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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 08.09.2015 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

02127/RM1418/31 RM_M 0 Schválení programu 31. schůze rady města dne 

08.09.2015 

28 

02128/RM1418/31 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 

45 

02129/RM1418/31 RM_VZ 5 Veřejná zakázka “Modernizace městského 

kamerového systému”, poř. č. 140/2015 

25 

02130/RM1418/31 RM_VZ 6 Zadání veřejné zakázky “Forenzní audit MNO”, 

poř. č. 165/2015 

02 

02131/RM1418/31 RM_M 23 Další postup ve věci soudcovského zástavního 

práva váznoucího na podílu ve výši ideální ½ na 

pozemcích parc.č. 363 a 364 v k.ú. Hrušov, obec 

Ostrava 

28 

02132/RM1418/31 RM_M 27 Návrh nominace členů do komisí, expertních 

skupin a pracovních skupin Předsednictva Svazu 

měst a obcí České republiky 

28 

02133/RM1418/31 RM_M 12 Návrh na zajištění pohyblivé úrokové sazby                   

4. tranše úvěru Evropské investiční banky - 

úrokovým swapem 

07 

02134/RM1418/31 RM_M 13 Úprava závazných ukazatelů 07 

02135/RM1418/31 RM_M 14 Úprava rozpočtu r. 2015 07 

02136/RM1418/31 RM_M 15 Přerušení provozu Firemní školky města Ostravy, 

příspěvkové organizace ve dnech 28. 12. 2015 - 

31. 12. 2015 

38 

02137/RM1418/31 RM_M 16 Smlouvy o spoluvystavování a prezentaci na 

veletrhu EXPO REAL 2015 

38 

02138/RM1418/31 RM_M 18 Darovací smlouva - veletrh Expo Real 2015 38 

02139/RM1418/31 RM_M 19 Informativní zpráva o zájmu nového investora 

vstoupit do Strategické průmyslové zóny Ostrava-

Mošnov 

38 

02140/RM1418/31 RM_M 20 Souhlas se zapojením do mezinárodního projektu 

v rámci programu Horizont 2020 

38 

02141/RM1418/31 RM_M 28 Investor Mobis Automotive System Czech s. r. o. 

– postup ve věci prodeje pozemků ve Strategické 

průmyslové zóně Ostrava-Mošnov, úprava 

podmínek předcházejících realizaci investiční 

výstavby 

08 
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02142/RM1418/31 RM_M 26 Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo 

č. 1270/2014/OER/LPO 

38 

02143/RM1418/31 RM_M 7 Návrh na souhlas s umístěním podzemní kabelové 

přípojky NN, uzavření smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene a uzavření 

smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ 

Distribuce, a.s. 

08 

02144/RM1418/31 RM_M 8 Návrh záměru pronájmu pozemku v k.ú. 

Moravská Ostrava. 

08 

02145/RM1418/31 RM_M 9 Předchozí souhlas s uzavřením nájemní smlouvy k 

pozemkům v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava pro 

Městský obvod Krásné Pole. 

08 

02146/RM1418/31 RM_M 10 Návrh na vydání bezdůvodného obohacení. 08 

02147/RM1418/31 RM_M 11 Návrh souhlasného prohlášení statutárního města 

Ostravy a společnosti Veolia Energie ČR, a.s. pro 

Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj 

08 

02148/RM1418/31 RM_M 21 Návrh na uzavření Dodatku č. 22 ke smlouvě o 

výpůjčce mezi statutárním městem Ostrava a 

Českou republikou - Hasičský záchranný sbor 

Moravskoslezského kraje 

08 

02149/RM1418/31 RM_M 22 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o 

zřízení služebností, návrh na zřízení služebností a 

uzavření smluv o zřízení služebností s ČR - 

DIAMO, státní podnik, GEOSAN GROUP a.s. a 

Energie - stavební a báňská a.s. 

08 

02150/RM1418/31 RM_M 24 Návrh na uzavření dodatku č. 1 k nájemní 

smlouvě ev. č. 06757/2001/MJ ze dne 25.7.2001 

08 

02151/RM1418/31 RM_M 25 Návrh na záměr města pronajmout části pozemků 

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

a k. ú. Heřmanice, obec Ostrava 

08 

02152/RM1418/31 RM_M 1 Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného 

movitého majetku statutárního města Ostravy, 

předaného k hospodaření právnické osobě Domov 

Magnolie, příspěvková organizace, Sirotčí 56, 703 

00 Ostrava - Vítkovice, IČO 70631859 

41 

02153/RM1418/31 RM_M 4 Návrh na odpis nedobytných pohledávek 

právnické osoby Čtyřlístek - centrum pro osoby se 

zdravotním postižením Ostrava, příspěvková 

organizace, Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava-

Muglinov, IČO 70631808 

41 

02154/RM1418/31 RM_M 2 Navýšení průměrného přepočteného stavu 

zaměstnanců příspěvkovým organizacím v oblasti 

sociální péče 

41 

02155/RM1418/31 RM_M 17 Výjezdní jednání členů Komise sociální, zdravotní 

a pro rovné příležitosti rady města 

60 
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02156/RM1418/31 RM_MZP 2 Vznik členství v Asociaci pro veřejné                      

zakázky, z.s. 

90 

02157/RM1418/31 RM_M 5 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

č. 1091/2015/OI/ZFUN na realizaci stavby 

“Stavební úpravy budovy ZŠ na ulici Trnkovecká 

v Ostravě - Radvanicích”, projekt “EKOTERMO 

IV” 

05 

02158/RM1418/31 RM_M 6 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

č. 1092/2015/OI/ZFUN na realizaci stavby 

“Stavební úpravy budovy ZŠ v Ostravě - 

Bartovicích”, projekt “EKOTERMO IV” 

05 

02159/RM1418/31 RM_VZ 1 Veřejná zakázka “Rekonstrukce VO oblast                    

Plk. R. Prchaly”, poř.č. 128/2015 

05 

02160/RM1418/31 RM_VZ 2 Veřejná zakázka “Rekonstrukce kanalizace v ul. 

Svazácké, Ostrava - Zábřeh”, poř.č. 121/2015 

05 

02161/RM1418/31 RM_VZ 3 Veřejná zakázka “Prodloužení sběrače B do 

Radvanic (DPS)”, poř.č. 136/2015 

05 

02162/RM1418/31 RM_VZ 4 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření smlouvy o dílo na zpracování 

projektové dokumentace pro provádění stavby 

“Kanalizace splašková Plesná - Žižkov” v Ostravě 

- Plesné 

05 

02163/RM1418/31 RM_M 3 Návrh na souhlas ke stavbám na pozemcích v k.ú. 

Mariánské Hory a k.ú. Svinov – oba obec Ostrava 

a v k.ú. Mošnov - jako vlastníka sousedních 

nemovitostí. 

84 

02164/RM1418/31 RM_MZP 1 Zásady pro stanovení odměn ředitelům 

příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je 

statutární město Ostrava 

42 
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RM_M 0 
Schválení programu 31. schůze rady města dne 08.09.2015 
  
Usnesení číslo: 02127/RM1418/31 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 31. schůze rady města dne 08.09.2015 

  

 
RM_VH 1 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Dopravní 
podnik Ostrava a.s. 
  
Usnesení číslo: 02128/RM1418/31 

(zn.předkl.) 
45 

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

společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s., se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 

Ostrava, IČO: 61974757, jejímž jediným akcionářem je statutární město Ostrava 

  
Rada města 

  
1) určuje 

  
obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. k ověření účetní závěrky jako auditora na 

účetní období roku 2015 až 2018 obchodní společnost TOP AUDITING, s.r.o., se sídlem 

Koliště 1965/13a, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO: 45477639, za celkovou cenu 984 000,- Kč 

bez DPH za podmínky, že prokáže nejpozději před uzavřením příslušné smlouvy na základě 

veřejné zakázky ”Průběžný a závěrečný audit účetní závěrky pro účetní období roku 2015 - 

2018” kvalifikační předpoklady podle požadavku zadavatele 

  

2) určuje 

  
obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. k ověření účetní závěrky jako auditora na 

účetní období roku 2015 až 2018 obchodní společnost Kreston A&CE Audit, s.r.o., se sídlem 

Ptašinského 4, Brno, IČO: 41601416 za celkovou cenu 1 021 000,- Kč bez DPH v případě, že 

nebude naplněn bod 1) tohoto usnesení 
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RM_VZ 5 
Veřejná zakázka “Modernizace městského kamerového systému”, poř. 
č. 140/2015 
  
Usnesení číslo: 02129/RM1418/31 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na modernizaci městského 

kamerového systému užívaného Městskou policií Ostrava v rozsahu dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu se společností: 

OVANET a.s. 

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

IČO: 29399491 

za cenu nejvýše přípustnou 306.793,00 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 6 
Zadání veřejné zakázky “Forenzní audit MNO”, poř. č. 165/2015 
  
Usnesení číslo: 02130/RM1418/31 

(zn.předkl.) 
02 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- snižuje rozpočtová rezerva 

§ 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 1.198 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje 

§ 6171, pol. 5166, ORJ 130 o 1.198 tis. Kč 

  

2) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na provedení forenzního auditu u 

Městské nemocnice Ostrava, příspěvkové organizace, za období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2014 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s dodavatelem: 
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Ernst & Young Audit, s.r.o. 

Sídlo: Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1 

IČO: 26704153 

za cenu nejvýše přípustnou 990.000,- Kč bez DPH 

  

3) ukládá 

  
osobě pověřené vedením Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace zajistit a 

poskytnout veškerou součinnost svých zaměstnanců při realizaci forenzního auditu dle bodu 2) 

tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Renata Gembíková, T: 31.12.2015 

 vedoucí odboru interního auditu a kontroly 

  
4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.09.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 23 
Další postup ve věci soudcovského zástavního práva váznoucího na 
podílu ve výši ideální ½ na pozemcích parc.č. 363 a 364 v k.ú. Hrušov, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02131/RM1418/31 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o podání žaloby na straně žalobce proti společnosti CLEAR FINANCE s.r.o., IČO: 284 90 428, 

se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Londýnská 674/55 o určení neexistence zástavního práva na 

nemovitých věcech, zapsaných na LV č. 801 pro k.ú. Hrušov, dle důvodové zprávy 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření dohody o plné moci mezi statutárním městem Ostrava na straně zmocnitele a               

Mgr. Janou Wranikovou, advokátkou Advokátní kanceláře Pyšný, Srba & Partneři v.o.s., se 

sídlem na adrese Ostrava - Slezská Ostrava, Občanská 1115/16, PSČ 710 00 na straně 
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zmocněnce k podání žaloby a k zastupování statutárního města Ostrava v soudním řízení 

uvedeném v bodě 1) tohoto usnesení, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 27 
Návrh nominace členů do komisí, expertních skupin a pracovních 
skupin Předsednictva Svazu měst a obcí České republiky 
  
Usnesení číslo: 02132/RM1418/31 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) navrhuje 

  
pana Ing. Iva Hařovského, nar. xx.x.xxxx, jako člena Dopravní komise Předsednictva Svazu 

měst a obcí České republiky, aby v ní hájil zájmy obce. 

pana Ing. Dalibora Karáska, nar. xx.x.xxxx, jako člena Energetické komise Předsednictva 

Svazu měst a obcí České republiky, aby v ní hájil zájmy obce. 

  

2) navrhuje 

  
pana Ing. Ladislava Bražinu, nar. xx.x.xxxx, jako člena Expertní skupiny Manažerů IPRM 

Předsednictva Svazu měst a obcí České republiky, aby v ní hájil zájmy obce. 

paní Mgr. Pavlu Kozákovou, nar. x.x.xxxx, jako členku Expertní skupiny Manažerů IPRM 

Předsednictva Svazu měst a obcí České republiky, aby v ní hájila zájmy obce. 

pana Mgr. Adama Pavlase, nar. x.x.xxxx, jako člena Expertní skupiny Manažerů IPRM 

Předsednictva Svazu měst a obcí České republiky, aby v ní hájil zájmy obce. 

paní Mgr. Olgu Pelechovou, nar. xx.x.xxxx, jako členku Pracovní skupiny k projektu “Podpora 

procesu v sociálních službách” Předsednictva Svazu měst a obcí České republiky, aby v ní 

hájila zájmy obce. 

pana Mgr. Jiřího Hudce, nar. xx.xx.xxxx, jako člena Pracovní skupiny pro strukturální politiku 

Předsednictva Svazu měst a obcí České republiky, aby v ní hájil zájmy obce. 

paní Ing. Marii Dvořákovou, nar. xx.x.xxxx, jako členku Pracovní skupiny pro strukturální 

politiku Předsednictva Svazu měst a obcí České republiky, aby v ní hájila zájmy obce. 

pana Ing. Václava Paličku, nar. x.x.xxxx, jako člena Pracovní skupiny pro strukturální politiku 
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Předsednictva Svazu měst a obcí České republiky, aby v ní hájil zájmy obce. 

paní Ing. Mgr. Pavlínu Durasovou, nar. xx.x.xxxx, jako členku Pracovní 

skupiny pro informatiku Předsednictva Svazu měst a obcí České republiky, aby v ní hájila 

zájmy obce. 

paní Mgr. Kateřinu Šebestovou, nar. xx.x.xxxx, jako členku Pracovní skupiny pro životní 

prostředí Předsednictva Svazu měst a obcí České republiky, aby v ní hájila zájmy obce. 

  

 
RM_M 12 
Návrh na zajištění pohyblivé úrokové sazby 4. tranše úvěru Evropské 
investiční banky - úrokovým swapem 
  
Usnesení číslo: 02133/RM1418/31 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zajištění pohyblivé úrokové sazby 4. tranše ve výši 500 mil. Kč z úvěru Evropské investiční 

banky v objemu 3 mld. Kč úrokovým swapem dle podmínek uvedených v důvodové zprávě a 

příloze č. 2. předloženého materiálu. Hodnota úrokového swapu s odkladem je stanovena do 

maximální výše 0,8 % p.a. 

  

2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru financí a rozpočtu, aby realizoval veškeré potřebné úkony vedoucí k  

uzavření úrokového swapu dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 15.12.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
3) zmocňuje 

  
primátora města Ostravy Ing. Tomáše Macuru, MBA, aby v případě uzavření úrokového swapu 

podepsal dokumenty potvrzující uzavření obchodu 

  

 Vyřizuje: Ing. Tomáš Macura, MBA, T: 18.12.2015 

 primátor 

  
4) projednala 

  
informaci o zajištění 5. tranše úvěru EIB v objemu 950 mil. Kč dne 13.8.2015 úrokovým 
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swapem u České spořitelny, a.s. ve výši 0,865% p.a. s počátkem zajištění od 15.12.2016 do 

konce splatnosti tranše, tj. do 15.12.2025 

  

 
RM_M 13 
Úprava závazných ukazatelů 
  
Usnesení číslo: 02134/RM1418/31 

(zn.předkl.) 
07 

  
k materiálu č. BJ1418 02654/15 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ORJ 120, ÚZ 34070 o 400 tis.Kč 

- nedaňové příjmy 

na § 4357, pol. 2229, ORJ 180, org. 39 o 222 tis.Kč 

- neinvestiční transfery 

na § 3311, pol. 5336, ORJ 160, ÚZ 34070, org. 4240 o 400 tis.Kč 

na § 4357, pol. 5331, ORJ 180, ÚZ 2003, org. 39 o 222 tis.Kč 

- investiční transfery 

na § 4357, pol. 6351, ORJ 180, org. 39 o 284 tis.Kč 

s n i ž u j í 

- neinvestiční transfery 

na § 4357, pol. 5331, ORJ 180, ÚZ 20, org. 39 o 284 tis.Kč 
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2) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.09.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
3) ukládá 

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

závazných ukazatelů 

a) zvýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci 

Divadlo loutek Ostrava o 400 tis.Kč 

b) snížení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci 

Domov Magnolie o 62 tis.Kč 

c) zvýšení investičního příspěvku příspěvkové organizaci 

Domov Magnolie o 284 tis.Kč 

  

  

 
RM_M 14 
Úprava rozpočtu r. 2015 
  
Usnesení číslo: 02135/RM1418/31 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí finančních prostředků městskému obvodu 

a) Nová Ves ve výši 500 tis. Kč na dokončení rekonstrukce hasičské zbrojnice 
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b) Michálkovice ve výši 1 788 tis.Kč na opravu místních komunikací specifikovaných v 

příloze č. 2 tohoto materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- ostatní investiční přijaté transfery ze SR 

(B.1.) na pol. 4216, ORJ 120, ÚZ 36517871, org. 3174000000 o 1 286 tis.Kč 

                                                                        org. 8131000000 o 1 000 tis.Kč 

- běžné výdaje 

na § 3639, pol. 5169, ORJ 137 o 350 tis.Kč (C.1.) 

 převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

(C.2.) na § 6330, pol. 5347, ÚZ 93, org. 516 o 1 000 tis.Kč 

                                             ÚZ 8113 o 788 tis.Kč 

                                             ÚZ 3500, org. 614 o 500 tis.Kč 

z v y š u j e účelové rezerva na financování akcí EIB 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120, ÚZ 8224 o 2 286 tis.Kč (B.1.) 

s n i ž u j í 

- kapitálové výdaje 

na § 3639, pol. 6130, ORJ 137, org. 8323 o 350 tis.Kč (C.1.) 

(C.2.) na ORJ 230, § 2219, pol. 6121, org. 3071 o 1 000 tis.Kč 

                                            pol. 6121, ÚZ 8113, org. 3095 o 788 tis.Kč  

s n i ž u j e  rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 500 tis.Kč (E.1.) 

Městský obvod Poruba (A.1., A.4.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijtaté transfery ze SR na pol. 4116, ÚZ 32x33058 o 991 tis.Kč 

                                                                                                      ÚZ 32x33019 o 1 323 tis.Kč 

- zvýší neinvestiční transfery na § 311x, pol. 5336, ÚZ 32x33058 o 991 tis.Kč 

- zvýší neinvestiční transfery na § 3111, pol. 5336, ÚZ 32x33019 o 1 323 tis.Kč 
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Městský obvod Ostrava-Jih (A.2.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijtaté transfery ze SR na pol. 4116, ÚZ 32x33058 o 1 287 tis.Kč 

- zvýší neinvestiční transfery na § 311x, pol. 5336, ÚZ 32x33058 o 1 287 tis.Kč 

Městský obvod Svinov (A.3.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijtaté transfery ze SR na pol. 4116, ÚZ 32x33058 o 361 tis.Kč 

- zvýší neinvestiční transfery na § 311x, pol. 5336, ÚZ 32x33058 o 361 tis.Kč 

Městský obvod Hošťálkovice (A.3.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijtaté transfery ze SR na pol. 4116, ÚZ 32x33058 o 259 tis.Kč 

- zvýší neinvestiční transfery na § 311x, pol. 5336, ÚZ 32x33058 o 259 tis.Kč 

Městský obvod Michálkovice (C.2.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 516 o 1 000 tis.Kč 

                                   ÚZ 8113, org. 516 o 788 tis.Kč’ 

- zvýší běžné výdaje na opravy místních komunikací dle přílohy č. 2 

na § 22xx, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 1 000 tis.Kč 

                                  ÚZ 8113 o 788 tis.Kč 

Městský obvod Nová Ves (E.1.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 614 o 500 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci 5023 - rekonstrukce hasičské zbrojnice 

na § 5512, pol. 612x, ÚZ 3500 o 500 tis.Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.09.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 15 
Přerušení provozu Firemní školky města Ostravy, příspěvkové 
organizace ve dnech 28. 12. 2015 - 31. 12. 2015 
  
Usnesení číslo: 02136/RM1418/31 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s přerušením provozu Firemní školky města Ostravy, příspěvkové organizace ve dnech                     

28. 12. 2015 - 31. 12. 2015 dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_M 16 
Smlouvy o spoluvystavování a prezentaci na veletrhu EXPO REAL 2015 
  
Usnesení číslo: 02137/RM1418/31 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o spoluvystavování a prezentaci na veletrhu EXPO REAL 2015 mezi 

statutárním městem Ostrava a společností: 

CTP Invest, spol. s r.o.  

se sídlem Humpolec, Central Trade Park D1 1571, PSČ 396 01, IČO 26166453  

dle přílohy č.1 předloženého materiálu  

  

  

2) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o spoluvystavování a prezentaci na veletrhu EXPO REAL 2015 mezi 

statutárním městem Ostrava a společností: 

Asental Business, s.r.o. 

se sídlem Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3,  PSČ 702 00, IČO 27769135 

dle přílohy č.2 předloženého materiálu  

 

  

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

Strana 15/38  

3) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o spoluvystavování a prezentaci na veletrhu EXPO REAL 2015 mezi 

statutárním městem Ostrava a společností: 

Multi Veste Czech Republic 5, s.r.o.  

se sídlem Praha 1, Olivova 4/2096, PSČ 110 00, IČO 27371344  

dle přílohy č.3 předloženého materiálu              

  

4) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o spoluvystavování a prezentaci na veletrhu EXPO REAL 2015 mezi 

statutárním městem Ostrava a společností: 

PRK Partners s.r.o. 

se sídlem Praha 1, Jáchymova 26/2, PSČ 110 00, IČO 26692392 

dle přílohy č.4 předloženého materiálu 

  

5) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o spoluvystavování a prezentaci na veletrhu EXPO REAL 2015 mezi 

statutárním městem Ostrava a společností: 

HB Reavis Group CZ, s.r.o. 

se sídlem Praha 8, Rohanské nábřeží 678/25, PSČ 186 00, IČO 27687180 

dle přílohy č.5 předloženého materiálu 

  

6) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o spoluvystavování a prezentaci na veletrhu EXPO REAL 2015 mezi 

statutárním městem Ostrava a společností: 

Sdružení pro zahraniční investice - AFI 

se sídlem Praha, Štěpánská 538/11, Nové Město, PSČ 120 00, IČO 63835339 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 
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RM_M 18 
Darovací smlouva - veletrh Expo Real 2015 
  
Usnesení číslo: 02138/RM1418/31 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně obdarovaného o přijetí daru a o uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem 

Ostrava a společností 

Pivovary Staropramen s.r.o. 

se sídlem Nádražní 43/84, Praha 5, PSČ 150 00, IČO: 24240711 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 19 
Informativní zpráva o zájmu nového investora vstoupit do Strategické 
průmyslové zóny Ostrava-Mošnov 
  
Usnesení číslo: 02139/RM1418/31 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
informativní zprávu o zájmu nového investora vstoupit do Strategické průmyslové zóny 

Ostrava-Mošnov dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

uložit Magistrátu města Ostravy jednat v záležitosti vstupu nového investora do Strategické 

průmyslové zóny Ostrava-Mošnov, a to zejména ve věci: 

a) specifikace předmětných pozemků 

b) obsahu a podmínek případné dohody, 
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za účelem přípravy podkladů pro další rozhodování orgánů města v předmětné záležitosti 

  

3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA a Ing. Lumíru Palyzovi, 1. náměstkovi primátora  

předložit body 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu města k projednání 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 09.09.2015 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 20 
Souhlas se zapojením do mezinárodního projektu v rámci programu 
Horizont 2020 
  
Usnesení číslo: 02140/RM1418/31 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zapojení města Ostravy do mezinárodního projektu zaměřeného na snížení emisí CO2 a nákladů 

na energie ve vybraných ostravských školách 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostrava - odboru strategického rozvoje jako koordinátorovi projektu zajistit 

veškeré úkony spojené se zapojením do projektu 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 17.09.2015 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

souhlasit se zapojením do projektu mezinárodní spolupráce dle bodu 1) tohoto usnesení 
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4) ukládá 

   

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 3) tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Tomáš Macura, MBA, T: 14.10.2015 

 primátor 

  
 

RM_M 28 
Investor Mobis Automotive System Czech s. r. o. – postup ve věci 
prodeje pozemků ve Strategické průmyslové zóně Ostrava-Mošnov, 
úprava podmínek předcházejících realizaci investiční výstavby 
  
Usnesení číslo: 02141/RM1418/31 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02689/15 

k usnesení č. 2556/ZM1014/33 

k usnesení č. 2749/ZM1014/34 

k usnesení č. 0443/ZM1418/6 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout o záměru prodat níže uvedené pozemky: 

  - pozemek p.p.č.  802/55 - orná půda, o výměře 122 132 m2 

  - pozemek p. p. č.  1290/7 - orná půda, o výměře 60 460 m2 

 - pozemek p. p. č.  1332/13 - trvalý travní porost, o výměře 2 038 m2 

 - pozemek p. p. č.  1274/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 4 244 m2 

vše v k.ú. Mošnov, obec Mošnov, 

a zároveň zastupitelstvu města vyhradi si právo kdykoliv tento záměr zrušit 
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2) souhlasí 

  
s uzavřením “Smlouvy o poskytnutí práva provést stavbu, poskytnutí jistoty a splnění dalších 

povinností budoucím investorem”  mezi statutárním městem Ostrava a společností Mobis 

Automotive System Czech s. r. o, se sídlem Hyundai 171/2, 739 51 Nošovice,                                     

IČO: 037 58 39, dle přílohy č. 3) předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

   

primátorovi města Ing. Tomáši Macurovi,  MBA a  Ing. Lumíru Palyzovi, 1. náměstkovi 

primátora 

 

předložit návrhy dle bodu 1) a 2)  k rozhodnutí zastupitelstvu města 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 09.09.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 09.09.2015 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 26 
Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 
1270/2014/OER/LPO 
  
Usnesení číslo: 02142/RM1418/31 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 9665/RM1014/127 

k usnesení č. 00351/RMm1418/2 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 1270/2014/OER/LPO k realizaci projektu 

“Izolační zeleň města Ostravy - projekt 04” ze dne 20.5.2014 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 

23.12.2014 se zhotovitelem “Sdružení SIMACEK”, jehož členy jsou na základě smlouvy o 

sdružení osob do společnosti: 

 

společnost SIMACEK FACILITY CZ, spol. s r.o., Trnkova 34, 628 00 Brno, IČO: 15549470 

 

a 

 

společnost ARBOR MORAVIA s.r.o., Přemyslovců 307/65, 709 00 Mariánské Hory, IČO: 

25383035 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_M 7 
Návrh na souhlas s umístěním podzemní kabelové přípojky NN, 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 02143/RM1418/31 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním podzemní kabelové přípojky NN 0,4 kV v pozemku ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy: 

parc.č. 2275/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava, pro: 

      

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

IČO 247 29 035 

v rámci stavby “Ostrava 1381/2 Horáček, přípojka NNk” 

  

2) rozhodla 

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

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

města Ostravy: 

parc.č. 2275/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k.ú. Krásné Pole, 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 

geometrickým plánem, s budoucím oprávněným: 
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ČEZ Distribuce, a.s. 

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

IČO  247 29 035 

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

parc.č. 2275/1  v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava, na dobu časově neomezenou za dohodnutou 

jednorázovou úplatu: 

- ve výši 1.100,- Kč za každý i započatý metr délky podzemní kabelové přípojky NN 0,4 kV + 

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

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

  

3) rozhodla 

  
na straně vlastníka níže uvedených pozemků zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení 

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

statutárního města Ostravy: 

p.p.č.  692/2 - ostatní plocha, zeleň, 

p.p.č. 692/4 - ostatní plocha, manipulační plocha 

v k.ú. Zábřeh nad Odrou, 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 elektrického vedení 2x NN 0,4 kV v  pozemcích 

p.p.č. 692/2 a p.p.č. 692/4 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava v  rozsahu daném 

geometrickým plánem č. 3244-604/2015 ze dne 17.6.2015, na dobu časově neomezenou, za 

jednorázovou úplatu v celkové výši 6.389,- Kč včetně 21% DPH 

  

4) rozhodla 

  
na straně vlastníka níže uvedených pozemků zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení 

věcného břemene dle přílohy č.9 předloženého materiálu, k částem pozemků ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

parc.č.  3220/48 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č.  3220/50 - 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 
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za účelem zřízení a provozování podzemního kabelového vedení 2x NN  v  pozemcích parc.č. 

3220/48 a parc.č. 3220/50 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava v  rozsahu daném 

geometrickým plánem č. 4568-46/2013 ze dne 18.12.2013, na dobu časově neomezenou, za 

jednorázovou úplatu v celkové výši 114.563,- Kč včetně 21% DPH 

  

 
RM_M 8 
Návrh záměru pronájmu pozemku v k.ú. Moravská Ostrava. 
  
Usnesení číslo: 02144/RM1418/31 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout pozemek parc.č. 1111/45, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře  

17 m2,  k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, na němž je umístěna garáž cizího vlastníka, 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 9 
Předchozí souhlas s uzavřením nájemní smlouvy k pozemkům v k.ú. 
Krásné Pole, obec Ostrava pro Městský obvod Krásné Pole. 
  
Usnesení číslo: 02145/RM1418/31 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
pro statuární město Ostrava, Městský obvod Krásné Pole, se sídlem Družební 576, 725 26 

Ostrava 

předchozí souhlas s uzavřením nájemní smlouvy k pozemkům: 

- parc.č. 1191/1, ost. plocha - sportoviště a rekreační plocha 

- parc.č. 1191/10, ost. plocha - sportoviště a rekreační plocha 

- parc.č. 1191/12, ost. plocha - sportoviště a rekreační plocha 

- parc.č. 1191/13, ost. plocha - sportoviště a rekreační plocha 

vše v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava (ul. Sklopčická) 

 

s 
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TJ SOKOL Krásné Pole 

se sídlem Sklopčická 557 

725 26 Ostrava - Krásné Pole 

za účelem sportovního využití (sportovní areál - fotbalové hřiště), 

a to v souladu s čl. 7, odst. (8) písmene c) bod 4 Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut 

města Ostravy, úplné znění 

  

  

 
RM_M 10 
Návrh na vydání bezdůvodného obohacení. 
  
Usnesení číslo: 02146/RM1418/31 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vydat bezdůvodné obohacení ve výši 364.727,- Kč za užívání nemovitých věcí v k.ú. 

Muglinov, obec Ostrava, a to pozemků: 

414/7 ostatní plocha, zeleň                           o výměře  1.085 m2 

414/13 ostatní plocha, zeleň                         o výměře  1.774 m2 

414/28 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2.914 m2 

414/29 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3.814 m2 

414/34 ostatní plocha, zeleň                         o výměře       39 m2 

414/38 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře     466 m2 

414/40 ostatní plocha, zeleň                         o výměře        31 m2 

414/41 ostatní plocha, zeleň                         o výměře  1.207 m2 

celková výměra činí                                                      11.330 m2 

  

ve vlastnictví společnosti BJ Trading s.r.o., se sídlem: Obránců míru 863/7, Vítkovice, 703 00 

Ostrava, IČO: 29381665, za období od 17.12.2014 – 8.9.2015 (266 dní) z částky                       

500.471,- Kč/rok. 

Pozemky jsou užívány místní komunikací I. třídy a  komunikací IV. třídy - chodníky ve 

vlastnictví statutárního města Ostrava. 

  

 
RM_M 11 
Návrh souhlasného prohlášení statutárního města Ostravy a 
společnosti Veolia Energie ČR, a.s. pro Katastrální úřad pro 
Moravskoslezský kraj 
  
Usnesení číslo: 02147/RM1418/31 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) souhlasí 

  
s textem souhlasného prohlášení dle přílohy č. 2 předloženého materiálu o chybě v psaní ve 

smlouvě o zřízení věcného břemene ev. č. 1994/2015/MJ ze dne 2.6.2015 na 

základě požadavku pro: 

Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj 

Katastrální pracoviště Ostrava 

Vítkovická 2 

702 00 Ostrava  

  

  

 
RM_M 21 
Návrh na uzavření Dodatku č. 22 ke smlouvě o výpůjčce mezi 
statutárním městem Ostrava a Českou republikou - Hasičský záchranný 
sbor Moravskoslezského kraje 
  
Usnesení číslo: 02148/RM1418/31 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně vypůjčitele o uzavření Dodatku č. 22 ke “Smlouvě o výpůjčce” ev.č. 1654/2003/MJ 

ze dne 31.12.2003 uzavřené s Českou republikou - Hasičský záchranný sbor 

Moravskoslezského kraje, se sídlem 700 30 Ostrava - Zábřeh, Výškovická 40, IČO 70884561 

(jako vypůjčitel) dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 22 
Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebností, 
návrh na zřízení služebností a uzavření smluv o zřízení služebností s 
ČR - DIAMO, státní podnik, GEOSAN GROUP a.s. a Energie - stavební a 
báňská a.s. 
  
Usnesení číslo: 02149/RM1418/31 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

služebností - dle přílohy č. 2 předloženého materiálu - k části pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 
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parc. č. 758/2 - zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, 

v k.ú. Koblov, obec Ostrava, 

služebnosti jsou vyznačeny pro účely smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebností v 

situačním snímku a jejich rozsah bude ve smlouvě o zřízení služebností vymezen 

geometrickým plánem, ve prospěch: 

budoucího I. oprávněného 

ČR - DIAMO, státní podnik 

se sídlem Stráž pod Ralskem, Máchova 201, PSČ 471 27 

IČO 000 02 739 

a 

budoucího II. oprávněného  

GEOSAN GROUP a.s. 

se sídlem Kolín III, U Nemocnice 430, PSČ 280 02 

IČO 256 71 464 

a 

Energie - stavební a báňská a.s. 

se sídlem Kladno, Vašíčkova 3081, PSČ 272 04 

IČO 451 46 802 

a 

vedlejším účastníkem 

Green Gas DPB, a.s. 

se sídlem Rudé armády 637, 739 21 Paskov 

IČO 004 94 356 

za účelem umístění a provozování odplyňovacího vrtu VM-OV č.137 včetně ohrazení a stezky 

k odplyňovacímu vrtu pro budoucího I. oprávněného na dobu životnosti stavby odplyňovacího 

vrtu, pro budoucího II. oprávněného na dobu určitou do 31.12.2019, počínaje dnem, kdy 

nastanou právní účinky vkladu práva ze Smlouvy o zřízení služebností do katastru 

nemovitostí, za jednorázovou úplatu stanovenou znaleckým posudkem 
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2) rozhodla 

  
na straně  vlastníka níže uvedeného pozemku zřídit služebnosti a uzavřít smlouvu o 

zřízení služebností - dle přílohy č. 4 předloženého materiálu - k části pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

p.p.č. 389/10 - ostatní plocha, jiná plocha, 

v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, s: 

I. oprávněným 

ČR - DIAMO, státní podnik 

se sídlem Stráž pod Ralskem, Máchova 201, PSČ 471 27 

IČO 000 02 739 

a 

II. oprávněným 

GEOSAN GROUP a.s. 

se sídlem Kolín III, U Nemocnice 430, PSČ 280 02 

IČO 256 71 464 

a 

Energie - stavební a báňská a.s. 

se sídlem Kladno, Vašíčkova 3081, PSČ 272 04 

IČO 451 46 802 

a 

vedlejším účastníkem  

Green Gas DPB, a.s. 

se sídlem Rudé armády 637, 739 21 Paskov 

IČO 004 94 356 

za účelem: 

- umístění a provozování bezpečnostního prvku Odplyňovací vrt “VM-OV č.33” 

včetně ohrazení na pozemku p.p.č. 389/10 v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, v rozsahu dle části 

geometrického plánu č. 2345-8/2013 ze dne 7.2.2013 označené písmenem “B”, 

- služebnost stezky k bezpečnostnímu prvku Odplyňovací vrt “VM-OV č.33” přes část 

pozemku p.p.č. 389/10 v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, v rozsahu dle části “A” geometrického 

plánu č. 2345-8/2013 ze dne 7.2.2013, 
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pro  I. oprávněného na dobu časově neomezenou, pro  II. oprávněného na dobu určitou do 

31.12.2019, počínaje dnem, kdy nastanou právní účinky vkladu práva ze Smlouvy o 

zřízení služebností do katastru nemovitostí, za jednorázovou úplatu stanovenou znaleckým 

posudkem ve výši 11.057,- Kč včetně DPH v zákonné výši   

  

3) rozhodla 

  
na straně  vlastníka níže uvedeného pozemku zřídit služebnosti a uzavřít smlouvu o 

zřízení služebností - dle přílohy č. 6 předloženého materiálu - k části pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

parc. č. 3380/1 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

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

I. oprávněným 

ČR - DIAMO, státní podnik 

se sídlem Stráž pod Ralskem, Máchova 201, PSČ 471 27 

IČO 000 02 739 

a 

II. oprávněným 

GEOSAN GROUP a.s. 

se sídlem Kolín III, U Nemocnice 430, PSČ 280 02 

IČO 256 71 464 

a 

Energie - stavební a báňská a.s. 

se sídlem Kladno, Vašíčkova 3081, PSČ 272 04 

IČO 451 46 802 

a 

vedlejším účastníkem  

Green Gas DPB, a.s. 

se sídlem Rudé armády 637, 739 21 Paskov 

IČO 004 94 356 
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za účelem: 

- umístění a provozování bezpečnostního prvku Odplyňovací vrt “KM 2” včetně ohrazení na 

pozemku parc. č. 3380/1 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, v rozsahu dle části 

geometrického plánu č. 4472-138/2013 ze dne 26.6.2013 označené písmenem “B”, 

- služebnost stezky k bezpečnostnímu prvku Odplyňovací vrt “KM 2” přes část pozemku parc. 

č. 3380/1 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, v rozsahu dle části “A” geometrického plánu 

č. 4472-138/2013 ze dne 26.6.2013, 

pro  I. oprávněného na dobu časově neomezenou, pro  II. oprávněného na dobu určitou do 

31.12.2019, počínaje dnem, kdy nastanou právní účinky vkladu práva ze Smlouvy o 

zřízení služebností do katastru nemovitostí, za jednorázovou úplatu stanovenou znaleckým 

posudkem ve výši 16.245,- Kč včetně DPH v zákonné výši   

  

4) rozhodla 

  
na straně  vlastníka níže uvedených pozemků zřídit služebnosti a uzavřít smlouvu o 

zřízení služebností - dle přílohy č. 8 předloženého materiálu - k části pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

parc. č. 253/6 - orná půda, 

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

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

I. oprávněným 

ČR - DIAMO, státní podnik 

se sídlem Stráž pod Ralskem, Máchova 201, PSČ 471 27 

IČO 000 02 739 

a 

II. oprávněným 

GEOSAN GROUP a.s. 

se sídlem Kolín III, U Nemocnice 430, PSČ 280 02 

IČO 256 71 464 

a 

Energie - stavební a báňská a.s. 

se sídlem Kladno, Vašíčkova 3081, PSČ 272 04 

IČO 451 46 802 
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a 

vedlejším účastníkem  

Green Gas DPB, a.s. 

se sídlem Rudé armády 637, 739 21 Paskov 

IČO 004 94 356 

za účelem: 

- umístění a provozování bezpečnostního prvku Odplyňovací vrt “Žentourova jáma (Gopel)” 

včetně ohrazení na pozemku parc. č. 230/4 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, v rozsahu dle 

části geometrického plánu č. 3753-72/2014 ze dne 19.8.2014 označené písmenem “B”, 

- služebnost stezky k bezpečnostnímu prvku Odplyňovací vrt “Žentourova jáma (Gopel)” 

přes část pozemku parc. č. 230/4 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, v rozsahu dle části “A” 

geometrického plánu č. 3753-72/2014 ze dne 19.8.2014 a přes část pozemku parc. č. 253/6 v 

k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, v rozsahu dle geometrického plánu č. 3753-72/2014 ze 

dne 19.8.2014, 

pro  I. oprávněného na dobu časově neomezenou, pro  II. oprávněného na dobu určitou do 

31.12.2019, počínaje dnem, kdy nastanou právní účinky vkladu práva ze Smlouvy o 

zřízení služebností do katastru nemovitostí, za jednorázovou úplatu stanovenou znaleckým 

posudkem ve výši 7.560,- Kč včetně DPH v zákonné výši   

  

 
RM_M 24 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ev. č. 06757/2001/MJ 
ze dne 25.7.2001 
  
Usnesení číslo: 02150/RM1418/31 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně nájemce uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ev. č. 06757/2001/MJ ze dne 

25.7.2001 

s Jxxxxxx Dxxxxxx, rok nar. xxxx, bydliště xx  xxxxxx x, xxxxxxx - xxxx xxx  

a Mxxxxx Mxxxxx, rok nar. xxxx, bydliště xx xxxxxxx xx, xxxxxx - xxxxx xxxx  

kterým dojde ke změně v: 

- čl. II: Předmět a účel nájmu - zúžení předmětu nájmu 

- čl. III. Nájemné - snížení výše nájemného 
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dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 25 
Návrh na záměr města pronajmout části pozemků v k. ú. Přívoz, 
Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava a k. ú. Heřmanice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02151/RM1418/31 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
a) o záměru města pronajmout pozemky v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, a to: 

- p. p. č. 907/40 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 150 m2 

- p. p. č. 907/41 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 437 m2 

- p. p. č. 907/42 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 109 m2 

- p. p. č. 907/43 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 99 m2 

b) o záměru města pronajmout části pozemků v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, a to: 

- p. č. st. 561 - zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře 98,32 m2 

- p. p. č. 562/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 172,77 m2 

- p. p. č. 562/4 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 823,55 m2 

- p. p. č. 573/1 - orná půda o výměře 165,75 m2 

- p. p. č. 574/7 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 23,43 m2 

- p. p. č. 666/1 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 707,11 m2 

- p. p. č. 907/15 - ostatní plocha, silnice o výměře 6,38 m2 

- p. p. č. 907/19 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 12,96 m2 

- p. p. č. 908/8 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 27,70 m2 

- p. p. č. 971/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 38,59 m2 

- p. p. č. 971/4 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 16,18 m2 

- p. p. č. 1199 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 95,42 m2 

c) o záměru města pronajmout pozemky v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, a to: 

- parc. č. 1906/57 - ostatní plocha, zeleň o výměře 7 m2 

d) o záměru města pronajmout části pozemků v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, a to: 

- parc. č. 1906/18 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 14,44 m2 

- parc. č. 1906/20 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 7,19 m2 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

Strana 31/38  

- parc. č. 1906/23 - ostatní plocha, zeleň o výměře 197,46 m2 

- parc. č. 1906/24 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 29,02 m2 

- parc. č. 1906/47 - ostatní plocha, zeleň o výměře 0,5 m2 

- parc. č. 1906/51 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 48,48 m2 

- parc. č. 1906/167 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 12,54 m2 

- parc. č. 1906/170 - ostatní plocha, zeleň o výměře 7,04 m2 

- parc. č. 1906/205 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 18,39 m2 

dle zákresu ve snímcích, které jsou přílohou č. 1/1 předloženého materiálu a zároveň si 

vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku p. p. č. 337/141 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

o výměře 173 m2 v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 

2/1 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 1 
Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku 
statutárního města Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě 
Domov Magnolie, příspěvková organizace, Sirotčí 56, 703 00 Ostrava - 
Vítkovice, IČO 70631859 
  
Usnesení číslo: 02152/RM1418/31 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku statutárního města 

Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě Domov Magnolie, příspěvková organizace, 

Sirotčí 56, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČO 70631859 v celkové pořizovací hodnotě                       

330 223, 60 Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
členy likvidační komise k likvidaci majetku dle přílohy č. 1 předloženého materiálu: 

předsedkyně : Anna Veveričíková - mzdová účetní, personalista 

členové :         Simona Barčová - vedoucí ekonomického útvaru 
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                        Jaroslav Nový - údržbář 

                        Jozefina Rucká - odbor majetkový MMO 

  

3) ukládá 

  
předsedkyni komise vyhotovit zápis o provedení likvidace majetku dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Anna Veveričíková, T: 09.10.2015 

 mzdová účetní, personalista 

  
 

RM_M 4 
Návrh na odpis nedobytných pohledávek právnické osoby Čtyřlístek - 
centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková 
organizace, Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava-Muglinov, IČO 
70631808 
  
Usnesení číslo: 02153/RM1418/31 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s odpisem tří nedobytných pohledávek právnické osoby Čtyřlístek - centrum pro osoby se 

zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava 

-Muglinov, IČO 70631808 v celkové výši 122 474,-- Kč 

  

 
RM_M 2 
Navýšení průměrného přepočteného stavu zaměstnanců příspěvkovým 
organizacím v oblasti sociální péče 
  
Usnesení číslo: 02154/RM1418/31 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
navýšení průměrného přepočteného stavu zaměstnanců právnickým osobám: 

- Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631883  s účinností od 

1.10.2015 o 5 zaměstnanců na celkový počet 259 a  krytí souvisejících zvýšených osobních 
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nákladů  o  362 tis. Kč z navýšených vlastních výnosů organizace 

- Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631816 s 

účinností od 1.10.2015 o 2 zaměstnance na celkový počet 134 a krytí souvisejících zvýšených 

osobních nákladů o 143 tis. Kč z navýšených vlastních výnosů organizace 

  

 
RM_M 17 
Výjezdní jednání členů Komise sociální, zdravotní a pro rovné 
příležitosti rady města 
  
Usnesení číslo: 02155/RM1418/31 

(zn.předkl.) 
60 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
výjezdní jednání členů Komise sociální, zdravotní a pro rovné příležitosti rady města 

ve dnech 23. - 24.9.2015 

  

2) schvaluje 

  
uvolnění finančních prostředků k pokrytí nákladů vzniklých v souvislosti s realizací výjezdního 

jednání dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 
RM_MZP 2 
Vznik členství v Asociaci pro veřejné zakázky, z.s. 
  
Usnesení číslo: 02156/RM1418/31 

(zn.předkl.) 
90 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
členství statutárního města Ostravy v Asociaci pro veřejné zakázky, z.s. se sídlem Praha 3, 

Husitská 344/63, PSČ 130 00 v rozsahu a za podmínek uvedených v předloženém návrhu 
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RM_M 5 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1091/2015/OI/ZFUN 
na realizaci stavby “Stavební úpravy budovy ZŠ na ulici Trnkovecká v 
Ostravě - Radvanicích”, projekt “EKOTERMO IV” 
  
Usnesení číslo: 02157/RM1418/31 

(zn.předkl.) 
05 

  

k usnesení č. 00712/RM1418/12 ze dne 24.02.2015 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1091/2015/OI/ZFUN ze dne 24.03.2015 mezi 

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

zhotovitelem OSTRAVSKÉ STAVBY a.s., Karolíny Světlé 958/11, 702 00 Ostrava-Přívoz, 

IČO: 64610225, na realizaci stavby “Stavební úpravy budovy ZŠ na ulici Trnkovecká v 

Ostravě - Radvanicích”, kterým se upravuje předmět smlouvy a cena díla, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu. 

  

 
RM_M 6 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1092/2015/OI/ZFUN 
na realizaci stavby “Stavební úpravy budovy ZŠ v Ostravě - 
Bartovicích”, projekt “EKOTERMO IV” 
  
Usnesení číslo: 02158/RM1418/31 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 00712/RM1418/12 ze dne 24.02.2015 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1092/2015/OI/ZFUN ze dne 25.03.2015 mezi 

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

zhotovitelem JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 

26826411, na realizaci stavby “Stavební úpravy budovy ZŠ v Ostravě - Bartovicích”, kterým 

se upravuje předmět smlouvy a cena díla, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 
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RM_VZ 1 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce VO oblast Plk. R. Prchaly”, poř.č. 
128/2015 
  
Usnesení číslo: 02159/RM1418/31 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

„Rekonstrukce VO oblast Plk. R. Prchaly“, v k.ú. Poruba – sever a k.ú. Pustkovec, obec 

Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s uchazečem: 

ELSPOL spol. s r.o. 

Sídlo: Mírová 563, 739 32 Řepiště 

IČO: 42767857 

za cenu nejvýše přípustnou 1.789.087,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 2 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce kanalizace v ul. Svazácké, Ostrava - 
Zábřeh”, poř.č. 121/2015 
  
Usnesení číslo: 02160/RM1418/31 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

„Rekonstrukce kanalizace v ul. Svazácké, Ostrava - Zábřeh“, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec 

Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s uchazečem: 

KARO inženýrské sítě s.r.o. 

Sídlo: Železárenská 1267/21, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory 

IČO: 26826470 

za cenu nejvýše přípustnou 1.478.048,00 Kč bez DPH 
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RM_VZ 3 
Veřejná zakázka “Prodloužení sběrače B do Radvanic (DPS)”, poř.č. 
136/2015 
  
Usnesení číslo: 02161/RM1418/31 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na vypracování projektové 

dokumentace pro provádění stavby na realizaci stavby „Prodloužení sběrače B do Radvanic“, v 

k.ú. Slezská Ostrava, Radvanice a Bartovice, obec Ostrava dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu s uchazečem: 

KONEKO, spol. s.r.o. 

Sídlo: Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory 

IČO: 00577758 

za cenu nejvýše přípustnou 897.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 4 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o 
dílo na zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby 
“Kanalizace splašková Plesná - Žižkov” v Ostravě - Plesné 
  
Usnesení číslo: 02162/RM1418/31 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové 

dokumentace pro provádění stavby “Kanalizace splašková Plesná - Žižkov” v Ostravě - Plesné 

se zhotovitelem: 

Projekt 2010, s.r.o. 

Ruská 398/43, 703 00 Ostrava - Vítkovice 

IČO: 48391531 
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za cenu nejvýše přípustnou 245.000,- Kč bez DPH + DPH v zákonné výši dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 3 
Návrh na souhlas ke stavbám na pozemcích v k.ú. Mariánské Hory a 
k.ú. Svinov – oba obec Ostrava a v k.ú. Mošnov - jako vlastníka 
sousedních nemovitostí. 
  
Usnesení číslo: 02163/RM1418/31 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

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

728/2, 728/26, 728/27, 728/28, 736/307, 787/15, 788/3 v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava) s 

umístěním a realizací stavby – „Přípojka VN a transformační stanice pro areál firmy Callidus, 

Ostrava-Mariánské Hory“, a to na pozemcích parc.č.: 736/100, 788/3 a 736/286 v k.ú. 

Mariánské Hory, obec Ostrava, pro investora  stavby:  společnost Callidus trading spol. s r.o., 

Bohumínská 410/135, 712 00 Ostrava-Muglinov, IČO: 25832476 

b) jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní   pozemek parc.č. 787/5 

v k.ú. Mošnov) s umístěním a realizací stavby – „Hospodářská budova“ a to na pozemku 

parc.č. 787/6 v k.ú. Mošnov,  pro  investora  stavby:  Soňu Londinovou a Patrika Lešinského,  

čp. 220, Mošnov 

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

699/2 a 691/3 - oba v k.ú. Svinov, obec Ostrava) s vyslovením souhlasu s ohlášením stavby – 

„Dostavba 1. np a zateplení objektu Lelkova 821, Ostrava“ na  pozemku parc.č. 691/57 v k.ú. 

Svinov, obec Ostrava, pro investora  stavby:  Česká republika – Generální inspekce 

bezpečnostních sborů, Skokanská 2311/3, 160 00 Praha, IČO: 72554495 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 

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

spojené  veškeré úkony 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 11.09.2015 

 vedoucí odboru hospodářské správy 
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3) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 11.09.2015 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_MZP 1 
Zásady pro stanovení odměn ředitelům příspěvkových organizací, 
jejichž zřizovatelem je statutární město Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02164/RM1418/31 

(zn.předkl.) 
42 

  
k usnesení č. 00323/RM1418/7 

k usnesení č. 01590/RM1418/26 

k usnesení č. 8774/RM1014/114 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
Zásady pro stanovení odměn ředitelům příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je 

statutární město Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s úpravou 

  

2) ukládá 

  
vedoucím odvětvových odborů seznámit ředitele příspěvkových organizací, jejichž 

zřizovatelem je statutární město Ostrava se zněním Zásad pro stanovení odměn ředitelům dle 

bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 30.09.2015 

 vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 

  
 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 30.09.2015 

 vedoucí odboru kultury, sportu a volnočasových aktivit 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 30.09.2015 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 30.09.2015 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

  


