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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 06.10.2015 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

02302/RM1418/34 RM_M 0 Schválení programu 34. schůze rady města dne 

06.10.2015 

28 

02303/RM1418/34 RM_M 20 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Radka 

Barana, ředitele Domova Slunečnice Ostrava, p.o. 

do Švýcarska (Zürich) ve dnech 18.-22.8.2015 

42 

02304/RM1418/34 RM_M 25 Návrh Komise pro otevřenou radnici a rozvoj 

samosprávy na využití prostředků z operačního 

programu schváleného vládou ČR pod názvem 

Strategie digitální gramotnosti ČR na období      

2015 - 2020 

01 

02305/RM1418/34 RM_M 21 Příprava projektu Podzemní kontejnery na odpad 

v Ostravě – Porubě v rámci Operačního programu 

Životní prostředí 2014 - 2020 

50 

02306/RM1418/34 RM_M 22 Smlouva a Rozhodnutí o poskytnutí dotace k 

projektu “Biologicky rozložitelný odpad - SMO, 

městský obvod Radvanice a Bartovice” v rámci 

Operačního programu Životní prostředí 

50 

02307/RM1418/34 RM_M 43 Zahájení přípravy projektu „Modernizace 

vybavení pro třídění odpadu v městském obvodu 

Ostrava-Jih“ v rámci Operačního programu 

Životní prostředí 

50 

02308/RM1418/34 RM_M 26 Poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města na 

spolufinancování nákupu 17 ks požárních 

dopravních automobilů pro zajištění činnosti 

jednotek sboru dobrovolných hasičů v rámci 

města Ostravy 

01 

02309/RM1418/34 RM_MZP 1 Podání stížnosti proti usnesení Policie ČR o 

odložení trestní věci 

02 

02310/RM1418/34 RM_M 18 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 

28 

02311/RM1418/34 RM_M 19 Žádost manželů R.P. a P.P. - vybudování 

příjezdové cesty 

28 

02312/RM1418/34 RM_M 36 Podnět JN, občana statutárního města Ostravy 28 

02313/RM1418/34 RM_M 40 Návrh na podání žaloby proti žalovanému 

Regionální poradenská agentura, s.r.o. 

28 

02314/RM1418/34 RM_M 35 Úprava rozpočtu r. 2015 07 

02315/RM1418/34 RM_M 45 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se 

reguluje provozování loterií a jiných podobných 

her na území statutárního města Ostravy 

07 

02316/RM1418/34 RM_M 34 Informace o zamítnutí projektové žádosti v rámci 

výzvy programu Horizont 2020 

38 
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02317/RM1418/34 RM_M 44 Změny v seznamu projektů Integrovaného plánu 

rozvoje města Ostrava a v alokaci finančních 

prostředků. 

38 

02318/RM1418/34 RM_M 17 Návrh na změnu termínů použití a finančního 

vypořádání poskytnuté investiční dotace 

společnosti DK POKLAD, s.r.o. 

42 

02319/RM1418/34 RM_M 33 Žádosti o navýšení schválených neinvestičních 

dotací, žádosti o poskytnutí neinvestičních dotací 

v oblasti kultury pro rok 2015, žádost o úpravu 

podmínek použití poskytnuté dotace 

87 

02320/RM1418/34 RM_M 39 Žádost městského obvodu Radvanice a Bartovice - 

prominutí části účelového transferu 

87 

02321/RM1418/34 RM_M 47 Žádost Fotbalové asociace České republiky 42 

02322/RM1418/34 RM_M 24 Návrh na záměr města vložit nemovité věci v k.ú. 

Krásné Pole, obec Ostrava do základního kapitálu 

obchodní společnosti statutárního města Ostravy 

08 

02323/RM1418/34 RM_M 5 Návrh na rozhodnutí o neupotřebitelnosti a 

likvidaci movitého majetku ve výpůjčce HZS 

MSK 

08 

02324/RM1418/34 RM_M 6 Návrh na souhlas s umístěním stavby na 

pozemcích ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy. 

08 

02325/RM1418/34 RM_M 7 Souhlas s přemístěním HUP v areálu Domova 

Slunečnice Ostrava, p.o. 

08 

02326/RM1418/34 RM_M 8 Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě do 

pozemku ve vlastnictví SMO, návrh na uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

a návrh na uzavření nájemní smlouvy k částem 

pozemků se Sdružením automobilových dopravců 

ČESMAD BOHEMIA, z.s. 

08 

02327/RM1418/34 RM_M 9 Návrh na souhlas s umístěním podzemního 

kabelového vedení VN 22 kV, podzemního 

kabelového vedení NN 0,4 kV včetně 

přípojkových pojistkových pilířů, rozpojovacího 

jistícího pilíře a distribuční trafostanice k 

pozemkům v k.ú. Hrabová, obec Ostrava ve 

vlastnictví SMO a uzavření smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene, pro ČEZ 

Distribuce, a.s. 

08 

02328/RM1418/34 RM_M 10 Návrh na záměr města prodat pozemky v k. ú. 

Poruba-sever, obec Ostrava, svěřené městskému 

obvodu 

08 

02329/RM1418/34 RM_M 11 Návrh koupit nemovitou věc v k. ú. Hrabová, obec 

Ostrava v rámci stavby “Rekonstrukce kanalizace 

v ulici Klasná” 

08 

02330/RM1418/34 RM_M 12 Návrh záměru pronajmout nebytový prostor v 

domě na ul. Horní č. 3039/114, Ostrava-Bělský 

Les. 

08 
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02331/RM1418/34 RM_M 13 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem 

pozemku pod garáží v k.ú. Moravská Ostrava. 

08 

02332/RM1418/34 RM_M 14 Návrh na souhlas s technickým zhodnocením 

budovy v k.ú. Pustkovec (areál Vědecko-

technologického parku Ostrava) 

08 

02333/RM1418/34 RM_M 23 Návrh na uzavření nájemní smlouvy s New 

Karolina Shopping Center Development, s. r. o. 

08 

02334/RM1418/34 RM_M 41 Návrh na záměr města směnit část pozemku v k. ú. 

Poruba-sever, svěřenou městskému obvodu 

08 

02335/RM1418/34 RM_M 42 Návrh směnit pozemky, návrh vypůjčit část 

pozemku v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

a návrh uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o 

zřízení služebnosti v rámci akce “Zklidnění ulice 

Nádražní - práva k provedení stavby”; 

08 

02336/RM1418/34 RM_M 46 Návrh prodat nemovité věci v k. ú. Pustkovec, 

obec Ostrava v areálu VTP 

08 

02337/RM1418/34 RM_M 3 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do 

vlastnictví právnické osoby Městská nemocnice 

Ostrava, příspěvková organizace 

41 

02338/RM1418/34 RM_M 4 Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného 

movitého majetku města Ostravy, předaného k 

hospodaření právnické osobě Domov pro seniory 

Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková 

organizace, IČO 70631816, Bohumínská 1056/71, 

710 00 Slezská Ostrava 

41 

02339/RM1418/34 RM_M 16 Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně 

závazná vyhláška č. 13/2004, o školských 

obvodech spádových škol zřizovaných městskými 

obvody statutárního města Ostravy, ve znění 

obecně závazných vyhlášek č. 11/2005, č. 

16/2006, č. 13/2007, č. 10/2009, č. 5/2010, č. 

20/2013 a č. 9/2014. 

86 

02340/RM1418/34 RM_M 15 Schválení podání žádosti o dotaci z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje k projektu “Výstavba 

vrtulníkového hangáru v areálu HZS MSK” 

90 

02341/RM1418/34 RM_M 38 Smlouva o poskytování služeb technické podpory 

provozu a rozvoje programového vybavení 

Helpdesk Siebel se společností OKsystem a.s. 

83 

02342/RM1418/34 RM_M 27 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného 

břemene v souvislosti s realizací stavby ORG 

3033 Terminál Hranečník - přeložka STL 

plynovodu. 

05 

02343/RM1418/34 RM_M 28 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

ev.č. 1016/2015/OI/ZFUN v souvislosti s realizací 

stavby “Propojenost cyklistické trasy v úseku ul. 

Psohlavců, Martinovská” 

05 

02344/RM1418/34 RM_M 29 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

ev.č. 1797/2015/OI/ZFUN v souvislosti s realizací 

05 
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stavby “Cyklostezka Počáteční, Slezskoostravský 

hrad” 

02345/RM1418/34 RM_M 30 Návrh na uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě” v souvislosti se stavbou 

“Cyklostezky - úsek Seidlerovo nábřeží, 

Slezskoostravský hrad” stavební objekt SO 07.4 

Přeložka trakčních kabelů 

05 

02346/RM1418/34 RM_M 31 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti v 

souvislosti se stavbou Nová Karolina - 

Prodloužená ul. Porážková, která je zahrnutá do 

kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy 

05 

02347/RM1418/34 RM_M 32 Návrh na uzavření smlouvy o uzavření budoucí 

smlouvy o zřízení věcného břemene v souvislosti 

se stavbou Vybavení křižovatky č.3030 

Výškovická x Pavlovova SSZ, zahrnutou do 

kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy 

05 

02348/RM1418/34 RM_VZ 1 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní 

05 

02349/RM1418/34 RM_VZ 2 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření Smlouvy příkazní na zajištění 

inženýrské činnosti pro stavbu “Rekonstrukce 

veřejného osvětlení oblast Gustava Klimenta” v 

Ostravě - Porubě, ORG 4304 

05 

02350/RM1418/34 RM_VZ 3 Veřejná zakázka “Komunikace v areálu bývalé 

FNsP O. - Zábřeh - II. etapa”, poř. č. 173/2015 

05 

02351/RM1418/34 RM_VZ 4 Veřejná zakázka “Rekonstrukce dmýchadel 

ÚČOV (DPS+AD)”, poř. č. 143/2015 

05 

02352/RM1418/34 RM_VZ 5 Veřejná zakázka “Úprava plochy v PZ Mošnov”, 

poř. č. 150/2015 

05 

02353/RM1418/34 RM_VZ 7 Významná veřejná zakázka “Rekonstrukce a 

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

05 

02354/RM1418/34 RM_M 2 Návrh na zápis do Kroniky statutárního města 

Ostravy za roky 2010 a 2011. 

26 

02355/RM1418/34 RM_M 1 Kácení dřevin na pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy 

84 

02356/RM1418/34 RM_M 37 Návrh na vyslovení souhlasů ke stavbám na 

pozemcích v katastrálních územích obce Ostrava, 

jako vlastníka sousedních nemovitostí 

84 

02357/RM1418/34 RM_VZ 6 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

na dovybavení prostor spisoven magistrátu 

úložnými regály 

84 
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RM_M 0 
Schválení programu 34. schůze rady města dne 06.10.2015 
  
Usnesení číslo: 02302/RM1418/34 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 34. schůze rady města dne 06.10.2015 

  
 

RM_M 20 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Radka Barana, ředitele 
Domova Slunečnice Ostrava, p.o. do Švýcarska (Zürich) ve dnech 18.-
22.8.2015 
  
Usnesení číslo: 02303/RM1418/34 

(zn.předkl.) 
42 

  
k usnesení č. 01784/RM1418/28 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu ze zahraniční pracovní cesty Ing. Radka Barana, ředitele Domova Slunečnice Ostrava, 

p.o. do Švýcarska  (Zürich) ve dnech 18.-22.8.2015 

  

 
RM_M 25 
Návrh Komise pro otevřenou radnici a rozvoj samosprávy na využití 
prostředků z operačního programu schváleného vládou ČR pod názvem 
Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015 - 2020 
  
Usnesení číslo: 02304/RM1418/34 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
návrh Komise pro otevřenou radnici a rozvoj samosprávy na využití prostředků z operačního 

programu schváleného vládou ČR pod názvem Strategie digitální gramotnosti ČR na období 

2015 - 2020, strategický cíl 5 - elektronické služby veřejného sektoru dle  důvodové zprávy 

předloženého materiálu 
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2) ukládá 

  
vedoucímu odboru platového a personálního  prověřit možnosti a způsob využití prostředků z 

operačního programu schváleného vládou ČR pod názvem Strategie digitální gramotnosti ČR 

na období 2015 - 2020 pro potřeby ověřování a následnému zvyšování počítačové 

gramotnosti zaměstnanců MMO 

  

 Vyřizuje: Mgr. Aleš Novotný, T: 30.10.2015 

 vedoucí odboru platového a personálního 

  
 

RM_M 21 
Příprava projektu Podzemní kontejnery na odpad v Ostravě – Porubě v 
rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 
  
Usnesení číslo: 02305/RM1418/34 

(zn.předkl.) 
50 

  
k materiálu č. BJ1418 02971/15 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahájení přípravy projektu Podzemní kontejnery na odpad v Ostravě – Porubě ke 

spolufinancování z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 

  

2) žádá 

  
městský obvod Poruba  

jako nositele projektu o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu dle bodu 1) 

tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Petr Mihálik, T: 13.11.2015 

 starosta Městského obvodu Poruba 

  
 

RM_M 22 
Smlouva a Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu “Biologicky 
rozložitelný odpad - SMO, městský obvod Radvanice a Bartovice” v 
rámci Operačního programu Životní prostředí 
  
Usnesení číslo: 02306/RM1418/34 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 00784/RM1418/14 

  
Rada města 
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1) souhlasí 

  
s návrhem Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České 

republiky, která má být uzavřena mezi příjemce statutárním městem Ostrava, městským 

obvodem Radvanice a Bartovice a poskytovatelem Státním fondem životního prostředí České 

republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ: 00020729, na financování 

projektu “Biologicky rozložitelný odpad - SMO, městský obvod Radvanice a Bartovice” z 

Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osy 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a 

odstraňování starých ekologických zátěží, oblasti podpory  4.1 - Zkvalitnění nakládání s 

odpady dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

b) s přijetím dotace z Operačního programu Životní prostředí dle podmínek poskytovatele 

Česká republika - Ministerstvo životního prostředí, se sídlem Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 

10, IČ: 00164801, na projekt “Biologicky rozložitelný odpad - SMO, městský obvod 

Radvanice a Bartovice dle přílohy č. 2 předloženého materiálu za podmínky souhlasu 

zastupitelstva města s tím, že předmět podpory nebude převeden na jinou osobu (ani právně 

zatížen, zejména zastaven ve prospěch jiné osoby) nejméně po dobu 5 let od ukončení realizace 

akce dle části A, písm. c) Přílohy č.1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného 

Ministerstvem životního prostředí  dne 8. 9. 2015 pod č.j. 115D242004479/2 uvedené v příloze 

č. 2 předloženého materiálu a dle čl. III., bodu 5, písm. e) smlouvy uvedené v příloze č. 1 

předloženého materiálu                    

  

2) doporučuje 

   

zastupitelstvu města       

 

vyslovit souhlas s tím, že předmět podpory nebude převeden na jinou osobu (ani právně 

zatížen, zejména zastaven ve prospěch jiné osoby) nejméně po dobu 5 let od ukončení realizace 

akce dle části A, písm. c) Přílohy č.1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného 

Ministerstvem životního prostředí  dne 8. 9. 2015 pod č.j. 115D242004479/2 uvedené v příloze 

č. 2 předloženého materiálu a dle čl. III., bodu 5, písm. e) smlouvy uvedené v příloze č. 1 

předloženého materiálu         

            

  

3) žádá 

  
městský obvod Radvanice a Bartovice                                                                                    

zabezpečit všechny úkony potřebné k realizaci projektu dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Šárka Tekielová, T: 05.11.2015 

 starostka městského obvodu Radvanice a Bartovice 
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4) ukládá 

   

primátorovi města Ing. Tomáši Macurovi, MBA  

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Mgr. Šárka Tekielová, T: 14.10.2015 

 starostka městského obvodu Radvanice a Bartovice 

  
 

RM_M 43 
Zahájení přípravy projektu „Modernizace vybavení pro třídění odpadu v 
městském obvodu Ostrava-Jih“ v rámci Operačního programu Životní 
prostředí 
  
Usnesení číslo: 02307/RM1418/34 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahájení přípravy projektu „Modernizace vybavení pro třídění odpadu v městském obvodu 

Ostrava-Jih“ ke spolufinancování z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020, 

prioritní osy 3 - Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika 

  

2) žádá 

  
městský obvod Ostrava-Jih  

jako nositele projektu o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu dle bodu 1) 

tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 13.11.2015 

 starosta Městského obvodu Ostrava - Jih 

  
 

RM_M 26 
Poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města na spolufinancování 
nákupu 17 ks požárních dopravních automobilů pro zajištění činnosti 
jednotek sboru dobrovolných hasičů v rámci města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 02308/RM1418/34 

(zn.předkl.) 
01 

  

k materiálu č. BJ1418 02923/15 

  
Rada města 
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1) doporučuje 

   

zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o poskytnutí účelové dotace ve výši 9.799.702,36 Kč Moravskoslezskému kraji se 

sídlem 28. října 117, 702 18  Ostrava, IČ 70890692 na financování 15 % přímých realizačních 

nákladů na pořízení 17 ks dopravních automobilů a požárního vybavení pro provádění 

zásahové činnosti a výcviku jednotek sboru dobrovolných hasičů v rámci města Ostravy 

 

  

2) doporučuje 

   

zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města 

Ostravy mezi statutárním městem Ostrava se sídlem Prokešovo náměstí 8, 729 30  Ostrava,          

IČ 00845451 na straně poskytovatele a Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října 117,            

702 18  Ostrava, IČ 70890692 na straně příjemce, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu  

 

  

3) ukládá 

   

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

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

10. zasedání dne 14. 10. 2015 

 

  

 Vyřizuje: Mgr. Michal Bayer, T: 14.10.2015 

 zastupující vedoucí kanceláře primátora 

  
 

RM_MZP 1 
Podání stížnosti proti usnesení Policie ČR o odložení trestní věci 
  
Usnesení číslo: 02309/RM1418/34 

(zn.předkl.) 
02 

  
k usnesení č. 01096/RM1418/19 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s podanou stížností ze dne 16.9.2015 proti usnesení o odložení věci Policie ČR, Městského 

ředitelství policie Ostrava, Územního odboru SKPV, Oddělení hospodářské kriminality ze dne 

13.9.2015, č.j. KRPT-96373-21/TČ-2015-070781-2037, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu a s jejím odůvodněním dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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RM_M 18 
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: 02310/RM1418/34 

(zn.předkl.) 
28 

  
k materiálu č. BJ1418 02973/15 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

   

zastupitelstvu města 

 

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: 14.10.2015 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 19 
Žádost manželů R.P. a P.P. - vybudování příjezdové cesty 
  
Usnesení číslo: 02311/RM1418/34 

(zn.předkl.) 
28 

  
 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města projednat žádost manželů Rxxxxx a Pxxxx Pxxxxxxx dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 
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2) doporučuje 

   

zastupitelstvu města  

 

souhlasit s návrhem odpovědi manželům Rxxxxxx a Pxxxxx Pxxxxxxx, oba bytem x. xxxxxx 

xxx/xxx, xxx xx  xxxxxx - xxxxx xxx xxxxx, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

 

  

3) ukládá 

   

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA  

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

 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 14.10.2015 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 36 
Podnět JN, občana statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 02312/RM1418/34 

(zn.předkl.) 
28 

  

k materiálu č. BJ1418 03003/15 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
podnět občana dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 

  

2) doporučuje 

   

zastupitelstvu města  

 

nepožadovat opatření a sdělení informací ze strany primátora a Magistrátu města Ostravy dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu. 

 

  

3) ukládá 

   

primátorovi Ing. Tomášovi Macurovi, MBA  

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

 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 14.10.2015 

 vedoucí odboru legislativního a právního 
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RM_M 40 
Návrh na podání žaloby proti žalovanému Regionální poradenská 
agentura, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 02313/RM1418/34 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
podat žalobu proti žalovanému Regionální poradenská agentura, s.r.o., IČ: 26298163 se 

sídlem: Brno - Brno město, Starobrněnská 690/20, PSČ 60200 na uložení povinnosti zaplatit 

bezdůvodné obohacení dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 35 
Úprava rozpočtu r. 2015 
  
Usnesení číslo: 02314/RM1418/34 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí dotace městskému obvodu Pustkovec ve výši 150 tis.Kč na nutnou údržbu zeleně 

ve Vědeckotechnologickému parku Ostrava 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- ostatní investiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4216, ÚZ 54515835, ORJ 120, org. 5039000000 o 2 249 tis.Kč (B.1.) 

- běžné výdaje 

(C.2.) na ORJ 136, § 1014, pol. 5152, org. 4271 o 400 tis.Kč 

                               § 3639, pol. 5169 o 798 tis.Kč 

                                            pol. 5171 o 560 tis.Kč 

                               § 3745, pol. 5169 o 49 tis.Kč 

                               § 6171, pol. 5164 o 263 tis.Kč    

na § 2223, pol. 5175, ORJ 100 o 22 tis.Kč (C.3.) 
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(C.4.) na ORJ 120, § 6409, pol. 5364, org. 8141000000, ÚZ 30122863 o 27 tis.Kč 

                                                                                          ÚZ 30522863 o 154 tis.Kč 

- kapitálové výdaje 

(C.1.) na ORJ 230, § 2321, pol. 6121, org. 7095 o 310 tis.Kč 

                                                             org. 7267 o 95 tis.Kč 

                               § 2219, pol. 6121, org. 3192 o 223 tis.Kč 

                               § 2321, pol. 6121, org. 7210 o 36 tis.Kč 

                                                             org. 7096 o 11 tis.Kč 

                               § 3233, pol. 6121, org. 6322 o 150 tis.Kč 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ORJ 120, ÚZ 93, org. 509 o 150 tis.Kč (E.1.) 

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

na § 6409, pol. 5901, ÚZ 8224, ORJ 120 o 2 249 tis.Kč (B.1.) 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

(C.2.) na ORJ 130, § 6171, pol. 5166 o 1 070 tis.Kč 

                                            pol. 5169 o 1 000 tis.Kč 

na § 2223, pol. 5171, ORJ 100 o 22 tis.Kč (C.3.) 

- kapitálové výdaje 

(C.1.) na ORJ 230, § 2321, pol. 6121, org. 7312 o 405 tis.Kč 

                               § 3639, pol. 6121, org. 8100 o 137 tis.Kč 

                                                             org. 8114 o 86 tis.Kč 

                               § 2321, pol. 6121, org. 7296 o 36 tis.Kč 

                                                             org. 7297 o 11 tis.Kč  

                               § 6409, pol. 6909, org. 8064 o 150 tis.Kč 

s n i ž u j e 

- účelová rezerva na financování akcí EIB 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120, ÚZ 8224 o 181 tis.Kč (C.4.) 

- rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 150 tis.Kč (E.1.) 
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Městský obvod Pustkovec (E.1.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 509 o 150 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3745, pol. 51xx, ÚZ 93 o 150 tis.Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.10.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 45 
Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se reguluje provozování loterií 
a jiných podobných her na území statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 02315/RM1418/34 

(zn.předkl.) 
07 

  
k materiálu č. BJ1418 02929/15 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

   

zastupitelstvu města  

 

vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se reguluje provozování loterií a jiných podobných 

her na území statutárního města Ostravy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

 

  

2) ukládá 

   

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA  

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

 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 14.10.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 34 
Informace o zamítnutí projektové žádosti v rámci výzvy programu 
Horizont 2020 
  
Usnesení číslo: 02316/RM1418/34 

(zn.předkl.) 
38 

  

k usnesení č. 0385/ZM1418/6 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zamítnutí projektové žádosti podané projektovým partnerem, městem Drážďany, do výzvy v 

rámci programu Horizont 2020 

  

 
RM_M 44 
Změny v seznamu projektů Integrovaného plánu rozvoje města Ostrava 
a v alokaci finančních prostředků. 
  
Usnesení číslo: 02317/RM1418/34 

(zn.předkl.) 
38 

  
k materiálu č. BJ1418 02981/15 

k usnesení č. 1925/26 ze dne 25.3.2009 

k usnesení č. 1208/19 ze dne 25.6.2008 

k usnesení č. 4523/66 ze dne 17.6.2008 

k usnesení č. 6978/90 ze dne 17.3.2009 

k usnesení č. 4624/67 ze dne 24.6.2008 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s navýšením původní alokované částky ve výši 51 mil. Kč na 54,3 mil. Kč, tj. o 3,3 mil. Kč pro 

Edukační centrum FNsP Ostrava z celkové alokace Integrovaného plánu rozvoje města Ostrava 

- Pól rozvoje z důvodu zpřesnění skutečných nákladů na základě výběrových řízení, viz příloha 

č. 1 zápisu předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

   

zastupitelstvu města  

 

schválit navýšení původní alokované částky ve výši 51 mil. Kč na 54,3 mil Kč, tj. o 3,3 mil. 

Kč pro Edukační centrum FNsP Ostrava z celkové alokace Integrovaného plánu rozvoje města 

Ostrava - Pól rozvoje 
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3) souhlasí 

  
s navýšením původní alokované částky ve výši 18,575 mil. Kč na 23,312 mil. Kč, tj. o 4,737 

mil. Kč pro projekt “Pěší zóna na ulici 28. října od Masarykova náměstí po Smetanovo 

náměstí” z celkové alokace Integrovaného plánu rozvoje města Ostrava - Pól rozvoje z 

důvodu nepředpokládaných víceprací, viz vyjádření městského obvodu Moravská Ostrava a 

Přívoz, které je přílohou č. 2 zápisu předloženého materiálu 

  

 

4) doporučuje 

   

zastupitelstvu města  

 

schválit navýšení původní alokované částky ve výši 18,575 mil. Kč na 23.312 mil. Kč., tj. o 

4,737 mil. Kč pro projekt ”Pěší zóna na ulici 28 října od Masarykova náměstí po Smetanovo 

náměstí” z celkové alokace Integrovaného plánu rozvoje města Ostrava - Pól rozvoje 

 

  

5) souhlasí 

  
s přesunem již schválených náhradních projektů do seznamu projektů financovaných v 

rámci Integrovaného plánu rozvoje města Ostrava - Pól rozvoje: 

a) Pěší zóna na ulici 28. října od Masarykova náměstí po Smetanovo náměstí 

b) Zvýšení bezpečnosti a kvality městské kolejové dopravy - bezbariérový nástup do vozidla 

zastávka Dubina 

c) Cyklostezka chemické osady, Grmelova 

d) Cyklistická trasa O, Ostrava - Radvanice 

e) Autobusový terminál Dubina Interspar, Ostrava - Dubina 

  

6) doporučuje 

  
zastupitelstvu města schválit přesun již schválených náhradních projektů do seznamu projektů 

financovaných v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Ostrava - Pól rozvoje: 

a) Pěší zóna na ulici 28. října od Masarykova náměstí po Smetanovo náměstí 
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b) Zvýšení bezpečnosti a kvality městské kolejové dopravy - bezbariérový nástup do vozidla 

zastávka Dubina 

c) Cyklostezka chemické osady, Grmelova 

d) Cyklistická trasa O, Ostrava - Radvanice 

e) Autobusový terminál Dubina Interspar, Ostrava - Dubina 

  

7) nesouhlasí 

  
s vyřazením projektu “Zlepšení vzdělávání v oblasti radiologických zobrazovacích metod v 

Městské nemocnici v Ostravě” z IPRM Ostrava Pól rozvoje z důvodů zamítnutí financování 

projektu z prostředků Regionálního operačního programu Moravskoslezsko 

  

8) nedoporučuje 

   

zastupitelstvu města  

 

vyřadit projekt “Zlepšení vzdělávání v oblasti radiologických zobrazovacích metod v Městské 

nemocnici v Ostravě” z IPRM Ostrava Pól rozvoje z důvodu zamítnutí financování projektu z 

prostředků Regionálního operačního programu Moravskoslezsko 

 

  

9) ukládá 

   

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA  

předložit zastupitelstvu města návrhy dle bodů 2), 4), 6) a 8) tohoto usnesení  

 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 14.10.2015 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 17 
Návrh na změnu termínů použití a finančního vypořádání poskytnuté 
investiční dotace společnosti DK POKLAD, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 02318/RM1418/34 

(zn.předkl.) 
42 

  
k materiálu č. BJ1418 02986/15 

k usnesení č. 1040/ZM1014/16 

k usnesení č. 2788/ZM1014/34 
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k usnesení č. 1660/ZM1014/23 

k usnesení č. 2527/ZM1014/32 

k usnesení č. 1567/ZM1014/22 

k usnesení č. 2656/ZM1014/33 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

   

zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o změně termínů použití a finančního vypořádání poskytnuté účelové investiční 

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

IČO 47670576 a uzavření Dodatku č. 6 ke smlouvě ev. č. 1343/2012/KZ dle důvodové 

zprávy a 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 

14.10.2015 

 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 14.10.2015 

 vedoucí odboru kultury, sportu a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 33 
Žádosti o navýšení schválených neinvestičních dotací, žádosti o 
poskytnutí neinvestičních dotací v oblasti kultury pro rok 2015, žádost 
o úpravu podmínek použití poskytnuté dotace 
  
Usnesení číslo: 02319/RM1418/34 

(zn.předkl.) 
87 

  
k materiálu č. BJ1418 02995/15 

k usnesení č. 0208/ZM1418/4 

k usnesení č. 00540/RM1418/11 

k usnesení č. 0798/ZM1014/14 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku ve výši 80 tis. Kč Komorní scéně Aréna, 

příspěvková organizace, se sídlem ul. 28. října 289/2, 701 85 Ostrava, IČO: 00845035, na 

vydání publikace k 20. výročí vzniku Komorní scény Arény,   
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dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o navýšení neinvestiční účelové dotace poskytnuté spolku Svatováclavský hudební 

festival, o.s., se sídlem Dr. Šmerala 1181/6, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava,                          

IČO: 26632578, na realizaci projektu “XII. ročník Svatováclavského hudebního festivalu” o 

1.000 tis. Kč a uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z 

rozpočtu statutárního města Ostravy, ev. č. 1094/2015/KSV, uzavřené mezi statutárním 

městem Ostravou a Svatováclavským hudebním festivalem, o.s., dle přílohy č. 3 a důvodové 

zprávy předloženého materiálu 

 

  

3) schvaluje 

  
 rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j í 

neinvestiční transfery na ORJ 160 

na § 3319, pol. 5222                                             o        40 tis. Kč 

ostatní neinvestiční výdaje na ORJ 160 

na § 3319, pol. 5901                                             o        40 tis. Kč 

- z v y š u j í 

neinvestiční příspěvky na ORJ 160 

na § 3316, pol. 5331, ÚZ 2003, org. 4251           o        80 tis. Kč 

  

4) ukládá 

   

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 4) tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.10.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
5) doporučuje 

   

zastupitelstvu města 
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schválit úpravu závazného ukazatele - zvýšení neinvestičního příspěvku Komorní scéně Aréna, 

příspěvková organizace,  o 80 tis. Kč 

 

  

6) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j í 

ostatní neinvestiční výdaje na ORJ 160 

na § 3319, pol. 5901                                             o    1 000 tis. Kč 

- z v y š u j í 

neinvestiční transfery na ORJ 160 

na § 3312, pol. 5222, ÚZ 2003                             o    1 000 tis. Kč 

  

  

7) doporučuje 

   

zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti kultury pro rok 2015 

žadatelům o neinvestiční účelovou dotaci uvedeným v příloze č. 8 předloženého materiálu pro 

nesplnění formálních náležitostí 

 

  

8) doporučuje 

   

zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o neposkytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti kultury pro rok 2015 žadateli 

o neinvestiční účelovou dotaci uvedenému v  příloze č. 9 předloženého materiálu z věcných 

důvodů 

 

  

9) doporučuje 

   

zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o změně podmínek použití neinvestiční účelové dotace poskytnuté Národnímu 

divadlu moravskoslezskému, příspěvková organizace, se sídlem ul. Čs. legií 148/14, 701 04 

Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 00100528, na realizaci projektu “Ost-ra-var 2015 / 19. 

ročník festivalu ostravských činoherních divadel” dle důvodové zprávy a přílohy č. 10 a o 
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uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu 

statutárního města Ostravy, ev. č. 2254/2015/KSV, uzavřené mezi statutárním městem 

Ostravou a Národním divadlem moravskoslezským, příspěvková organizace, dle přílohy č. 11 

předloženého materiálu 

 

  

10) ukládá 

   

1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

předložit návrhy dle bodů 2), 5) až 9) tohoto usnesení na zasedání zastupitelstva 

města ke schválení a rozhodnutí s tím, že žádost zájmového sdružení právnických osob Dolní 

oblast VÍTKOVICE, se sídlem Ruská 2887/101, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČO: 75125285 o 

navýšení dotace na realizaci projektu “Provoz Národní kulturní památky Důl Hlubina, 

koksovna a vysoké pece Vítkovických železáren v roce 2015” dle přílohy č. 5 předloženého 

materiálu včetně návrhu rozpočtového opatření bude zastupitelstvu města dne 

14.10.2015 předložena ve variantách 

 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 14.10.2015 

 vedoucí odboru kultury, sportu a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 39 
Žádost městského obvodu Radvanice a Bartovice - prominutí části 
účelového transferu 
  
Usnesení číslo: 02320/RM1418/34 

(zn.předkl.) 
87 

  
k materiálu č. BJ1418 02993/15 

k usnesení č. 1945/ZM1014/27 

k usnesení č. 2112/ZM1014/28 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o prominutí vrácení částky ve výši  83.568,- Kč z poskytnutého účelového 

transferu městskému obvodu Radvanice a Bartovice, se sídlem Těšínská 87/281, 716 00 

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

  

2) ukládá 

   

1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

14.10.2015 
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 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 14.10.2015 

 vedoucí odboru kultury, sportu a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 47 
Žádost Fotbalové asociace České republiky 
  
Usnesení číslo: 02321/RM1418/34 

(zn.předkl.) 
42 

  
k materiálu č. BJ1418 02980/15 

  
Rada města 

 
1) doporučuje 

   

zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o poskytnutí účelové dotace ve výši 1 mil. Kč a uzavření smlouvy mezi statutárním 

městem Ostrava a Fotbalovou asociací České republiky, se sídlem Diskařská 2431/4, Břevnov 

(Praha 6), PSČ 169 00 Praha, IČO 00406741, na podporu mezinárodního utkání fotbalové 

reprezentace ČR s týmem Srbska v Ostravě dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu 

 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

- z v y š u j í 

  neinvestiční transfery 

  na § 3419, pol. 5222, ORJ 161                             o 1.000 tis. Kč 

- s n i ž u j í 

  neinvestiční transfery 

  na § 3419, pol. 5213, ORJ 161, ÚZ 7103              o 720 tis. Kč 

  na § 3419, pol. 5213, ORJ 161, ÚZ 2003              o 280 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumírovi Palyzovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí body 1) až 2) tohoto usnesení na jeho zasedání dne 

14.10.2015 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 14.10.2015 

 vedoucí odboru kultury, sportu a volnočasových aktivit 
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RM_M 24 
Návrh na záměr města vložit nemovité věci v k.ú. Krásné Pole, obec 
Ostrava do základního kapitálu obchodní společnosti statutárního 
města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 02322/RM1418/34 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02949/15 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout zrušit bod 3) svého usnesení č. 0616/ZM1418/8 ze dne 

9.9.2015 v celém rozsahu. 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout o záměru města vložit majetek statutárního města Ostravy do 

základního kapitálu obchodní společnosti s ručením omezeným statutárního města Ostravy 

formou nepeněžitého vkladu, a to: 

- pozemek parc.č. 160, 

- pozemek parc.č. 161, 

- pozemek parc.č. 162, 

  vše v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava 

s tím, že předmětem vkladu do základního kapitálu nebude budova čp. 5, která je součástí 

pozemku parc.č. 160 v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava a která bude před vkladem výše 

uvedených pozemků odstraněna - zdemolována. 

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

  

3) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi a náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 14.10.2015 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 5 
Návrh na rozhodnutí o neupotřebitelnosti a likvidaci movitého majetku 
ve výpůjčce HZS MSK 
  
Usnesení číslo: 02323/RM1418/34 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
1) o neupotřebitelnosti a likvidaci movitých věcí ve vlastnictví statutárního města Ostravy v 

celkové pořizovací hodnotě 1.626.175,31 Kč, specifikovaných v příloze č. 2 a 3 předloženého 

materiálu, 

vypůjčených na základě Smlouvy o výpůjčce ev.č. 1654/2003/MJ ze dne 31.12.2003 České 

republice - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, se sídlem Výškovická 40,                

700 30 Ostrava- Zábřeh, IČO 70884561 

2) o vyřazení movitých věcí dle přílohy č. 2 a 3 předloženého materiálu ze smlouvy o výpůjčce 

  

2) ukládá 

   

vedoucímu odboru hospodářské správy 

zajistit fyzickou likvidaci movitých věcí dle bodu 1) tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 30.10.2015 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
3) jmenuje 

  
likvidační komisi ve složení 

předseda:   p. Tomeček Stanislav, za odbor hospodářské správy 

                  p. Nohlová Marie, za odbor majetkový 

                  Ing. Kubenka Jiří, za HZS MSK 

                  Ing. Fojtík Adam 

  

4) ukládá 

   

likvidační komisi 

vyhotovit zápis o provedení likvidace 
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 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 30.10.2015 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_M 6 
Návrh na souhlas s umístěním stavby na pozemcích ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy. 
  
Usnesení číslo: 02324/RM1418/34 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním stavby - “Rekonstrukce chodníků a trolejbusových, zastávek ul. Hornopolní - 2. 

úsek” na části pozemku parc. č. 2260/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, na části pozemku 

parc. č. 2260/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

o celkové výměře 237 m2, dle situace trvalého a dočasného záboru, která je přílohou č. 2 

 předloženého materiálu 

pro žadatele: statutární město Ostrava - městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

pro územní a stavební řízení 

  

 
RM_M 7 
Souhlas s přemístěním HUP v areálu Domova Slunečnice Ostrava, p.o. 
  
Usnesení číslo: 02325/RM1418/34 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s přemístěním dvou stávajících hlavních uzávěrů plynu ( “ HUP”) do nově vybudovaného HUP 

v oplocení areálu příspěvkové organizace Domova Slunečnice Ostrava, Opavská 

4472/76,Ostrava - Poruba,  na pozemku parc.č. 4418 v k.ú. Poruba  - sever, obec Ostrava, viz 

příloha č.1a), 1b) 

 

pro společnost: 

 

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 - Opavská I. etapa” 
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RM_M 8 
Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě do pozemku ve 
vlastnictví SMO, návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o 
zřízení služebnosti a návrh na uzavření nájemní smlouvy k částem 
pozemků se Sdružením automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, 
z.s. 
  
Usnesení číslo: 02326/RM1418/34 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

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

parc. č. 190/92 - ostatní plocha, silnice, 

parc. č. 190/143 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, pro: 

Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, z.s. 

se sídlem Nad sokolovnou 117/1, Podolí, 147 00 Praha 

IČO: 457 71 570 

v rámci stavby “Novostavba Regionálního pracoviště Sdružení automobilových dopravců 

ČESMAD BOHEMIA” 

  

2) rozhodla 

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

zřízení služebnosti - dle přílohy č. 2 předloženého materiálu - k částem pozemků ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

parc. č. 190/92 - ostatní plocha, silnice, 

parc. č. 190/143 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k.ú. Vítkovice, 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: 
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Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, z.s. 

se sídlem Nad sokolovnou 117/1, Podolí, 147 00 Praha 

IČO: 457 71 570 

za účelem zřízení, provozování a údržby vodovodní přípojky, na dobu časově neomezenou, za 

jednorázovou úplatu ve výši : 

- 200,- Kč + DPH v zákonné výši za každý i započatý metr délky vodovodní přípojky, nejméně 

však 1.500,- Kč + DPH v zákonné výši v pozemku parc. č. 190/143 - ostatní plocha, ostatní 

komunikace v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, 

- 200,- Kč a 500,- Kč + DPH v zákonné výši za každý i započatý metr délky vodovodní 

přípojky, nejméně však 1.500,- Kč + DPH v zákonné výši v pozemku parc. č. 190/92 - ostatní 

plocha, silnice v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, v souladu s územní informací cenové mapy č. 

15 platné od 1.1.2015, 

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 částem pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to: 

- parc.č. 190/92, ost. plocha - silnice o výměře 2,25 m2 

- parc.č. 190/143, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 2,07 m2 

oba v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava (ul. Na Obvodu) 

se Sdružením automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, z.s. 

se sídlem Nad sokolovnou 117/1, Podolí, 147 00 Praha 

IČO: 457 71 570 

za účelem uložení vodovodní přípojky v rámci realizace stavby “Novostavba Regionálního 

pracoviště Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA”, za nájemné ve výši 

110,- Kč/m2/rok, tj. 475,20,- Kč ročně, na dobu určitou ode dne účinnosti smlouvy a končí 

dnem, který předchází dni právních účinků zápisu služebnosti vodovodní přípojky v částech 

předmětných pozemků, nejpozději však 31. 12. 2017, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 9 
Návrh na souhlas s umístěním podzemního kabelového vedení VN 22 
kV, podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV včetně přípojkových 
pojistkových pilířů, rozpojovacího jistícího pilíře a distribuční 
trafostanice k pozemkům v k.ú. Hrabová, obec Ostrava ve vlastnictví 
SMO a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene, pro ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 02327/RM1418/34 

(zn.předkl.) 
08 
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Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním podzemního kabelového vedení VN 22 kV, podzemního kabelového vedení NN 

0,4 kV včetně 15 ks přípojkových pojistkových pilířů, 1 ks rozpojovacího jistícího pilíře a 1 ks 

distribuční trafostanice v pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc.č. 1882/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 1884/2 - orná půda, 

parc.č. 1899/3 - orná půda, 

parc.č. 1899/9 - orná půda, 

parc.č. 1899/42 - orná půda 

v k.ú. Hrabová, 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 - Hrabová, Závadova, DTS, 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: 

parc.č. 1882/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 1884/2 - orná půda, 

parc.č. 1899/3 - orná půda, 

parc.č. 1899/9 - orná půda, 

parc.č. 1899/42 - orná půda 

v k.ú. Hrabová, 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: 

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 VN 22 kV v částech pozemků parc.č. 

1899/42, parc.č. 1899/9, parc.č. 1882/2 a parc.č. 1884/2 v k.ú. Hrabová, obec Ostrava, 

- zřízení a provozování podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v částech pozemků parc.č. 

1899/42, parc.č. 1899/9, parc.č. 1899/3, parc.č. 1882/2 a parc.č. 1884/2 v k.ú. Hrabová, obec 

Ostrava, 

- zřízení a provozování 4 ks přípojkových pojistkových pilířů na pozemku parc.č. 1899/9, 3 ks 

přípojkových pojistkových pilířů na pozemku parc.č. 1899/3, 8 ks přípojkových pojistkových 

pilířů na pozemku parc.č. 1884/2, 1 ks rozpojovacího jistícího pilíře na pozemku parc.č. 1899/9 

a 1 ks distribuční trafostanice na pozemku parc.č. 1884/2 v k.ú. Hrabová, obec Ostrava, 

na dobu časově neomezenou za dohodnutou jednorázovou úplatu: 

- ve výši 500,- Kč za každý i započatý metr délky podzemního kabelového vedení VN 22 kV v 

částech pozemků parc.č. 1899/42, parc.č. 1899/9, parc.č. 1882/2 a parc.č. 1884/2 v k.ú. 

Hrabová, obec Ostrava + DPH v zákonné výši, nejméně však 1500,- Kč + DPH v zákonné 

výši, 

- ve výši 500,- Kč za každý i započatý metr délky podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v 

částech pozemků parc.č. 1899/42, parc.č. 1899/9, parc.č. 1899/3, parc.č. 1882/2 a parc.č. 

1884/2 v k.ú. Hrabová, obec Ostrava + 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 4 ks přípojkových pojistkových pilířů na pozemku parc.č. 1899/9, 3 

ks přípojkových pojistkových pilířů na pozemku parc.č. 1899/3, 8 ks přípojkových 

pojistkových pilířů na pozemku parc.č. 1884/2, 1 ks rozpojovacího jistícího pilíře na pozemku 

parc.č. 1899/9 a 1 ks distribuční trafostanice na pozemku parc.č. 1884/2 v k.ú. Hrabová, obec 

Ostrava, nejméně však 1500,- Kč + DPH v zákonné výši za každý přípojkový pojistkový pilíř, 

rozpojovací jistící pilíř a distribuční trafostanici 

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

  

 
RM_M 10 
Návrh na záměr města prodat pozemky v k. ú. Poruba-sever, obec 
Ostrava, svěřené městskému obvodu 
  
Usnesení číslo: 02328/RM1418/34 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02988/15 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

   

zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o záměru města prodat níže uvedené pozemky v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, 

svěřeno městskému obvodu Poruba, a to: 
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- pozemek parc. č. 3751/244 

- pozemek parc. č. 3751/245 

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

  

2) doporučuje 

   

zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o záměru města  prodat pozemek parc. č. 3751/157 v k. ú. Poruba-sever, obec 

Ostrava, svěřeno městskému obvodu Poruba 

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) a bodu 2) tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 14.10.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 11 
Návrh koupit nemovitou věc v k. ú. Hrabová, obec Ostrava v rámci 
stavby “Rekonstrukce kanalizace v ulici Klasná” 
  
Usnesení číslo: 02329/RM1418/34 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02916/15 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout koupit nemovitou věc do vlastnictví statutárního města Ostravy, a to: 

- pozemek parc. č. 2560/6 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Hrabová, obec Ostrava 

ve vlastnictví Jxxx Šxxxxx, rok narození xxxx, bytem xxxxx xxx/xx, xxxxxx, xxx xx xxxxx 
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za cenu obvyklou ve výši 211.200,-Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

   

1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

 

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 14.10.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 12 
Návrh záměru pronajmout nebytový prostor v domě na ul. Horní č. 
3039/114, Ostrava-Bělský Les. 
  
Usnesení číslo: 02330/RM1418/34 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout  část pozemku parc.č. 126/15, zastavěná plocha a nádvoří, jehož 

součástí je budova č.p. 3039, k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, a to nebytový prostor v           

1. podzemním podlaží označený jako “místnost 1, WC, sprcha, šatna” o celkové ploše 45,68 m2 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 13 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku pod garáží v 
k.ú. Moravská Ostrava. 
  
Usnesení číslo: 02331/RM1418/34 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc.č. 1111/45, 

zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, o výměře 17 m2 s nájemci 
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MUDr. Txxxxx Cxxxxx, rok narození xxxx,  MUDr. Hxxxxx Cxxxxxx, rok narození xxxx, oba 

bydlištěm xxxxx xxxx/xx, xxx xx xxxxxx, 

za roční nájemné 1.785,-Kč 

dle přílohy č. 2  předloženého materiálu 

  

 
RM_M 14 
Návrh na souhlas s technickým zhodnocením budovy v k.ú. Pustkovec 
(areál Vědecko-technologického parku Ostrava) 
  
Usnesení číslo: 02332/RM1418/34 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s tím, aby společnost Ortopedická protetika Frýdek-Místek, s.r.o., IČO: 286 03 486, 

provedla technické zhodnocení budovy čp. 376, která je součástí pozemku parc. č. 4685/103, 

k.ú. Pustkovec, obec Ostrava, na vlastní náklady ve výši 48.538 Kč bez DPH, v rozsahu, který 

je uveden v žádosti ze dne 22. 9. 2015, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu 

 

  

 
RM_M 23 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy s New Karolina Shopping Center 
Development, s. r. o. 
  
Usnesení číslo: 02333/RM1418/34 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

obec Ostrava, a to: 

- parc. č. 3457/1 - ostatní plocha, neplodná půda, a to k části A o výměře 96 m2 a k části B o 

výměře 81 m2 

- parc. č. 4246/13 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 81 m2 
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s New Karolina Shopping Center Development, s. r. o., se sídlem Praha 1, Olivova 4/2096, 

PSČ 110 00, IČO 281 83 011 

za účelem konání zábavní akce pro rodiny s dětmi Octobeerfest 2015 v termínu od 9.10.2015 - 

10.10.2015 

za nájemné ve výši 650,- Kč/m2/rok, tj. 2.297,- Kč celkem za celou dobu nájmu 

na dobu od 8.10.2015 do 12.10.2015 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 41 
Návrh na záměr města směnit část pozemku v k. ú. Poruba-sever, 
svěřenou městskému obvodu 
  
Usnesení číslo: 02334/RM1418/34 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02984/15 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout o záměru města směnit: 

- část pozemku parc. č. 1503/1 o výměře 2932 m2, označenou jako pozemek parc. č. 

1503/149   v k. ú. Poruba - sever, obec Ostrava dle geometrického plánu č. 2737-3898/2013 ze 

dne 29.9.2013; 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Poruba 

 

za 

- část pozemku parc. č. 1503/43 o výměře 2932 m2, označenou jako pozemek parc. č. 

1503/150 v k. ú. Poruba - sever, obec Ostrava  dle geometrického plánu č. 2737-3898/2013 ze 

dne 29.9.2013; 

 

ve vlastnictví LXM Group a.s., IČO 258 49 832, se sídlem Malostranská 579, 742 42 Šenov u 

Nového Jičína 
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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: 14.10.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 42 
Návrh směnit pozemky, návrh vypůjčit část pozemku v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava a návrh uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o 
zřízení služebnosti v rámci akce “Zklidnění ulice Nádražní - práva k 
provedení stavby”; 
  
Usnesení číslo: 02335/RM1418/34 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02991/15 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout 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 

- 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 (tramvajové trati)  

- tramvajovou trať na pozemku parc. č. 3550/1 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
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ve vlastnictví Dopravního podniku Ostrava a.s., IČO 619 74 757, se sídlem                            

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

a uzavřít směnnou smlouvu dle přílohy č. 6 tohoto materiálu; podle této smlouvy uhradí 

společnost Dopravní podnik Ostrava a.s. statutárnímu městu Ostrava rozdíl  v ceně obvyklé 

předmětů směny ve výši 5 400,- Kč 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout na straně budoucího oprávněného ze služebnosti, uzavřít smlouvu o budoucí 

smlouvě o zřízení služebnosti dle přílohy č.7 předloženého materiálu k pozemku parc.č. 2968 - 

ostatní plocha, dráha v k.ú. Poruba, obec Ostrava s budoucím vlastníkem: 

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

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

IČO 619 74 757 

za účelem zřízení, provozování a údržby kabelového vedení veřejného osvětlení, světelného 

signalizačního zařízení, vodovodního přivaděče DN 700, vodovodního řadu DN 200, 

kanalizace DN 300, kanalizace DN 500, kanalizace DN 600, kanalizačního sběrače DN 1700, 

kanalizačního sběrače DN 1500 v pozemku parc.č. 2968 v k.ú. Poruba, obec Ostrava na dobu 

časově neomezenou za jednorázovou úplatu ve výši 1000,- Kč + DPH v zákonné výši za 

podmínky, že zastupitelstvo města rozhodne o uzavření směnné smlouvy dle bodu 1) usnesení 

  

3) rozhodla 

  
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 

(tramvajové trati) a tramvajovou trať na pozemku parc. č. 3550/1 v k. ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava 

Dopravnímu podniku Ostrava a.s., IČO 619 74 757, se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská 

Ostrava, 702 00  Ostrava 

na dobu neurčitou, za podmínky, že se statutární město Ostrava stane vlastníkem části výše 

uvedeného pozemku vč. součásti a příslušenství 

a uzavřít smlouvu o výpůjčce dle přílohy č. 8 tohoto materiálu 
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4) 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: 14.10.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 46 
Návrh prodat nemovité věci v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava v areálu 
VTP 
  
Usnesení číslo: 02336/RM1418/34 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02992/15 

  
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 pro 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 

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 
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a uzavřít kupní smlouvu a smlouvu o zřízení předkupního práva 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 

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 14.10.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 3 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do vlastnictví právnické 
osoby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 02337/RM1418/34 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

rozpočtů ve znění pozdějších předpisů o udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do 

vlastnictví právnické osoby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, Nemocniční 

898/20 A, 728 80 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO 00635162 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, PhD. vystavit za zřizovatele předchozí souhlas 

zřizovatele k darovací smlouvě dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 16.10.2015 

 vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 

  
 

RM_M 4 
Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku 
města Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě Domov pro 
seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace, IČO 
70631816, Bohumínská 1056/71, 710 00 Slezská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02338/RM1418/34 

(zn.předkl.) 
41 
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Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku statutárního města 

Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě Domov pro seniory Kamenec, Slezská 

Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem Bohumínská 1056/71, 710 00 Slezská Ostrava, 

IČO 70631816 v celkové pořizovací hodnotě 216 915,45 Kč dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) jmenuje 

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

předsedkyně :   Ing. Martina Curusová - ekonom 

členové :           Ing. Dagmar Lapišová - vedoucí provozního útvaru 

                         Lea Halušková - vedoucí stravovacího útvaru 

                         Jozefina Rucká - majetkový odbor MMO 

  

3) ukládá 

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

předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Martina Curusová, T: 06.11.2015 

 ekonom 

  
 

RM_M 16 
Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 
13/2004, o školských obvodech spádových škol zřizovaných městskými 
obvody statutárního města Ostravy, ve znění obecně závazných 
vyhlášek č. 11/2005, č. 16/2006, č. 13/2007, č. 10/2009, č. 5/2010, č. 
20/2013 a č. 9/2014. 
  
Usnesení číslo: 02339/RM1418/34 

(zn.předkl.) 
86 

  
k materiálu č. BJ1418 02998/15 

  
Rada města 
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1) schvaluje 

  
návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 13/2004, o 

školských obvodech spádových škol zřizovaných městskými obvody statutárního města 

Ostravy, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 11/2005, č. 16/2006, č. 13/2007, č. 10/2009, č. 

5/2010, č. 20/2013 a č. 9/2014 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 

  

2) doporučuje 

   

zastupitelstvu města 

 

vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 13/2004, o 

školských obvodech spádových škol zřizovaných městskými obvody statutárního města 

Ostravy, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 11/2005, č. 16/2006, č. 13/2007, č. 10/2009, č. 

5/2010, č. 20/2013 a č. 9/2014 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 

 

  

3) ukládá 

   

náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 

předložit návrh obecně závazné vyhlášky na zasedání zastupitelstva města 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., T: 14.10.2015 

 náměstek primátora 

  
 

RM_M 15 
Schválení podání žádosti o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje 
k projektu “Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS MSK” 
  
Usnesení číslo: 02340/RM1418/34 

(zn.předkl.) 
90 

  
k usnesení č. 02047/RM1418/29 

k usnesení č. 01500/RM1418/24 

k usnesení č. 0644/ZM1418/8 

k usnesení č. 0500/ZM1418/6 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
podání žádosti o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro projekt „Výstavba 

vrtulníkového hangáru v areálu HZS MSK“ 

  

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

Strana 41/54  

2) ukládá 

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

účastí a sdruženého nákupu zajistit předložení žádosti o dotaci a všech jejich příloh pro projekt 

dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.10.2015 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 

  
3) schvaluje 

  
v případě úspěšnosti projektu dle bodu 1) financování projektu v celkové výši 16 406 tis. Kč 

v roce 2015: 

na zajištění předfinancování projektu ve výši 4 835 tis. Kč, 

v roce 2016: 

na zajištění předfinancování projektu ve výši 10 129 tis. Kč 

přičemž v obou částkách  je obsaženo spolufinancování celkem ve výši 9 181 tis. Kč dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

4) ukládá 

  
Magistrátu města Ostrava - odboru investičnímu zajistit spolufinancování a předfinancování 

projektu uvedeného v bodě 1) v rámci specifikace nároků na rozpočet  statutárního města 

Ostrava na rok 2016 dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 31.12.2015 

 zastupující vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_M 38 
Smlouva o poskytování služeb technické podpory provozu a rozvoje 
programového vybavení Helpdesk Siebel se společností OKsystem a.s. 
  
Usnesení číslo: 02341/RM1418/34 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o poskytování služeb technické podpory provozu a rozvoje programového 

vybavení Helpdesk Siebel se společností OKsystem a.s. se sídlem Na Pankráci 1690/125,           

140 21  Praha 4 , IČO: 27373665 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 

  

 
RM_M 27 
Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v souvislosti s 
realizací stavby ORG 3033 Terminál Hranečník - přeložka STL 
plynovodu. 
  
Usnesení číslo: 02342/RM1418/34 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v souvislosti s realizací stavby ORG Terminál 

Hranečník - přeložka STL plynovodu mezi oprávněným RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klišská 

940, 401 17 Ústí nad Labem,  IČ: 27295567 a vlastníkem Statutární město Ostrava, Prokešovo 

nám,8, 729 30 Ostrava, IČ: 00845451, jejíž předmětem je STL plynovod PE D 315 Dualtec v 

délce 111,00m z části umístěný na části pozemku pozemkové parc.č. 3238/2 v k.ú. Slezská 

Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 28 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ev.č. 
1016/2015/OI/ZFUN v souvislosti s realizací stavby “Propojenost 
cyklistické trasy v úseku ul. Psohlavců, Martinovská” 
  
Usnesení číslo: 02343/RM1418/34 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1418 02955/15 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ev.č. 1016/2015/OI/ZFUN na akci 

“Propojenost cyklistické trasy v úseku ul. Psohlavců, Martinovská” se 

zhotovitelem společností JANKOSTAV s.r.o. se sídlem Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava - 

Kunčice, IČO: 25855581 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Kamilu Bednářovi 

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 14.10.2015 

 zastupující vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_M 29 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ev.č. 
1797/2015/OI/ZFUN v souvislosti s realizací stavby “Cyklostezka 
Počáteční, Slezskoostravský hrad” 
  
Usnesení číslo: 02344/RM1418/34 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1418 02954/15 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ev.č. 1797/2015/OI/ZFUN na akci 

“Cyklostezka Počáteční, Slezskoostravský hrad” se zhotovitelem společností JANKOSTAV 

s.r.o. se sídlem Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava - Kunčice, IČO: 25855581 dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Kamilu Bednářovi 

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 14.10.2015 

 zastupující vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_M 30 
Návrh na uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v 
souvislosti se stavbou “Cyklostezky - úsek Seidlerovo nábřeží, 
Slezskoostravský hrad” stavební objekt SO 07.4 Přeložka trakčních 
kabelů 
  
Usnesení číslo: 02345/RM1418/34 

(zn.předkl.) 
05 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě”  v souvislosti se stavbou 

“Cyklostezky - úsek Seidlerovo nábřeží, Slezskoostravský hrad” stavební objekt SO 07.4 

Přeložka trakčních kabelů  mezi povinným: 

OKK Koksovny, a.s. 

Koksární ulice 1112, 702 24 Ostrava - Přívoz 

IČO:47675829 

 a 

oprávněným: 

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

Poděbradova 494/2, 701 71 Ostrava - Moravská Ostrava 

IČO: 61997475 

a 

investorem: 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na části pozemku parc.č. 3635/8 v k.ú.Slezská 

Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 31 
Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti v souvislosti se 
stavbou Nová Karolina - Prodloužená ul. Porážková, která je zahrnutá 
do kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 02346/RM1418/34 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o zřízení služebnosti” v souvislosti se stavbou “Nová Karolina - Prodloužená 

ul. Porážková I” mezi vlastníkem pozemku Dopravním podnikem Ostrava a.s., Poděbradova 

494/2 701 71 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 61974757 

oprávněným 

UPC Česká republika, s.r.o., Závišova 502/5, 140 00 Praha 4-Nusle, IČO: 00562262 

a investorem 
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statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 

předmětem je přeložka sdělovacího kabelu UPC na částech pozemků p. č. 297/26,  p. č. 297/28 

a  p. č. 297/59, v katastrálním území Moravská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 32 
Návrh na uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene v souvislosti se stavbou Vybavení křižovatky č.3030 
Výškovická x Pavlovova SSZ, zahrnutou do kapitálového rozpočtu 
statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 02347/RM1418/34 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1418 01813/15 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města  

uzavřít “Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene” v souvislosti se 

stavbou “Vybavení křižovatky č.3030 Výškovická x Pavlovova SSZ”, mezi budoucím 

povinným Moravskoslezským krajem, ul.28.října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692 

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 

předmětem je stavba světelného signalizačního zařízení na částech pozemků p.p.č. 1095/8, 

p.p.č. 1095/25, p.p.č. 1095/19 a p.p.č. 1095/7 v katastrálním území Zábřeh nad Odrou, obec 

Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

   

náměstkovi primátora Ing. Kamilu Bednářovi 

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

 

  

 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 14.10.2015 

 zastupující vedoucí odboru investičního 
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RM_VZ 1 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o 
dílo a smlouvy příkazní 
  
Usnesení číslo: 02348/RM1418/34 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní pro 

přípravu akce “Odstranění objektů v areálu ZOO Ostrava” se zhotovitelem (příkazníkem): 

Ing. Tomáš Křikala, Nová Ves 396, 73911, Frýdlant nad Ostravicí, IČO: 18492835 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 2 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy 
příkazní na zajištění inženýrské činnosti pro stavbu “Rekonstrukce 
veřejného osvětlení oblast Gustava Klimenta” v Ostravě - Porubě, ORG 
4304 
  
Usnesení číslo: 02349/RM1418/34 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy příkazní na zajištění inženýrské 

činnosti pro stavbu “Rekonstrukce veřejného osvětlení oblast Gustava Klimenta” v Ostravě - 

Porubě, ORG 4304, za cenu nejvýše přípustnou 201 300,-Kč bez DPH, s příkazníkem : PTD 

Muchová, s. r. o., Ostrava - Muglinov, Olešní 313 / 14, IČO : 27767931, dle přílohy č.1 

předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 3 
Veřejná zakázka “Komunikace v areálu bývalé FNsP O. - Zábřeh - II. 
etapa”, poř. č. 173/2015 
  
Usnesení číslo: 02350/RM1418/34 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
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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 realizaci stavby 

„Komunikace v areálu bývalé FNsP O. - Zábřeh - II. etapa“ v rozsahu předloženého materiálu 

  

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. Renáta Žáčková, Dis. - odbor investiční 

  

3) jmenuje 

  
hodnotící komisi a komisi pro posouzení kvalifikace: 

členové: 

1. Ing. Kamil Bednář - náměstek primátora 

2. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

3. Rudolf Ficek - člen ZM 

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

5. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

6. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek, externího financování, kapitálových účastí 

    a sdruženého nákupu 

náhradníci: 

1. Ing. Ivo Hařovský - náměstek primátora 

2. Mgr. Kateřina Šebestová - náměstkyně primátora 

3. Ing. František Kolařík - člen ZM 

4. Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. - člen ZM 

5. Ing. Renáta Žáčková, Dis. - odbor investiční 

6. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek, externího financování, kapitálových účastí 

    a sdruženého nákupu 
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4) ukládá 

  
zastupující vedoucí odboru veřejných zakázek, externího financování, kapitálových účastí a 

sdruženého nákupu zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 29.01.2016 

 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: 29.01.2016 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 

  
 

RM_VZ 4 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce dmýchadel ÚČOV (DPS+AD)”, poř. č. 
143/2015 
  
Usnesení číslo: 02351/RM1418/34 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

dokumentace pro provádění stavby včetně výkonu autorského dozoru po dobu realizace stavby 

“Rekonstrukce dmýchadel ÚČOV” v Ostravě-Přívoze v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu s uchazečem: 

KONEKO, spol. s r.o. 

se sídlem: Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava, Mariánské Hory 

IČO: 00577758 

za cenu nejvýše přípustnou 520.000,- Kč bez DPH 
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RM_VZ 5 
Veřejná zakázka “Úprava plochy v PZ Mošnov”, poř. č. 150/2015 
  
Usnesení číslo: 02352/RM1418/34 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
 
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na realizaci díla “Udržovací 

práce plochy s navezenými haldami zeminy“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s 

dodavatelem: 

Jan Slabý 

Sídlo: Bártkova 996, 739 44 Brušperk 

IČO: 11540613 

za cenu nejvýše přípustnou 2.189.313,60 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 7 
Významná veřejná zakázka “Rekonstrukce a modernizace DK Poklad”, 
poř. č. 153/2015 
  
Usnesení číslo: 02353/RM1418/34 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1418 02964/15 

k usnesení č. 02057/RM1418/29 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

modernizace Domu kultury Poklad” v Ostravě - Porubě, v rozsahu dle předloženého materiálu 

a za podmínky schválení odůvodnění veřejné zakázky zastupitelstvem města 

  

2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání obálek ve složení: 

členové: 
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1. Ing. Eva Seborská - odbor veř. zakázek, ext. financování, kapitálových účastí a sdruž. 

nákupu 

2. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní  

3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

4. Mgr. Marcela Mrózková Heříková - DK POKLAD, s.r.o. 

náhradníci: 

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

nákupu 

2. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Renáta Žáčková DiS. - odbor investiční 

4. Jiří Kolibač - DK POKLAD, s.r.o. 

  

3) jmenuje 

  
hodnotící komisi a komisi pro posouzení kvalifikace ve složení:   

členové:   

1. Ing. Kamil Bednář - náměstek primátora 

2. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

3. Vladimír Marek - DK POKLAD, s.r.o. 

4. Jiří Kolibač - DK POKLAD, s.r.o. 

5. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční   

6. Bc. Jan Hanáček - odbor investiční 

7. Ing. Eva Seborská - odbor veř. zakázek, ext. financování, kapitálových účastí a sdruž. 

nákupu 

náhradníci:   

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

2. Ing. Lumír Palyza - náměstek primátora  

3. Ing. Miroslav Jopek - DK POKLAD, s.r.o. 

4. Ing. Petra Kopřivová - odbor investiční 

5. Ing. Renáta Žáčková DiS. - odbor investiční 

6. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 

7. Ing. Tomáš Smolík - odbor veř. zakázek, ext. financování, kapitálových účastí a sdruž. 

nákupu 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

schválit odůvodnění veřejné zakázky ”Rekonstrukce a modernizace DK Poklad”, v rozsahu dle 

předloženého materiálu 
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5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Kamilu Bednářovi 

předložit ke schválení zastupitelstvu města odůvodnění veřejné zakázky “Rekonstrukce a 

modernizace DK Poklad”, v rozsahu dle předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 14.10.2015 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 

  
6) 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: 31.03.2016 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 

  
7) 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: 31.03.2016 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 

  
 

RM_M 2 
Návrh na zápis do Kroniky statutárního města Ostravy za roky 2010 a 
2011. 
  
Usnesení číslo: 02354/RM1418/34 

(zn.předkl.) 
26 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zápis do Kroniky statutárního města Ostravy za roky 2010 a 2011 
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RM_M 1 
Kácení dřevin na pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 02355/RM1418/34 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s kácením 1 ks javoru jasnolistého o obvodu kmenu 120 cm a s podáním žádosti o povolení 

kácení této dřeviny   rostoucí na pozemku parc.č. 3594/9 – ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava – dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, a to v 

souvislosti s realizací stavby „Cyklostezka krajský úřad, Nám. Republiky a Rekonstrukce 

chodníku ul. 28. Října“, pro investora stavby: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 

1803/8, 729 30 Ostrava. 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 

zajistil vyhotovení sdělení o vyslovení souhlasu s kácením  a s podáním žádostí o povolení 

kácení dřeviny a vydání rozhodnutí příslušným správním orgánem dle bodu 1) tohoto 

usnesení        

  

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 09.10.2015 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
3) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

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

 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 09.10.2015 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_M 37 
Návrh na vyslovení souhlasů ke stavbám na pozemcích v katastrálních 
územích obce Ostrava, jako vlastníka sousedních nemovitostí 
  
Usnesení číslo: 02356/RM1418/34 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

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

3079/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace a parc.č. 3079/3 – ostatní plocha, manipulační 

plocha, oba v k.ú. Svinov, obec Ostrava)  s provedením územního souhlasu  a se záměrem 

provedení stavby „Přípojka vodovodu pro areálové pozemky a stavby ve vlastnictví p. Mxxxxx 

Kxxxxx“ a to na pozemcích parc.č. 2137/1 – ostatní plocha, manipulační plocha,  parc.č. 2138 

– ostatní plocha, ostatní komunikace a 3079/21- ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k.ú. 

Svinov, obec Ostrava,  pro  investora  stavby: Mxxxxx Kxxxxx, xx xxxxxx xxx, xxx xx xxxxx 

xxxxx 

      

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

793/343 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava) s 

realizací a umístěním stavby pro územní a stavební řízení ke stavbě  „Přístavba rodinného 

domu man. Mxxxxxxxxxx“, na pozemcích  parc.č. 310/1 - zahrada a parc.č. 306 - orná půda, 

oba v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, a to pro investora stavby: manžele Dxxxx a 

Kxxxxxx Mxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx/xx, xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx 

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

2839/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace a parc.č. 2839/6 – ostatní plocha, ostatní 

komunikace, oba v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava)  s umístěním a realizací stavby 

„Odkanalizování a ČOV RD na parcele č. 2729, Polanka nad Odrou“ a to na pozemcích parc.č. 

2729  – zastavěná  plocha a nádvoří a parc.č. 2730/1 – zahrada,  oba  v k.ú. Polanka nad Odrou 

obec Ostrava,  pro  investora  stavby: Ing. Mxxxxxx a Šxxxxx Txxxxxxx a Jxx a Vxxxxx 

Mxxxxx, xxxxxxxx xxx/xx, xxx xx xxxxxxx-xxxxxx xxx xxxxx 

  

d) jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní   pozemek parc.č. 

1104/6 – zahrada v k.ú. Radvanice, obec Ostrava)  s umístěním a realizací stavby k vydání 

územního souhlasu a ohlášení ke stavbě „Novostavba rodinného domu na parcele č. 1110 v 

Ostravě Radvanicích“ a to na pozemcích parc.č. 1110  – zahrada a  parc.č. 1109/1 – zahrada,  

oba  v k.ú. Radvanice,  obec Ostrava, pro investora  stavby: Ing. Gxxxxxx Hxxxxxxx, x.x. 

xxxxxx xxx, xx xxx xxxxx-xxxxx 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 

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

spojené  veškeré úkony 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 09.10.2015 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
3) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu souhlasů dle bodů 1) a 2)   tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 09.10.2015 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_VZ 6 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dovybavení 
prostor spisoven magistrátu úložnými regály 
  
Usnesení číslo: 02357/RM1418/34 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu firmě JP-KONTAKT s.r.o. Dašická 1797,               

Pardubice 3 IČ:25922378 na zakoupení úložných regálů dle důvodové zprávy za cenu nejvýše 

přípustnou 240.726,20 Kč bez DPH 

  

2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 31.10.2015 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

  
 
 


