohou č. 2/3 předloženého materiálu, včetně 

součástí a příslušenství (kolejové trati) a kolejové trati na pozemku parc. č. 3550/1 v k. ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

za podmínky, že se statutární město Ostrava stane vlastníkem části výše uvedeného pozemku 

vč. součásti a příslušenství a kolejové trati na pozemku parc. č. 3550/1 v k. ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava  a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

5) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 09.09.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 122 
Návrh směnit nemovité věci v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
(lokalita Nová Karolina) 
  
Usnesení číslo: 02010/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02549/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 
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zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření směnné smlouvy se společností Multi Veste Czech Republic 5, s.r.o., se 

sídlem Praha 1, Olivova 4/2096, PSČ 110 00, IČO 273 71 344,  která je přílohou č. 5 

předloženého materiálu a podle které společnost Multi Veste Czech Republic 5, s.r.o.  uhradí 

statutárnímu městu Ostrava rozdíl mezi obvyklými cenami předmětů směny, který činí 

42.000,- Kč. 

  

2) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 09.09.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_VZ 14 
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
  
Usnesení číslo: 02011/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

Vysoké škole báňské - Technická univerzita Ostrava, se sídlem 17. listopadu 15/2172, 708 33 

Ostrava-Poruba, IČO 619 89 100 

na provedení prací za účelem ohodnocení lokality fotbalového hřiště Bazaly (pozemky parc.č. 

1706, parc.č. 1708 a parc.č. 1709/1 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava) z hlediska možných 

geohazardů, dle důvodové zprávy, za cenu nejvýše přípustnou 289.200,- Kč (bez DPH) 

  

2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru majetkového 

k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 
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RM_M 128 
Žádost společnosti RED HOUSE DEVELOPMENT, s.r.o., o úpravu 
podmínek kupní smlouvy 
  
Usnesení číslo: 02012/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02545/15 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
na straně statutárního města Ostrava s uzavřením Dodatku č. 2 ke Kupní smlouvě a smlouvě o 

předkupním právu ev. č. 1796/2008/MJ ze dne 16. 7. 2008 ve znění dodatku č. 1 ze dne 10. 7. 

2013, Dohody o zániku věcného předkupního práva, Smlouvy o zřízení věcného předkupního 

práva a Smluv o smlouvách budoucích kupních 

se společností RED HOUSE DEVELOPMENT, s.r.o., se sídlem Ostrava Moravská Ostrava, 

Výstavní 1928/9, PSČ 702 00, IČO: 278 44 960 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu, 

za splnění podmínky, že následující nemovitosti: 

- pozemek parc.č. 2634/10, jehož součástí je rozestavěná stavba 

- pozemek parc.č. 2634/33 

- pozemek parc.č. 2634/42 

- pozemek parc.č. 2634/45 

- pozemek parc.č. 2634/46 

- pozemek parc.č. 2634/34 

vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

nebudou zatíženy zástavním právem smluvním, zapsaným na listu vlastnictví 11558 pro k.ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava, k zajištění pohledávky ve výši 50.000.000 Kč s 

příslušenstvím pro oprávněného MCG MORÁVKA, a.s., Heršpická 813/5, Štýřice, 63900 

Brno, IČO: 28298357, ani jiným zástavním právem či jiným právem třetí osoby zapisovaným 

do katastru nemovitostí, s výjimkou předkupního práva zapsaného  na listu vlastnictví 11558 

pro k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava pro oprávněného statutární město Ostrava 

  

2) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 09.09.2015 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_MZP 1 
Návrh na stanovení platu Bc. Josefu Grocholovi, MBA, pověřenému 
řízením Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 02013/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 01861/RM1414/28 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
plat XXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXX, pověřenému řízením Městské nemocnice 

Ostrava, příspěvková organizace, dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
Bc. Josefu Grocholovi, MBA, pověřenému řízením Městské nemocnice Ostrava, příspěvková 

organizace 

realizovat úkoly stanovené v důvodové zprávě předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Bc. Josef Grochol, MBA, T: 31.12.2015 

 pověřený řízením Městské nemocnice Ostrava, přísp. org. 

  
 

RM_M 96 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví Městské 
nemocnice Ostrava, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 02014/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

dle důvodové zprávy  a návrhu smluv, uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu do 

vlastnictví Městské nemocnice Ostrava, příspěvkové organizace 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 

vystavit za zřizovatele předchozí souhlas zřizovatele k darovacím smlouvám dle bodu 1) tohoto 

usnesení  

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 31.08.2015 

 vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 
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RM_M 113 
Změna rozhodnutí o poskytnutí dotace EU ke 3 projektům Energetické 
úspory MNO I. a návrh na poskytnutí investičního příspěvku Městské 
nemocnici Ostrava, příspěvková organizace, na jejich spolufinancování 
  
Usnesení číslo: 02015/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
40 

  
k materiálu č. BJ1418 02452/15 
k usnesení č. 2355/ZM1014/30 
k usnesení č. 01482/RM1418/24 
k usnesení č. 3667/RMm1014/25 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s přijetím dotace z Operačního programu Životní prostředí dle podmínek poskytovatele -

 Ministerstva životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, IČO 00164801 pro 

projekty Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem Nemocniční 898/20A, 

728 80 Ostrava, IČO 00635162, “Energetické úspory MNO - pavilony H a E”, “Energetické 

úspory MNO - dětský rehabilitační stacionář, pavilony D a jídelna” a “Energetické úspory 

MNO - hospodářská budova, pavilon G a patologie”, dle rozhodnutí o poskytnutí dotace v 

přílohách č. 2, 3 a 4 předloženého materiálu 

za podmínky, že Zastupitelstvo města Ostravy vydá souhlas s tím, že předmět podpory nebude 

převeden na jinou osobu ani právně zatížen, zejména zastaven ve prospěch jiné osoby (vyjma 

takových věcných břemen, u kterých výkon práv z nich odvozený neohrozí realizaci akce ani 

plnění jejího účelu po stanovenou dobu) nejméně po dobu 5 let od ukončení realizace akce dle 

podmínek poskytnutí dotace uvedených v příloze č. 1 rozhodnutí o poskytnutí dotace v 

přílohách č. 2, 3 a 4 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyslovit souhlas s tím, že předmět podpory nebude převeden na jinou osobu ani právně zatížen, 

zejména zastaven ve prospěch jiné osoby (vyjma takových věcných břemen, u kterých výkon 

práv z nich odvozený neohrozí realizaci akce ani plnění jejího účelu po stanovenou dobu) 

nejméně po dobu 5 let od ukončení realizace akce dle podmínek poskytnutí dotace uvedených 

v příloze č. 1 rozhodnutí o poskytnutí dotace v přílohách č. 2, 3 a 4 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
o poskytnutí investičního příspěvku ve výši 104 423 tis. Kč Městské nemocnici Ostrava, 

příspěvková organizace, se sídlem Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava, IČO 00635162, na 

spolufinancování projektů “Energetické úspory MNO I.” dle podmínek stanovených v 
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důvodové zprávě předloženého materiálu 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- zvyšuje financování 

  na pol. 8115, ÚZ 8224, ORJ 120                                    o  63 025 tis. Kč 

- snižuje se účelová rezerva na financování akcí EIB 

  na § 6409, pol. 5901, ÚZ 8224                                       o  41 398 tis. Kč 

- zvyšují investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 

  na § 3522, pol. 6351, org. 4241, ÚZ 8224, ORJ 170      o 104 423 tis. Kč     

  

5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit úpravu závazného ukazatele - zvýšení investičního příspěvku Městské nemocnici 

Ostrava, příspěvková organizace, o 104 423 tis. Kč 

  

6) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 

předložit zastupitelstvu města k vyslovení souhlasu návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

a ke schválení návrhy dle bodů 4) a 5) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 09.09.2015 

 vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 

  
7) žádá 

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

organizace 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Josef Grochol, MBA, T: 01.10.2015 

 pověřený řízením Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace 
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RM_M 66 
Informace o naplňování podmínek projektu “Pořízení vozidel pro 
sociální účely” právnické osoby Čtyřlístek - centrum pro osoby se 
zdravotním postižením Ostrava, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 02016/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
41 

  
k usnesení č. 0333/ZM1418/5 
k usnesení č. 01017/RM1418/18 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s uzavřením smluv na nákup vozidel s vítězi veřejné zakázky v rámci projektu “Pořízení 

vozidel pro sociální účely”, reg. č. CZ.1.10/2.1.00/38.01799, dle důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

2) pověřuje 

  
ředitele  p. o. Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava 

podpisem smluv dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: PhDr. Svatopluk Aniol, T: 31.08.2015 

 ředitel Čtyřlístku - centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, 

příspěvková organizace 

  
 

RM_M 114 
Žádost Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava o 
poskytnutí neinvestiční účelové dotace na realizaci popularizačních 
vzdělávacích programů 
  
Usnesení číslo: 02017/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
60 

  
k materiálu č. BJ1418 02554/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o neposkytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 1 mil. Kč Vysoké škole báňské 

- Technické univerzitě Ostrava,  se sídlem 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, IČO 

61989100, na realizaci popularizačních vzdělávacích programů podporujících přírodovědné a 

technické vzdělávání pro MŠ, ZŠ a SŠ na období září 2015 - červen 2016 dle přílohy č. 1  a 
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důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 

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

dne 09.09.2015 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 09.09.2015 

 vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 

  
 

RM_M 58 
Návrh na změnu usnesení zastupitelstva města č. 0225/ZM1418/4 ze dne 
04.03.2015 a návrh na poskytnutí finančního daru právnické osobě 
Česká republika - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, 
IČO 75151502 
  
Usnesení číslo: 02018/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
86 

  
k materiálu č. BJ1418 02570/15 
k usnesení č. 0225/ZM1418/4 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

změnit své usnesení č. 0225/ZM1418/4 ze dne 04.03.2015, bod 1), kterým bylo rozhodnuto o 

poskytnutí neinvestičních účelových dotací pro rok 2015 v oblasti protidrogové prevence a 

prevence kriminality, tak, že v příloze č. 4 se vypouští dotace subjektu Česká republika – 

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, IČO 75151502, se sídlem 30. dubna 

1682/24,  728 99 Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz uvedené pod poř. č. 6, 7 a 71. 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí finančního daru ve výši 140 000,- Kč České republice – Krajskému 

ředitelství policie Moravskoslezského kraje, IČO 75151502, se sídlem 30. dubna 1682/24,  728 

99 Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz, a o uzavření smlouvy dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 
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předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) a bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 09.09.2015 

 vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 

  
 

RM_M 95 
Návrh na uzavření Smlouvy o finanční spoluúčasti a spolupráci při 
zajištění projektu s Roma Education Fund 
  
Usnesení číslo: 02019/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
 

  
k materiálu č. BJ1418 02517/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Smlouvy o finanční spoluúčasti a spolupráci při zajištění projektu s 

Roma Education Fund dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 

zapracovat do návrhu rozpočtu ORJ 180 pro rok 2016 částku ve výši 324 200 Kč a pro rok 

2017 částku ve výši 162 200 Kč na aktivity spojené s projektem s Roma Education Fund 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 30.11.2015 

 vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 

  
3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňkovi Pražákovi, Ph.D. 

předložit návrh dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu města na jeho zasedání dne 

9.9.2015 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 09.09.2015 

 vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 

  
 
 
 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 114/153  

RM_VZ 16 
Veřejná zakázka “Poradenské služby - Strategický plán sociálního 
začleňování”, poř. č. 117/2015 
  
Usnesení číslo: 02020/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- snižují běžné výdaje v ORJ 180  

  na § 4349, pol. 5909, ÚZ 7606            o    787 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje v ORJ 180 

  na § 4349, pol. 5166, ÚZ 7606            o    787 tis. Kč 

  

2) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na výkon projektového 

developera na zajištění podpory koncepční přípravy strategických intervencí a projektů 

Magistrátu města Ostravy naplňujících Strategický plán sociálního začleňování  a to v rozsahu 

dle přílohy č. 1 předloženého návrhu se společností: 

RPIC-ViP s.r.o. 

se sídlem: Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory 

IČO: 25826051 

za cenu nejvýše přípustnou 980.000,- Kč bez DPH 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.08.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 13 
Souhlas se změnou Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Podmínek 
Rozhodnutí k projektu “Dokončení procesu digitalizace MMO” v rámci 
Integrovaného operačního programu 
  
Usnesení číslo: 02021/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
90 

  
k materiálu č. BJ1418 02493/15 
k usnesení č. 10948/RM1014/142 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zněním Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu k 

projektu “Dokončení procesu digitalizace MMO” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit znění Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu “Dokončení procesu 

digitalizace MMO” uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 09.09.2015 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 

  
 

RM_M 64 
Návrh na uzavření Dodatku č.3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z 
rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko na 
spolufinancování projektu Safari 
  
Usnesení číslo: 02022/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
90 

  
k usnesení č. 00888/RM1418/15 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 
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o uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady, ev.č. 

0147/2013/OER v rámci projektu Safari, uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a 

Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem: Na Jízdárně 2824/2, 702 00 

Ostrava, IČO 75082616, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 65 
Smlouva a Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu “Ekotermo IV” v 
rámci Operačního programu Životní prostředí, Dohoda o úpravě 
soupisu dokladů a účtů k projektu 
  
Usnesení číslo: 02023/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
90 

  
k materiálu č. BJ1418 02588/15 
k usnesení č. 9605/RM1014/126 
k usnesení č. 00712/RM1418/12 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s uzavřením Smlouvy č. 14204193 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 

ČR mezi statutárním městem Ostrava a Státním fondem životního prostředí České republiky, 

se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČO: 00020729 na financování projektu 

“Ekotermo IV” z Operačního programu Životní prostředí dle přílohy č.1 předloženého 

materiálu 

a 

s přijetím dotace z Operačního programu Životní prostředí od poskytovatele - Česká republika 

- Ministerstvo životního prostředí, se sídlem Vršovická 1 442/65, 100 10 Praha 10, IČ 

00164801 k projektu “Ekotermo IV” dle podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace dle přílohy 

č.2 předloženého materiálu. 

a 

s uzavřením Dohody o úpravě soupisu dokladů a účtů u akce OPŽP č. 14204193 mezi 

statutárním městem Ostrava a Státním fondem životního prostředí České republiky, se sídlem 

Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČO: 00020729 k projektu “Ekotermo IV” dle přílohy č.3 

předloženého materiálu. 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Smlouvy č. 14204193 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 

prostředí ČR mezi statutárním městem Ostrava a Státním fondem životního prostředí České 
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republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČO: 00020729 na financování 

projektu “Ekotermo IV” z Operačního programu Životní prostředí dle přílohy č.1 předloženého 

materiálu 

a 

o přijetí dotace z Operačního programu Životní prostředí od poskytovatele - Česká republika - 

Ministerstvo životního prostředí, se sídlem Vršovická 1 442/65, 100 10 Praha 10, IČ 00164801 

k projektu “Ekotermo IV” dle podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace dle přílohy č.2 

předloženého materiálu. 

a 

o uzavření Dohody o úpravě soupisu dokladů a účtů u akce OPŽP č. 14204193 mezi 

statutárním městem Ostrava a Státním fondem životního prostředí České republiky, se sídlem 

Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČO: 00020729 k projektu “Ekotermo IV” dle přílohy č.3 

předloženého materiálu. 

  

3) ukládá 

  náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 09.09.2015 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 

  
 

RM_M 107 
Souhlas se Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady 
Moravskoslezsko - projekt “Inteligentní zastávky” 
  
Usnesení číslo: 02024/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
90 

  
k materiálu č. BJ1418 02489/15 
k usnesení č. 2759/ZM1014/34 
k usnesení č. 9379/RM1014/123 
k usnesení č. 10827/RM1014/139 
k usnesení č. 10579/RM1014/137 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s přijetím dotace a  uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady 

regionu soudržnosti Moravskoslezsko se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava, IČO: 

75082616 na spolufinancování projektu “Inteligentní zastávky” z dle přílohy č.1 předloženého 

materiálu 
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2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o přijetí dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady 

regionu soudržnosti Moravskoslezsko se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava, IČO: 

75082616 na spolufinancování projektu “Inteligentní zastávky” dle přílohy č.1 předloženého 

materiálu 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimovi Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 09.09.2015 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 

  
 

RM_M 112 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu “Rozšíření výukového 
areálu Bělský les - výukové centrum” v rámci Operačního programu 
Životního prostředí, potvrzení o přijetí dotace 
  
Usnesení číslo: 02025/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
90 

  
k materiálu č. BJ1418 02486/15 
k usnesení č. 8927/RM1014/116 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města  

rozhodnout o přijetí dotace z Operačního programu Životního prostředí od poskytovatele - 

Česká republika, Ministerstvo životního prostředí, se sídlem Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 

10, IČO: 00164801 na projekt “Rozšíření výukového areálu Bělský les - výukové centrum” dle 

podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 14182037 viz příloha č. 1 předloženého materiálu 

a 

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

předloženého materiálu 
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2) ukládá 

  
náměstkovi primátora  Mgr. Radimu Babincovi            

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

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 09.09.2015 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 

  
 

RM_VZ 33 
Veřejná zakázka “Analýza optimalizace vztahů obchodních 
společností”, poř. č. 141/2015 
  
Usnesení číslo: 02026/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
90 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- snižuje rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901                                           o 539 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje 

na § 6171, pol. 5166,  ORJ 125                          o 539 tis. Kč 

  

2) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na provedení analýzy - 

návrhu na optimalizaci dotčených obchodních společností, dle přílohy č.1 předloženého návrhu 

s uchazečem: 

BDO Advisory s.r.o. 

Karolinská 661/4, 186 00 Praha 

IČO: 27244784 

za cenu nejvýše přípustnou 445.000,- Kč bez DPH 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.08.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 120/153  

 
RM_M 9 
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: 02027/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
80 

  
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 každého z 

jednotlivých darů dle přílohy č. 1 předloženého materiálu do vlastnictví Zoologické zahrady 

Ostrava, příspěvkové organizace se sídlem Michálkovická 197, 710 00 Slezská Ostrava,IČ 

00373249 

  

2) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

vystavit za zřizovatele předchozí souhlas  k darovacím smlouvám dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 25.09.2015 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 4 
Informace o petici vlastníků nemovitostí na ul. Pikartské ve Slezské 
Ostravě proti postupu odboru ochrany životního prostředí Magistrátu 
města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 02028/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
33 

  
k materiálu č. BJ1418 02566/15 
k materiálu č. BJ1418 02574/15 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
informaci o petici vlastníků nemovitostí na ul. Pikartské ve Slezské Ostravě proti postupu 

odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 
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2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vzít na vědomí odpověď odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, dle 

přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

předložit návrh odpovědi zastupitelstvu města dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 09.09.2015 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 8 
Návrh veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí účelové investiční dotace 
na akci “Výstavba skladu techniky pro potřeby hospodaření v lesích” 
pro Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 02029/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
80 

  
k materiálu č. BJ1418 02478/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o neposkytnutí účelové investiční dotace ve výši  270 tis. Kč  a o uzavření 

smlouvy na poskytnutí účelové investiční  dotace mezi statutárním městem Ostrava, se sídlem 

Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 a právnickou  osobou Ostravské městské 

lesy a zeleň, s.r.o., se sídlem A. Brože 2/3124, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO: 25816977  dle 

přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 09.09.2015 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 
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RM_M 10 
Oprava stožáru pro měření směru a rychlosti větru a výměna čidel 
měření 
  
Usnesení číslo: 02030/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o nepoužití finančních prostředků z Fondu životního prostředí města Ostravy ve výši 1.146.000 

Kč odborem hospodářské správy na “opravu stožáru pro měření směru a rychlosti větru a 

výměnu čidel měření” v areálu Střední průmyslové školy chemické akademika Heyrovského a 

Gymnázia na ul. Středoškolská v Ostravě-Zábřehu dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru hospodářské správy 

koordinovat na straně statutárního města Ostravy provedení všech nezbytných úkonů k 

ukončení provozu stožáru pro měření směru a rychlosti větru v areálu Střední průmyslové 

školy chemické akademika Heyrovského a Gymnázia na ul. Středoškolská v Ostravě-Zábřehu 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 31.12.2015 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_M 21 
Poskytnutí účelových neinvestičních dotací z Fondu pro děti ohrožené 
znečištěním ovzduší na období od 01. 11. 2015 - 30. 04. 2016 
  
Usnesení číslo: 02031/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
80 

  
k materiálu č. BJ1418 02571/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí účelových neinvestičních dotací z Fondu pro děti ohrožené 

znečištěním ovzduší v celkové výši 14.311.000 Kč právnickým osobám ve výši dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu na realizaci pobytů ozdravného charakteru v období od 01. 11. 2015 - 

30. 04. 2016 a o uzavření příslušných veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelové neinvestiční 

dotace z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

s právnickými osobami uvedenými v příloze č. 1 předloženého materiálu 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

- snižují neinvestiční transfery 

§ 3429, pol. 5339, ÚZ 1010, ORJ 190 .................. 302 o tis. Kč 

- zvyšují neinvestiční transfery 

§ 3429, pol. 5213, ÚZ 1010, ORJ 190 .................. 302 o tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 09.09.2015 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 26 
Úprava Statutu Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší 
  
Usnesení číslo: 02032/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
80 

  
k materiálu č. BJ1418 02565/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o úpravě Statutu Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší dle přílohy č. 1  a 

důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 09.09.2015 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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RM_M 92 
Návrh na uzavření smlouvy o poskytování služeb outsourcingu 
informačních technologií Firemní školce města Ostravy, p. o. 
společností OVA!!!CLOUD.net a.s. 
  
Usnesení číslo: 02033/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o poskytování služeb outsourcingu informačních technologií Firemní 

školce města Ostravy, p. o. společností OVA!!!CLOUD.net a.s. se sídlem Hájkova 1100/13, 

702 00 Ostrava, IČO:    25857568 

  

 
RM_M 93 
Dodatek č. 1 ke smlouvě 1750/2012/IT/LPO na dodávku a poskytnutí 
softwarových produktů se společností FreeDivision s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 02034/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 1750/2012/IT/LPO na dodávku a poskytnutí 

softwarových produktů a komplexu služeb pro zabezpečení jejich užití se společností 

FreeDivision s.r.o. se sídlem U pazderek 265/22 Bohnice, 181 00 Praha 8, IČO 27367789, dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 29 
Návrh na uzavření Smlouvy o poskytování služeb technické podpory k 
produktům společnosti NetApp se společností Proact Czech Republic, 
s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 02035/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  rozpočtové opatření, kterým se:  

- snižují běžné výdaje 

na § 5599, pol. 5162, ORJ 133        o 700 tis. Kč 

-zvyšují běžné výdaje  

na § 6171, pol. 5169, ORJ 133        o 700  tis. Kč  

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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2) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.08.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
3) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy o poskytování služeb technické 

podpory se společností Proact Czech Republic, s.r.o., se sídlem: Brtnická 1486/2, 10138 Praha 

10 - Michle, IČO: 24799629 za cenu 1.470.600,- Kč bez DPH dle přílohy č.1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 11 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2400/2014/OI/LPO 
  
Usnesení číslo: 02036/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 2832/ZM1014/35 ze dne 8.10.2014 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2400/2014/OI/LPO “Odkanalizování 

domů č.p. 163/10, 164/12 a 165/14 v ulici Ryšlinkova” se zhotovitelem: 

společnosti HYDROSPOR spol. s r.o., Úprkova 966/3, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČO: 

47666374 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Kamilu Bednářovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Dalibor Kanclíř, T: 09.09.2015 

 vedoucí odboru investičního 

  
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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RM_M 46 
Návrh na uzavření smlouvy o pronájmu pozemku a smluv o právu 
provést stavbu v souvislosti se stavbami odboru investičního, 
zahrnutými do kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 02037/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o pronájmu pozemku” v souvislosti se stavbou “Petřkovice, kanalizační 

stoka T II. a III.etapa” změna napojení do stoky T7, mezi pronajímatelem “Ředitelstvím silnic 

a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 -Nusle, IČO: 

65993390 

a nájemcem 

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

předmětem je stavba kanalizace na části pozemku p.č. 1906/121, v katastrálním území 

Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 47 
Návrh na uzavření smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení 
v souvislosti s realizací stavby ORG 7183 Rekonstrukce kanalizace a 
vodovodu Svinov 
  
Usnesení číslo: 02038/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní 

souvisejících č. 162755 v rámci realizace stavby ORG 7183 Rekonstrukce kanalizace a 

vodovodu Svinov se společností RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klišská 940, PSČ 401 17, Ústí 

nad Labem, IČO: 27295567 dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
 
 
 
 
 
 



Statutární město Ostrava 
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RM_VZ 4 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce veřejného osvětlení v Ostravě - 
Výškovicích (PD + IČ) II.”, poř.č. 118/2015 
  
Usnesení číslo: 02039/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na vypracování projektových 

dokumentací pro územní rozhodnutí a projektových dokumentací pro provádění stavby včetně 

výkonu inženýrské činnosti ve fázi přípravy stavby v rámci staveb „Rekonstrukce VO oblast 

Antonína Brože“ a „Rekonstrukce VO oblast Lužická - Lumírova“, k.ú. Výškovice u Ostravy, 

obec Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého návrhu s uchazečem: 

PTD Muchová, s.r.o. 

Sídlo: Olešní 313/14, 712 00 Ostrava - Muglinov 

IČO: 27767931 

za cenu nejvýše přípustnou 651.700,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 5 
Veřejná zakázka “Záchytný drén Hulváky”, poř.č. 88/2015 
  
Usnesení číslo: 02040/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1418 02419/15 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci stavby 

“Záchytný drén Hulváky” v rozsahu dle předloženého návrhu za podmínky rozhodnutí 

zastupitelstva města o uzavření smlouvy dle bodu 2) tohoto usnesení s uchazečem: 

TALPA - RPF, s.r.o. 

se sídlem: Holvekova 645/36, 718 00 Ostrava 

IČO: 64615391 

za cenu nejvýše přípustnou 5.506.519,64 Kč bez DPH 
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2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby “Záchytný drén Hulváky” dle přílohy 

č. 1 předloženého návrhu 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Kamilu Bednářovi 

předložit zastupitelstvu města návrh na uzavření smlouvy o dílo dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 09.09.2015 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 

  
 

RM_VZ 6 
Zadání veřejné zakázky “Rekonstrukce ČSOV Hlučínská”, poř.č. 
108/2015 
  
Usnesení číslo: 02041/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

“Rekonstrukce ČSOV Hlučínská” v Ostravě - Petřkovicích dle přílohy č. 1 předloženého 

návrhu s uchazečem: 

Wambex, spol. s r.o. 

se sídlem: Plynárenská 823, 753 01 Hranice 

IČO: 19011946 

za cenu nejvýše přípustnou 3.939.175,- Kč bez DPH 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Statutární město Ostrava 
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RM_VZ 7 
Zadání veřejné zakázky “Oprava komunikace Hluboká, Muškátová a Do 
Špice”, poř.č. 119/2015 
  
Usnesení číslo: 02042/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

komunikace Hluboká, Muškátová a Do Špice” v Ostravě - Petřkovicích dle přílohy č. 1 

předloženého návrhu s uchazečem: 

HYDROSPOR spol. s r.o. 

se sídlem: Úprkova 966/3, 702 00 Ostrava - Přívoz 

IČO: 47666374 

za cenu nejvýše přípustnou 1.424.161,73 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 8 
Zadání veřejné zakázky “Rekonstrukce VO oblast Srbská - Jičínská”, 
poř.č. 126/2015 
  
Usnesení číslo: 02043/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

“Rekonstrukce veřejného osvětlení oblast Srbská - Jičínská” v městském obvodu Ostrava - 

Jih dle přílohy č. 1 předloženého návrhu s uchazečem: 

ELSPOL spol. s r.o. 

se sídlem: Mírová 563, 739 32 Řepiště 

IČO: 42767857 

za cenu nejvýše přípustnou 3.860.000,- Kč bez DPH 
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RM_VZ 9 
Veřejná zakázka “Dopravní propojení Dolní oblasti Vítkovic s centrem 
(DÚR + IČ), poř.č. 138/2015 
  
Usnesení číslo: 02044/RM1418/29 

(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 vypracování projektové 

dokumentace pro územní řízení včetně výkonu inženýrské činnosti v rozsahu pro zajištění 

pravomocného územního rozhodnutí pro stavbu “Dopravní propojení Dolní oblasti Vítkovic s 

centrem” v Ostravě v rozsahu dle předloženého návrhu 

  

2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání obálek ve složení: 

členové: 

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

sdruženého nákupu 

2. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

náhradníci: 

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

sdruženého nákupu 

2. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 

  

3) jmenuje 

  
hodnotící komisi a komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: 

členové:  

1. Ing. Kamil Bednář - náměstek primátora 

2. Ing. Ivo Hařovský - náměstek primátora 

3. Rudolf Ficek - člen ZM   

4. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

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

sdruženého nákupu 



Statutární město Ostrava 
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náhradníci:    

1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

2. Mgr. Kateřina Šebestová - náměstkyně primátora 

3. Ing. František Kolařík - člen ZM 

4. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 

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

sdruženého nákupu 

  

4) ukládá 

  
zastupující vedoucí odboru veřejných zakázek, externího financování, kapitálových účastí a 

sdruženého nákupu 

zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.12.2015 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 

  
5) zmocňuje 

  
zastupující vedoucí odboru veřejných zakázek, externího financování, kapitálových účastí a 

sdruženého nákupu 

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

a rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.12.2015 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 

  
 

RM_VZ 10 
Veřejná zakázka “Oprava vodovodu ul. U Stavisek”, poř. č. 131/2015 
  
Usnesení číslo: 02045/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

“Oprava vodovodu ul. U Stavisek - lokalita FD Radvanice”, k.ú. Radvanice, obec Ostrava dle 

přílohy č. 1 předloženého návrhu s uchazečem 

 



Statutární město Ostrava 
rada města 
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Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

se sídlem: Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava-Moravská Ostrava 

IČO: 45193673 

za cenu nejvýše přípustnou 2.298.325,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 11 
Veřejná zakázka “Pasport stávající kanalizace ul. Frankova”, poř. č. 
130/2015 
  
Usnesení číslo: 02046/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na zpracování 

projektových podkladů (pasportizace) nalezené kanalizace v k.ú. Proskovice, obec Ostrava dle 

přílohy č. 1 předloženého návrhu s uchazečem 

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

se sídlem: Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava-Moravská Ostrava 

IČO: 45193673 

za cenu nejvýše přípustnou 548.592,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 12 
Veřejná zakázka “Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS MSK 
II.”, poř. č. 096/2015 
  
Usnesení číslo: 02047/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1418 02361/15 
k usnesení č. 0500/ZM1418/6 
k usnesení č. 01500/RM1418/24 
k usnesení č. 00598/RM1418/11 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek o pořadí nabídek dle přílohy č. 2 
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předloženého materiálu a o výběru nejvhodnější nabídky na realizaci stavby “Výstavba 

vrtulníkového hangáru v areálu HZS MSK” v Ostravě - Zábřehu, v rozsahu dle předloženého 

návrhu a za podmínky rozhodnutí zastupitelstva města o uzavření smlouvy dle bodu 2) tohoto 

usnesení s uchazečem, který předložil svou nabídku pod poř. č. 9: 

Beskydská stavební, a.s. 

se sídlem: Frýdecká 225, Staré Město, 739 61 Třinec 

IČO: 28618891 

za cenu nejvýše přípustnou 11.941.704,- Kč bez DPH 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby “Výstavba vrtulníkového hangáru v 

areálu HZS MSK” dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Kamilu Bednářovi 

předložit zastupitelstvu města návrh na uzavření smlouvy o dílo dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 09.09.2015 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 

  
 

RM_VZ 13 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce řídícího systému ČS Palesek”, poř. č. 
109/2015 
  
Usnesení číslo: 02048/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na rekonstrukci řídícího 

systému čerpací stanice Palesek, v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava, dle přílohy č.1 předloženého 

návrhu s uchazečem: 

PROSPECT spol. s.r.o. 

Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava 
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IČO: 14616688 

za cenu nejvýše přípustnou 822.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 15 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Na Bělidle”, 
poř. č. 133/2015 
  
Usnesení číslo: 02049/RM1418/29 

(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 podpisů, na realizaci stavby 

„Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Na Bělidle” v k.ú. Moravská Ostrava a Přívoz, 

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. Zdeněk Frait - 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. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

  

3) jmenuje 

  
hodnotící komisi a komisi pro posouzení kvalifikace ve složení:   

členové:   

1. Ing. Kamil Bednář - náměstek primátora 

2. Ing. František Kolařík - člen ZM 

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

4. Ing. Zdeněk Frait - odbor investiční   

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

nákupu 
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náhradníci:   

1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

2. Rudolf Ficek - člen ZM 

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

4. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

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

nákupu 

  

4) ukládá 

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

nákupu 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.10.2015 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 

  
5) zmocňuje 

  
zastupující 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: 30.10.2015 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 

  
 

RM_VZ 17 
Veřejná zakázka “Nasvětlení chodeckých přechodů na ul. 17. 
listopadu”, poř. č. 127/2015 
  
Usnesení číslo: 02050/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1418 02507/15 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci stavby 

“Nasvětlení chodeckých přechodů na ul. 17. listopadu v Ostravě-Porubě” v rozsahu dle 

předloženého návrhu za podmínky rozhodnutí zastupitelstva města o uzavření smlouvy dle 
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bodu 2) tohoto usnesení se společností: 

ELZA-ELEKTRO, s.r.o. 

se sídlem: Výstavní 3132/14a, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory 

IČO: 25395521 

za cenu nejvýše přípustnou 1.149.191,- Kč bez DPH 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby “Nasvětlení chodeckých přechodů na 

ul. 17. listopadu v Ostravě-Porubě”  dle přílohy č. 1 předloženého návrhu 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Kamilu Bednářovi 

předložit zastupitelstvu města návrh na uzavření smlouvy o dílo dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 09.09.2015 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 

  
 

RM_VZ 18 
Veřejná zakázka “Prodloužení cyklostezky - lávka přes Ostravici, 
Ostrava - Hrabová”, poř. č. 102/2015 
  
Usnesení číslo: 02051/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1418 02568/15 
k usnesení č. 01889/RM1418/28 
k usnesení č. 01504/RM1418/24 
k usnesení č. 0503/ZM1418/6 
  
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 na realizaci stavby “Prodloužení 

cyklostezky - lávka přes Ostravici, Ostrava - Hrabová”, v k.ú. Hrabová a v k.ú. Vratimov, obec 

Ostrava, v rozsahu dle předloženého návrhu a za podmínky rozhodnutí zastupitelstva města o 

uzavření smlouvy dle bodu 2) tohoto usnesení s uchazečem, který předložil svou nabídku pod 
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poř. č. 1: 

Hochbau, s.r.o. 

se sídlem: Povětronní 1286/71, PSČ 724 00, Ostrava - Stará Bělá  

IČO: 25857614 

za cenu nejvýše přípustnou 9.757.883,00 Kč bez DPH 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření smlouvy o dílo na zhotovení stavby “Prodloužení cyklostezky - lávka 

přes Ostravici, Ostrava - Hrabová” dle přílohy č. 3 předloženého návrhu s uchazečem 

uvedeným v bodě 1) tohoto usnesení 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Kamilu Bednářovi 

předložit zastupitelstvu města návrh na uzavření smlouvy o dílo dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 09.09.2015 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 

  
 

RM_VZ 19 
Veřejná zakázka “Cyklistická trasa I - Na Lukách”, poř. č. 49/2015 
  
Usnesení číslo: 02052/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1418 02557/15 
k usnesení č. 00894/RM1418/15 
k usnesení č. 0361/ZM1418/5 
k usnesení č. 01138/RM1418/19 
  
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 na realizaci stavby “Cyklistická trasa 

I, podél silnice Na Lukách”, v k.ú. Polanka nad Odrou a v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava, v 

rozsahu dle předloženého návrhu a za podmínky rozhodnutí zastupitelstva města o uzavření 

smlouvy dle bodu 2) tohoto usnesení s uchazečem, který předložil svou nabídku pod poř. č. 2: 
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STAVIA - silniční stavby, a.s. 

se sídlem: Ostrava - Kunčičky, Střádalů 631/47, PSČ 718 00 

IČO: 25864092 

za cenu nejvýše přípustnou 11.998.500,00 Kč bez DPH 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření smlouvy o dílo na zhotovení stavby “Cyklistická trasa I, podél silnice 

Na Lukách” dle přílohy č. 3 předloženého návrhu s uchazečem uvedeným v bodě 1) 

tohoto usnesení 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Kamilu Bednářovi 

předložit zastupitelstvu města návrh na uzavření smlouvy o dílo dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 09.09.2015 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 

  
 

RM_VZ 24 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o 
dílo na zpracování investičního záměru pro připravovanou stavbu 
“Domova pro seniory Hulváky” 
  
Usnesení číslo: 02053/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na zpracování investičního 

záměru pro připravovanou stavbu “Domova pro seniory Hulváky” mezi statutárním městem 

Ostrava, Prokešovo nám.č 8, 729 30 Ostrava, IČ: 00845451 a zhotovitelem: 

OSA projekt s.r.o., Kafkova 1133/10, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 

IČ: 47155337 
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dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 25 
Veřejná zakázka “Zvýšení protipovodňové ochrany města - ul. U 
Hrůbků”, poř. č. 40/2015 
  
Usnesení číslo: 02054/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1418 02558/15 
k usnesení č. 0490/ZM1418/6 
k usnesení č. 01428/RM1418/23 
k usnesení č. 00942/RM1418/16 
  
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 na realizaci stavby “Zvýšení 

protipovodňové ochrany města - ul. U Hrůbků”, v k.ú. Svinov a v k.ú. Nová Ves, obec 

Ostrava, v rozsahu dle předloženého návrhu a za podmínky rozhodnutí zastupitelstva města o 

uzavření smlouvy dle bodu 2) tohoto usnesení s uchazečem, který předložil svou nabídku pod 

poř. č. 5: 

EUROVIA CS, a.s. 

se sídlem: Národní 138/10, 110 00  Praha 1 

IČO: 45274924 

za cenu nejvýše přípustnou 12.479.030,19 Kč bez DPH 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření smlouvy o dílo na zhotovení stavby “Zvýšení protipovodňové ochrany 

města - ul. U Hrůbků” dle přílohy č. 3 předloženého návrhu s uchazečem uvedeným v bodě 1) 

tohoto usnesení 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Kamilu Bednářovi 

předložit zastupitelstvu města návrh na uzavření smlouvy o dílo dle bodu 2) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 09.09.2015 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 

  
 

RM_VZ 26 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu ul. Dušní-Barbořina”, poř. č. 
151/2015 
  
Usnesení číslo: 02055/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zveřejnění předběžného oznámení k veřejné zakázce na realizaci stavby “Rekonstrukce 

vodovodu ul. Dušní-Barbořina” v Ostravě - Vítkovicích, dle ust. § 86 zákona č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu dle předloženého návrhu 

  

 
RM_VZ 27 
Veřejná zakázka “Náhradní výsadba - ekologická újma ke kácení stromů 
ul. Kaminského”, poř. č. 122/2015 
  
Usnesení číslo: 02056/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na dodávku a výsadbu, 

včetně zajištění následné údržby dřevin po dobu 3 let na pozemcích p.č. 344/10, 349/11, 356/6, 

357/8, 357/52 a 370/10 v k.ú. Hrabová, obec Ostrava a pozemku p.č. 1148/1 k.ú. Nová Bělá, 

obec Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého návrhu s uchazečem 

ZAHRADY R+R - realizace a údržba zahrad s.r.o. 

se sídlem: Stará cesta 700, 739 24 Krmelín 

IČO:27822737 

za cenu nejvýše přípustnou 586.882,- Kč bez DPH 
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RM_VZ 28 
Významná veřejná zakázka “Rekonstrukce a modernizace DK Poklad”, 
poř. č. 153/2015 
  
Usnesení číslo: 02057/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zveřejnění předběžného oznámení k veřejné zakázce na realizaci stavby “Rekonstrukce a 

modernizace Domu kultury Poklad” v Ostravě - Porubě, dle ust. § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu dle předloženého návrhu 

  

 
RM_VZ 30 
Veřejná zakázka “Prodloužení cyklostezky, lávka přes Ostravici 
(TDS+BOZP)”, poř. č. 135/2015 
  
Usnesení číslo: 02058/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na výkon technického dozoru 

stavebníka a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu 

realizace stavby “Prodloužení cyklostezky - lávka přes Ostravici, Ostrava - Hrabová” k.ú. 

Hrabová a k.ú. Vratimov, obec Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého návrhu s uchazečem 

INKOS-OSTRAVA, a.s. 

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

IČO: 48394637 

za cenu nejvýše přípustnou 370.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 31 
Veřejná zakázka “Kanalizace Petřkovice II a III. etapa - dodatek č. 2”, 
poř. č. 154/2015 
  
Usnesení číslo: 02059/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1418 02479/15 
k usnesení č. 00844/RM1418/14 
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k usnesení č. 0349/ZM1418/5 
k usnesení č. 9471/RM1014/124 
k usnesení č. 2395/ZM1014/31 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky jednacím řízením bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu dle 

předloženého materiálu za podmínky rozhodnutí zastupitelstva města o uzavření dodatku č. 2 

ke Smlouvě o dílo č. 1241/2014/OI/LPO ze dne 7.5.2014 na realizaci stavby “Kanalizace 

Petřkovice II. a III. etapa” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, kterým se: 

- upravuje předmět smlouvy 

- zvyšuje cena díla o 3.717.243,78 Kč bez DPH 

s uchazečem: 

Sdružení: 

STASPO, spol. s r.o. 

se sídlem: Těšínská 254, 716 00 Ostrava - Radvanice 

IČO: 41035704 

vedoucí účastník sdružení 

HYDROSPOR spol. s r.o. 

se sídlem: Úprkova 966/3, 702 00 Ostrava - Přívoz 

IČO:47666374 

účastník sdružení 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 1241/2014/OI/LPO ze dne 7.5.2014 

na realizaci stavby “Kanalizace Petřkovice II. a III. etapa” dle přílohy č. 1 předloženého návrhu 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Kamilu Bednářovi 

předložit zastupitelstvu města návrh na uzavření dodatku č. 2 dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 09.09.2015 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 
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RM_VZ 32 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu DN 500 ul. 
Mariánskohorská”, poř. č. 82/2015 
  
Usnesení číslo: 02060/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1418 02494/15 
k usnesení č. 01499/RM1418/24 
k usnesení č. 01311/RM1418/22 
k usnesení č. 0499/ZM1418/6 
  
Rada města 

  
1) vylučuje 

  
z otevřeného řízení vyhlášeného k veřejné zakázce na  realizaci stavby “Rekonstrukce 

vodovodu DN 500 ul. Mariánskohorská” v k. ú. Moravská Ostrava a Přívoz, obec Ostrava, z 

důvodů uvedených v předloženém návrhu, uchazeče, který předložil svou nabídku pod poř. č. 

5: 

KR OSTRAVA a.s. 

se sídlem: Slívova 1946/7, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava 

IČO: 25890981 

  

2) rozhodla 

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

předloženého materiálu a o výběru nejvhodnější nabídky na realizaci stavby “Rekonstrukce 

vodovodu DN 500 ul. Mariánskohorská” v k. ú. Moravská Ostrava a Přívoz, obec Ostrava, v 

rozsahu dle předloženého návrhu a za podmínky rozhodnutí zastupitelstva města o uzavření 

smlouvy dle bodu 3) tohoto usnesení s uchazečem, který předložil svou nabídku pod poř. č. 2: 

HYDROSPOR spol. s r.o. 

se sídlem: Úprkova 966/3, 702 00 Ostrava - Přívoz 

IČO: 47666374 

za cenu nejvýše přípustnou 25.963.980,79 Kč bez DPH 

  

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření smlouvy o dílo  na realizaci stavby “Rekonstrukce vodovodu DN 500 

ul. Mariánskohorská” v k.ú. Moravská Ostrava a Přívoz, obec Ostrava dle přílohy č. 3 
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předloženého návrhu s uchazečem uvedeným v bodě 2) tohoto usnesení 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Kamilu Bednářovi 

předložit zastupitelstvu města návrh na uzavření smlouvy o dílo dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 09.09.2015 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 

  
 

RM_VZ 34 
Veřejná zakázka “Autobusový terminál Dubina, Interspar - Dodatek č. 
1”, poř. č. 156/2015 
  
Usnesení číslo: 02061/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1418 02544/15 
k usnesení č. 0025/ZM1418/2 
k usnesení č. 10802/RM1014/139 
k usnesení č. 2738/ZM1014/34 
k usnesení č. 00140/RM1418/5 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky jednacím řízením bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky rozhodnutí 

zastupitelstva města  o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0030/2015/OI/ZFUN ze dne 

23. 3. 2015 na realizaci stavby “Autobusový terminál Dubina Interspar, Ostrava Dubina”  dle 

přílohy č. 2 předloženého materiálu, kterým se: 

- upravuje předmět smlouvy v rozsahu předloženého materiálu, 

- zvyšuje cena díla o 837.974,93 Kč bez DPH 

s uchazečem: 

COLAS CZ, a.s. 

se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00  Praha 9 

IČ: 26177005 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0030/2015/OI/ZFUN ze dne 23. 3. 
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2015 na realizaci stavby “Autobusový terminál Dubina Interspar, Ostrava Dubina” dle přílohy 

č. 2 předloženého materiálu s uchazečem uvedeným v bodě 1) tohoto usnesení 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Kamilu Bednářovi 

předložit zastupitelstvu města návrh na uzavření dodatku č. 1 dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 09.09.2015 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 

  
4) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy prostřednictvím odboru investičního 

prověřit případné nároky města vůči zhotoviteli projektové dokumentace z titulu vzniklých 

víceprací dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Dalibor Kanclíř,  

 vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_M 6 
Povolení výjimky ze stavebních uzávěr SDD “Pavlína”, “Antonín”, 
“Gustav”, “Josef” a “Štola Naneta” pro vybudování stavby “Oplocení 
nutné k zemědělské prvovýrobě 2 a fóliovník” v k.ú. Koblov 
  
Usnesení číslo: 02062/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o povolení výjimky ze stavebních uzávěr vyhlášených územním rozhodnutím (ÚR) č. 93/02, v 

bezpečnostním pásmu starého důlního díla (BP SDD) “Pavlína” ze dne 24.4.2002 vydaným 

pod zn. Správ./ÚSŘ/1685/77/00/Pa, ÚR č. 217/01 v BP SDD “Antonín” ze dne 31.12.2001 

vydaným pod zn. Správ./ÚSŘ/1685/73/00/Pa/Kov-R, ÚR č. 218/01 v BP SDD 

“Gustav(G1)” ze dne 31.12.2001 vydaným pod zn. Správ./ÚSŘ/1685/74/00/Pa/Kov-R, ÚR č. 

92/02 v BP SDD “Josef” ze dne 24.4.2002 vydaným pod zn. Správ./ÚSŘ/1685/75/00/Pa a   ÚR 

č. 220/02 v BP SDD “Štola Naneta” ze dne 29.8.2002 vydaným pod zn. 

Správ./ÚSŘ/3070/43/01/Pa , pro vybudování stavby “Oplocení nutné k zemědělské prvovýrobě 

2 a fóliovník” v k.ú. Koblov dle přílohy č.1 předloženého materiálu 
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RM_M 51 
Zpráva o stavu pořizování územních studií dle “nového” Územního 
plánu Ostravy 
  
Usnesení číslo: 02063/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
89 

  
k materiálu č. BJ1418 02575/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vzít na vědomí zprávu o stavu pořizování územních studií dle “nového” Územního plánu 

Ostravy 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Kamilu Bednářovi 

předložit zastupitelstvu města zprávu o stavu pořizování územních studií dle “nového” 

Územního plánu Ostravy 

  

 Vyřizuje: Ing.arch. Cyril Vltavský, T: 09.09.2015 

 vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 

  
 

RM_M 52 
Oznámení o konání společného jednání o Návrhu změny č. 1 Územního 
plánu Jistebník 
  
Usnesení číslo: 02064/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
text odpovědi k Návrhu změny č. 1 Územního plánu Jistebník dle přílohy č.3 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 72 
Předchozí souhlas rady města k prodeji, pronájmu a ke zřízení 
předkupního práva k nemovitostem v majetku města, svěřených 
městským obvodům a k nabytí nemovitostí 
  
Usnesení číslo: 02065/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
89 
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Rada města 

  
1) vydává 

  
předchozí souhlas k pronájmu nemovitostí dle čl. 7, odst. (8), písm. c), bod 1 a 2, k prodeji dle 

čl. 7, odst. (3), písm. a), bod 3 a 4, ke zřízení předkupního práva dle čl. 7, odst. 17, písm. g), k 

nabytí dle čl. 7, odst. (3), písm. c) obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, Statut 

města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, dle předloženého materiálu 

  

 
RM_M 1 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služby 
dopravního monitorovacího systému č. 1261/2015/OD/ZFUN ze dne 20. 
4. 2015 
  
Usnesení číslo: 02066/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služby dopravního monitorovacího systému 

č. 1261/2015/OD/ZFUN ze dne 20. 4. 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 49 
Úhrada za dálkové kreditování frankovacích strojů na podatelnách MMO 
  
Usnesení číslo: 02067/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o provedení úhrady kreditu ve prospěch České pošty, s.p., Politických vězňů 909/4, Praha 1, 

PSČ 110 00, IČ: 47114983, pro dálkové nastavení kreditů sloužících k úhradě cen za poštovní 

služby spojené s odesíláním (frankováním) poštovních zásilek: 

a) ve výši 300.000,- Kč, pro frankovací stoj FRAMA MAILMAX 4430TC50, v.č. 910740, 

umístěný na podatelně v budově ODSČ na ulici 30. dubna 635/35 v Moravské Ostravě, 

b) ve výši 300.000,- Kč, pro frankovací stroj FRAMA MAILMAX 4430TC50, v.č. 910769, 

umístěný na podatelně v objektu Nové radnice. 
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2) pověřuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k provedení úhrady dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala,  

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_M 50 
Návrh na výpověď smlouvy na zajištění a provádění úklidových prací 
  
Usnesení číslo: 02068/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vypovědět Smlouvu na zajištění a provádění úklidových prací  č.1808/2005/TSM/LPO ze dne 

21. 10. 2005, ve znění dodatku č.1 ze dne 8. 1. 2010, uzavřenou mezi statutárním městem 

Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, Ostrava, IČO 00845451 (objednatel) a společností Hadr & 

Kyblík s.r.o., Serafínova 580, Ostrava - Kunčice, IČO 26793113  (poskytovatel), dle přílohy 

č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 1 
Veřejná zakázka na sdruženou dodávku zemního plynu pro rok 2016 - 
výběr nejvhodnější nabídky včetně uzavření smlouvy 
  
Usnesení číslo: 02069/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
a) na základě výsledků elektronického výběrového řízení o pořadí nabídek veřejné zakázky o 

sdružených službách dodávky zemního plynu dle přílohy č.1 předloženého materiálu a o 

výběru nejvhodnější nabídky, kterou podal uchazeč : 

- v části I.- maloodběr do 630 MWh/ročně 

Europe Easy Energy a.s., IČ: 28603001, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4, PSČ 140 78 za 

cenu nejvýše přípustnou 24  565 049,30 Kč bez DPH 

- v části II. - středoodběr nad 630 MWk/ročně 
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Europe Easy Energy a.s., IČ: 28603001, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4, PSČ 140 78 za 

cenu nejvýše přípustnou 10 832 565,-- Kč bez DPH 

b) o uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky plynu - v části I. maloodběr do 630 

MWh/ročně - se společností Europe Easy Energy a.s., IČ: 28603001, se sídlem Hvězdova 

1716/2b, Praha 4, PSČ 140 78   dle přílohy  č. P1/9 zadávací dokumentace schválené 

usnesením rady města č. 01153/RM1418/19 ze dne 21.4.2015. 

  

2) vyzývá 

  
statutární zástupce organizací, podílejících se na centralizovaném zadání Veřejné zakázky o 

sdružených službách dodávky zemního plynu pro statutární město Ostrava a jemu podřízené 

organizace v části I - maloodběr do 630 MWh/ročně, 

aby za podmínek, shodných s návrhem smlouvy dle přílohy zadávací dokumentace P1/9 - 

vzorová smlouva pro maloodběr, schválené usnesením rady města č. 01153/RM1418/19 dne 

21.4.2015,  uzavřeli se společností Europe Easy Energy a.s., IČ: 28603001, se sídlem 

Hvězdova 1716/2b, Praha 4, PSČ 140 78  smlouvy o sdružených službách dodávky plynu na 

rok 2016 pro svá odběrná místa 

  

3) vyzývá 

  
statutární zástupce organizací, podílejících se na centralizovaném zadání Veřejné zakázky o 

sdružených službách dodávky zemního plynu pro statutární město Ostrava a jemu podřízené 

organizace v  část II - středoodběr nad 630 MWh/ročně, 

aby za podmínek, shodných s návrhem smlouvy dle přílohy zadávací dokumentace P1/10 - 

vzorová smlouva pro středoodběr, schválené usnesením rady města č.  01153/RM1418/19 dne 

21.4.2015,   uzavřeli se společností Europe Easy Energy a.s., IČ: 28603001, se sídlem 

Hvězdova 1716/2b, Praha 4, PSČ 140 781, smlouvy o sdružených službách dodávky plynu pro 

svá odběrná místa 

  

 
RM_VZ 2 
”Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie 
pro statutární město Ostrava a městské organizace pro rok 2016“, poř. 
č. 255/2014 
  
Usnesení číslo: 02070/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) vylučuje 

  
z otevřeného řízení vyhlášeného k veřejné zakázce o sdružených službách dodávky el. energie 

pro statutární město Ostrava a městské organizace pro rok 2016, z důvodů uvedených v 

předloženém návrhu ( příloha č. 1 tohoto materiálu), uchazeče, který předložil svou nabídku 
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pod poř. č.5 – Slovenské elektrárne, a.s. – organizační složka , se sídlem. Praha 1, Rybná 

682/14, PSČ 11000, IČO: 26971801 

  

 
RM_VZ 3 
Veřejná zakázka “PZ Mošnov - regenerace porostu”, poř. č. 110/2015 
  
Usnesení číslo: 02071/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na regeneraci porostu v 

k.ú Mošnov a Sedlice, obec Ostrava, dle přílohy č.1 předloženého návrhu s uchazečem: 

Ostravské městské lesy a zeleň s.r.o. 

A.Brože 2/3124, 700 30 Ostrava 

IČO: 25816977 

za cenu nejvýše přípustnou 790.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_M 12 
Návrh na naložení s přebytečným a neupotřebitelným majetkem v 
užívání Magistrátu města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 02072/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vyřazení přebytečného a neupotřebitelného majetku statutárního města Ostravy v užívání 

Magistrátu  města Ostravy v rozsahu a způsobem dle předloženého materiálu -  fyzickou 

likvidaci, svěřením a bezúplatným převodem 

  

2) jmenuje 

  
likvidační komisi, která o provedené likvidaci pořídí likvidační protokol dle “Směrnice 2/2007  

pro evidenci majetku” a jmenuje  její členy: 

předseda: 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala - vedoucí odboru hospodářské správy 
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členové: 

Bc. Helena Tichavská - odbor projektů IT služeb a outsourcingu 

Ing. Jarmila Kopelová -  odbor hospodářské správy 

Miroslava Dřízgevičová - odbor hospodářské správy 

  

3) rozhodla 

  a) označit kalhoty slavnostní pánské inventární číslo 149992/MMO, 150005 - 

150007/MMO  jakožto majetek svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih 

b) označit sako slavnostní pánské inventární číslo 150009/MMO, 150011 - 

150014/MMO  jakožto majetek svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih 

c) označit kravatu slavnostní pánskou inventární číslo 150022/MMO, 150035 - 

150037/MMO  jakožto majetek svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih 

d) označit brigadýrku slavnostní pánskou inventární číslo150038/MMO,150040 - 

150042/MMO   jakožto majetek svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih 

  

4) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu “Protokolu o předání a převzetí movitého majetku” na městský obvod Ostrava-Jih 

dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala,  

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
5) rozhodla 

  
o bezúplatném převodu hmotného majetku Městské nemocnici Ostrava, příspěvkové 

organizaci, Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava, IČ: 00635162, v celkové částce  

343 050,00 Kč. 

  

6) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu “Protokolu o předání a převzetí movitého majetku” na Městskou nemocnici Ostrava, 

příspěvkovou organizaci dle bodu 5) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala,  

 vedoucí odboru hospodářské správy 
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RM_M 2 
Volba přísedících Okresního soudu v Ostravě 
  
Usnesení číslo: 02073/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
21 

  
k materiálu č. BJ1418 02508/15 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na zvolení 

1. paní Mgr. VXXXXXXX HXXXXXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXXXXX XX 

XXXXXX XXXXXXX, 

2. pana Ing. VXXXXXXXXX BXXXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX, 

 

za přísedící Okresního soudu v Ostravě na dobu 4 let 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Ing. Marcela Trojáková, T: 09.09.2015 

 vedoucí odboru vnitřních věcí 

  
 

RM_M 3 
Pověření člena zastupitelstva města Ing. Martina Jurošky, Ph.D., k 
přijímání projevů vůle snoubenců, že vstupují do manželství 
  
Usnesení číslo: 02074/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
21 

  
Rada města 

  
1) pověřuje 

  
pana Ing. Martina Jurošku, Ph.D., člena 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 
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2) stanovuje 

  
aby v souladu s ustanovením § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů, člen zastupitelstva Statutárního města Ostravy pan Ing. Martin 

Juroška, Ph.D., užíval při občanských obřadech ve správním obvodu Statutárního města 

Ostravy závěsný odznak se státním znakem České republiky 

  

 Vyřizuje: Ing. Marcela Trojáková,  

 vedoucí odboru vnitřních věcí 

  
 

RM_M 117 
Kontrola plnění usnesení rady města za období březen, duben a květen 
2015 
  
Usnesení číslo: 02075/RM1418/29 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  předloženou kontrolu s tím, že: 

a) usnesení dle přílohy č.1, 2, 3 a 4 předloženého materiálu jsou splněna a vyřazují se z dalšího 

sledování 

b) usnesení dle přílohy č. 5 ponechává ve sledování k další kontrole plnění usnesení rady města 

  

 
  
 
 


