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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 10.11.2015 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

02554/RM1418/38 RM_M 0 Schválení programu 38. schůze rady města dne 

10.11.2015 

28 

02555/RM1418/38 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti OVA!!!CLOUD.net a.s. 

45 

02556/RM1418/38 RM_M 2 Ukončení realizace projektu Multifunkční budova 

III, IV Vědecko-technologického parku Ostrava 

90 

02557/RM1418/38 RM_M 31 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Tomáše 

Macury, MBA, primátora, Ing. Zbyňka Pražáka, 

Ph.D., náměstka primátora, a Mgr. Kateřiny 

Šebestové, náměstkyně primátora, do Francie 

(Paříž) ve dnech 21.-23.10.2015 

35 

02558/RM1418/38 RM_VZ 7 Veřejná zakázka “Úklidové práce MP”, poř. č. 

186/2015 

25 

02559/RM1418/38 RM_M 32 Schválení podání žádosti o dotaci z Operačního 

programu Životní prostředí pro projekt 

„Modernizace vybavení pro třídění odpadu v 

městském obvodu Ostrava-Jih“ 

50 

02560/RM1418/38 RM_M 34 Rozhodnutí o poskytnutí dotace - Komunitní dům 

seniorů Heřmanická, Slezská Ostrava (B.j. 17 PB - 

KODUS Ostrava, Slezská Ostrava)v rámci 

programu Ministerstva pro místní rozvoj k 

financování ze státního rozpočtu 

50 

02561/RM1418/38 RM_VZ 6 Rozhodnutí o vítězi veřejné zakázky malého 

rozsahu “Dopravní automobil” pro Hasičský 

záchranný sbor Moravskoslezského kraje, poř. č. 

veřejné zakázky 187/2015 

01 

02562/RM1418/38 RM_M 37 Přehled písemností adresovaných radě města a 

zastupitelstvu města za období od 18.09.2015 do 

04.11.2015 

28 

02563/RM1418/38 RM_M 43 Návrh programu 11. zasedání zastupitelstva města, 

které se bude konat dne 25. listopadu 2015 

28 

02564/RM1418/38 RM_M 44 Podnět JN, občana statutárního města Ostravy 28 

02565/RM1418/38 RM_M 33 Návrh na odpis 98 nedobytných pohledávek 

statutárního města Ostravy 

07 

02566/RM1418/38 RM_M 42 Úprava rozpočtu r. 2015 07 

02567/RM1418/38 RM_M 46 Zpráva o hospodaření SMO za 3. čtvrtletí 2015 07 

02568/RM1418/38 RM_M 45 Úprava závazného ukazatele 07 

02569/RM1418/38 RM_M 64 Zadání studie proveditelnosti projektu „Využití 

řek Opava, Odra pro rekreační plavbu“ 

38 

02570/RM1418/38 RM_M 68 Návrh na záměr města prodat nemovitosti v ploše 

“Strategické průmyslové zóny Ostrava-Mošnov” v 

k.ú. Mošnov, obec Mošnov 

08 

02571/RM1418/38 RM_M 70 Změny v seznamu projektů Integrovaného plánu 

rozvoje města Ostrava a v alokaci finančních 

38 
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prostředků 

02572/RM1418/38 RM_M 48 Návrh na rozšíření účelu použití dotace 

poskytnuté Národnímu divadlu 

moravskoslezskému, p. o. 

42 

02573/RM1418/38 RM_M 49 Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o 

poskytnutí účelové investiční dotace obchodní 

společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 

45 

02574/RM1418/38 RM_M 50 Změna usnesení č. 02360/RM1418/35 ze dne 

13.10.2015 

45 

02575/RM1418/38 RM_M 52 Záměr zřízení příspěvkové organizace města - 

platformy pro současné umění v Ostravě 

87 

02576/RM1418/38 RM_M 59 Návrh Smlouvy o spolupráci při uspořádání 

Mistrovství Evropy v krasobruslení 2017 mezi 

městem Ostravou a Českým krasobruslařským 

svazem 

87 

02577/RM1418/38 RM_M 6 Návrh na souhlas s umístěním staveb na 

pozemcích ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy 

08 

02578/RM1418/38 RM_M 7 Návrh na zřízení věcných břemen a uzavření 

smluv o zřízení věcného břemene k pozemkům ve 

vlastnictví SMO pro oprávněného ČEZ 

Distribuce, a.s. 

08 

02579/RM1418/38 RM_M 8 Návrh koupit části pozemku p.p.č. 585/24, k.ú. 

Michálkovice, obec Ostrava 

08 

02580/RM1418/38 RM_M 9 Návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k. 

ú. Přívoz, návrh na záměr města neprodat 

nemovité věci v k. ú. Přívoz a v k. ú. 

Michálkovice a návrh na záměr města darovat 

nemovité věci v k. ú. Mariánské Hory, obec 

Ostrava 

08 

02581/RM1418/38 RM_M 10 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. 

Proskovice a v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, 

Návrh na záměr města nesměnit nemovité věci v 

k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava 

08 

02582/RM1418/38 RM_M 11 Návrh na záměr města prodat pozemek v 

k.ú.Hrabová, obec Ostrava a neprodat pozemky v 

k.ú. Poruba-sever a Poruba, obec Ostrava 

08 

02583/RM1418/38 RM_M 12 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v 

k.ú. Kunčice nad Ostravicí a k.ú. Michálkovice, 

obec Ostrava, návrh na záměr města prodat 

nemovitou věc v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava 

08 

02584/RM1418/38 RM_M 13 Návrh na záměr města neprodat nemovitou věc v 

k.ú. Svinov, obec Ostrava 

08 

02585/RM1418/38 RM_M 14 Návrh na záměr města směnit pozemky v k.ú. 

Hrabová, obec Ostrava a návrh na záměr města 

prodat a neprodat pozemky v k.ú. Michálkovice, 

obec Ostrava 

08 

02586/RM1418/38 RM_M 15 Návrh na záměr města darovat či prodat pozemek 08 
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parc.č. 227/81 v k.ú. Vítkovice 

02587/RM1418/38 RM_M 16 Návrh na záměr města nedarovat a návrh na záměr 

města prodat nemovitou věc v k.ú. Koblov, obec 

Ostrava, návrh na záměr města prodat nemovité 

věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

08 

02588/RM1418/38 RM_M 17 Návrh na převzetí vodohospodářského majetku 

městského obvodu Michálkovice do vlastnictví 

statutárního města Ostravy, předání 

vodohospodářského majetku statutárního města 

Ostrava do nájmu společnosti Ostravské vodárny a 

kanalizace, a.s., navýšení hodnoty 

vodohospodářského majetku SMO o realizované 

technické zhodnocení a záměr pronájmu 

vodohospodářských staveb 

08 

02589/RM1418/38 RM_M 18 Návrh na doplnění usnesení č. 00671/RM1418/12 

ze dne 24.2.2015 ve věci “zmocnění společnosti 

3E PROJEKT, a.s., k odstranění části stavby 

veřejné kanalizace” 

08 

02590/RM1418/38 RM_M 20 Návrh na uzavření smlouvy o právu provést 

stavbu k pozemku v k.ú. Hrabůvka 

08 

02591/RM1418/38 RM_M 21 Souhlas s podnájmy bytů v domech na ul. Horní č. 

3039/114, Horní č. 3031/98, Horní č. 3038/112, 

Ostrava-Bělský Les 

08 

02592/RM1418/38 RM_M 38 Návrh na vyřazení přebytečných použitých 

movitých věcí z výpůjčky HZS MSK Návrh na 

prodej obci Hať a uzavření kupní smlouvy Návrh 

na prodej formou elektronické aukce 

08 

02593/RM1418/38 RM_M 39 Návrh na přijetí daru věcí movitých od 

Moravskoslezského kraje a uzavření darovací 

smlouvy Návrh na svěření věcí movitých 

městskému obvodu Radvanice a Bartovice 

08 

02594/RM1418/38 RM_M 40 Návrh na schválení dodatku č. 3 ke zřizovací 

listině právnické osoby Zoologická zahrada 

Ostrava, příspěvková organizace 

08 

02595/RM1418/38 RM_M 51 Návrh nekoupit nemovitosti v k.ú.Hrabová, obec 

Ostrava a prodat nemovitosti v k.ú. Mošnov, obec 

Mošnov a v k.ú. Proskovice, obec Ostrava 

08 

02596/RM1418/38 RM_M 53 Návrh prodat část pozemku v k.ú. Heřmanice, 

obec Ostrava (ul. Orlovská) 

08 

02597/RM1418/38 RM_M 54 Návrh darovat nemovité věci v k.ú. Zábřeh-VŽ, 

obec Ostrava 

08 

02598/RM1418/38 RM_M 55 Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Vítkovice, obec 

Ostrava. Návrh svěřit nemovité věci městskému 

obvodu Vítkovice 

08 

02599/RM1418/38 RM_M 56 Návrh koupit nemovitou věc v k. ú. Nová Ves u 

Ostravy, obec Ostrava v rámci stavby 

“Kanalizační síť Nová Ves-Jih, inženýrské sítě 2. 

etapa” 

08 
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02600/RM1418/38 RM_M 57 Návrh koupit nebo nekoupit pozemek v k. ú. Nová 

Ves u Ostravy, obec Ostrava, lokalita ulice Na 

Lánech 

08 

02601/RM1418/38 RM_M 61 Dohoda o vzájemném vypořádání, Souhlas s 

uzavřením smlouvy o postoupení smlouvy, 

Dohoda o ukončení nájemní smlouvy, Uzavření 

nájemní smlouvy 

08 

02602/RM1418/38 RM_M 62 Návrh na uzavření kupní smlouvy na koupi 

vodovodních řadů a automatické tlakové stanice, 

Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce vše se 

spol. Veolia Energie ČR, a.s. 

08 

02603/RM1418/38 RM_M 63 Návrh prodat nemovité věci v k. ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava, (lokalita integrovaný dům 

na ul. 30. dubna) 

08 

02604/RM1418/38 RM_M 66 Návrh koupit pozemky v k.ú. Bartovice, 

Radvanice, Michálkovice, Vítkovice, Lhotka u 

Ostravy, Petřkovice u Ostravy, Heřmanice, 

Muglinov, Kunčičky, Slezská Ostrava, Přívoz, 

Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

02605/RM1418/38 RM_M 67 Návrh na uzavření smlouvy o využívání 

sportoviště. Návrh na uzavření smlouvy o 

výpůjčce. 

08 

02606/RM1418/38 RM_M 65 Návrh na založení obchodní společnosti Dům 

seniorů v Krásném Poli s.r.o., návrh na schválení 

zakladatelské listiny obchodní společnosti Dům 

seniorů v Krásném Poli s.r.o., návrh na odejmutí 

věci ze svěření MOb Krásné Pole, návrh na vklad 

věcí do základního kapitálu obchodní společnosti 

Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o., návrh na 

schválení prohlášení o vnesení nemovité věci, 

návrh na schválení rozpočtového opatření 

08 

02607/RM1418/38 RM_M 24 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do 

vlastnictví právnických osob, a to Čtyřlístek - 

centrum pro osoby se zdravotním postižením 

Ostrava, příspěvková organizace a Městská 

nemocnice Ostrava, příspěvková organizace 

40 

02608/RM1418/38 RM_M 4 Návrh na změnu usnesení rady města č. 

02274/RM1418/33 ze dne 29.09.2015, kterým 

rada města souhlasila s vyřazením a likvidací 

majetku Městské nemocnice Ostrava 

40 

02609/RM1418/38 RM_M 41 Žádost Salesiánského střediska volného času Don 

Bosco o poskytnutí mimořádné dotace v oblasti 

prevence kriminality a o uzavření dodatku č. 1 ke 

smlouvě ev. č. 0473/2015/SVZV 

86 

02610/RM1418/38 RM_MZP 1 Odpověď na dopis ochránkyni práv Mgr. Anně 

Šabatové, Ph.D. 

86 

02611/RM1418/38 RM_M 22 Návrh na uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o 

poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního 

86 
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města Ostravy ev.č. 1531/2015/SVZV 

02612/RM1418/38 RM_M 25 Návrh na uzavření Smlouvy o závazku veřejné 

služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon mezi 

statutárním městem Ostrava, se sídlem Prokešovo 

nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451 a 

Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 

117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692 

86 

02613/RM1418/38 RM_M 60 Návrh na poskytnutí mimořádných účelových 

dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro 

rok 2015 v oblasti školství Vysoké škole báňské 

Technické univerzitě Ostrava a Střední škole 

společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, 

příspěvková organizace 

86 

02614/RM1418/38 RM_MZP 2 Návrh na úpravu platu ředitele Zoologické 

zahrady Ostrava, příspěvkové organizace od 

1.11.2015 

33 

02615/RM1418/38 RM_M 58 Návrh dodatku č. 22 ke Smlouvě na poskytování 

služeb elektronických komunikací 

0913/2003/MIS/LPO se společností 

OVA!!!CLOUD.net a.s. 

83 

02616/RM1418/38 RM_VZ 9 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu číslo 

201/2015 a uzavření Kupní smlouvy serverů 

Blade se společností UNIS COMPUTERS, a.s. 

83 

02617/RM1418/38 RM_VZ 10 Veřejná zakázka “Dodávka software pro datové 

úložiště”, poř.č. 199/2015 

83 

02618/RM1418/38 RM_VZ 11 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu číslo 

193/2015 a uzavření smlouvy o poskytování 

služeb technické podpory k produktům Oracle se 

společností Neit Consulting s.r.o. 

83 

02619/RM1418/38 RM_M 23 Návrh na uzavření “Smlouvy o zřízení 

služebnosti” a návrh na uzavření “Dohody o 

zrušení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene” 

05 

02620/RM1418/38 RM_M 28 Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 

1810/2015/OI/ZFUN 

05 

02621/RM1418/38 RM_M 29 Zřízení projektového týmu v rámci stavby 

“Cyklostezka Odra - Morava - Dunaj v 

Moravskoslezském kraji” 

05 

02622/RM1418/38 RM_M 30 Návrh dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo - realizace 

stavby “Přístavba objektu IVC Slezská Ostrava” 

05 

02623/RM1418/38 RM_M 35 Návrh na uzavření smluv o uzavření budoucího 

věcného břemene v souvislosti se stavbami 

zahrnutými do kapitálového rozpočtu statutárního 

města 

05 

02624/RM1418/38 RM_M 36 Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebnosti” v 

souvislosti se stavbami zahrnutými do 

kapitálového rozpočtu města Ostravy 

05 

02625/RM1418/38 RM_VZ 1 Veřejná zakázka “Domov pro seniory Korýtko - 05 
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trafostanice”, poř. č. 175/2015 

02626/RM1418/38 RM_VZ 2 Veřejná zakázka “Energocentrum pro areál 

“Městská policie - služebna a útulek Třebovice””, 

poř. č. 174/2015 

05 

02627/RM1418/38 RM_VZ 3 Veřejná zakázka “Sanace výronu balastních vod - 

Ostrava, Přívoz”, poř.č. 168/2015 

05 

02628/RM1418/38 RM_VZ 4 Veřejná zakázka “Oprava kanalizačního sběrače 

DI, úsek mezi šachtami ID 502154 - ID 502153”, 

poř. č. 162/2015 

05 

02629/RM1418/38 RM_VZ 5 Významná veřejná zakázka “Přístavba a nástavba 

Domova důchodců Korýtko”, poř. č. 137/2015 

5 

02630/RM1418/38 RM_VZ 8 Veřejná zakázka “Zrušení výpustí do Dolového 

potoka a Rekonstrukce vodovodu v O. - 

Proskovicích (II. část)”, poř. č. 181/2015 

05 

02631/RM1418/38 RM_VZ 13 Veřejná zakázka “Oprava kalového pole v 

Třebovicích”, poř. č. 169/2015 

05 

02632/RM1418/38 RM_VZ 14 Významná veřejná zakázka “Rekonstrukce a 

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

05 

02633/RM1418/38 RM_M 26 Předchozí souhlas rady města k pronájmu, k 

převodu nemovitostí v majetku města, svěřených 

městským obvodům a k nabytí nemovitostí 

89 

02634/RM1418/38 RM_M 27 Změna Územního plánu Ostravy 89 

02635/RM1418/38 RM_M 47 Změna usnesení rady města č. 02486/RM1418/36 

ze dne 27.10.2015 

89 

02636/RM1418/38 RM_VZ 12 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a o uzavření smlouvy na zhotovení územní studie 

č. 02/2015/Z1/SV, pro lokalitu Z1 k.ú. Stará Ves 

nad Ondřejnicí 

89 

02637/RM1418/38 RM_M 5 Integrovaný plán mobility Ostrava, část návrhová 

a prezentační 

09 

02638/RM1418/38 RM_M 69 Návrh formy bezplatné přepravy občanů od 65 let 

ve veřejné osobní dopravě na území statutárního 

města Ostravy 

45 

02639/RM1418/38 RM_M 19 Návrh na vyřazení přebytečného a 

neupotřebitelného majetku v užívání Magistrátu 

města Ostravy 

84 

02640/RM1418/38 RM_M 3 Volba přísedících Okresního soudu v Ostravě 21 

  
Materiály, které byly staženy : 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_M 1 Návrh na přijetí směnečného programu ve výši 

500 mil. Kč s předpokládaným termínem čerpání 

– leden 2016 

07 
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RM_M 0 
Schválení programu 38. schůze rady města dne 10.11.2015 
  
Usnesení číslo: 02554/RM1418/38 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 38. schůze rady města dne 10.11.2015 

  

 
RM_VH 1 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti 
OVA!!!CLOUD.net a.s. 
  
Usnesení číslo: 02555/RM1418/38 

(zn.předkl.) 
45 

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

  
1) žádá 

  
představenstvo společnosti OVA!!!CLOUD.net a.s. o zajištění maximální potřebné 

součinnosti ve věci posouzení a řešení smluvních vztahů ke statutárnímu městu Ostrava a 

právnickým osobám, v nichž má statutární město Ostrava majetkovou účast, zejména 

s důrazem na přezkoumání nákladů na služby jim poskytované 

  

2) žádá 

  
představenstvo společnosti OVA!!!CLOUD.net a.s. o zajištění maximální potřebné součinnosti 

ze strany společnosti OVANET a.s.  ve věci posouzení a řešení smluvních vztahů ke 

statutárnímu městu Ostrava a právnickým osobám, v nichž má statutární město Ostrava 

majetkovou účast, zejména s důrazem na přezkoumání nákladů na služby jim poskytované 

  

 
 
 
 
 
 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 2 
Ukončení realizace projektu Multifunkční budova III, IV Vědecko-
technologického parku Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02556/RM1418/38 

(zn.předkl.) 
90 

  
k usnesení č. 0482/ZM1418/6 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s předloženou zprávou o ukončení realizace projektu Multifunkční budova III, IV Vědecko-

technologického parku Ostrava spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a 

inovace 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru majetkovému 

zajistit udržitelnost projektu Multifunkční budova III, IV Vědecko-technologického parku 

Ostrava dle podmínek stanovených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. j. 1031-11/5.1PP04-

019/12/08200 (příloha č.1) a poskytovat informace odboru strategického rozvoje v období 

udržitelnosti 

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 30.06.2025 

 vedoucí odboru majetkového 

  
3) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje 

zajistit informace potřebné k vypracování zprávy o stavu a změnách projektu v období 

udržitelnosti projektu Multifunkční budova III, IV Vědecko-technologického parku Ostrava dle 

podmínek stanovených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. j. 1031-11/5.1PP04-019/12/08200 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 31.12.2025 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
4) ukládá 

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

účastí a sdruženého nákupu 

vypracovat, vyhodnotit a odevzdat monitorovací zprávy o stavu a změnách projektu 

prostřednictvím aplikace eAccount v rámci udržitelnosti projektu Multifunkční budova III, IV 

Vědecko-technologického parku Ostrava dle podmínek stanovených v Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace č. j. 1031-11/5.1PP04-019/12/08200 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.12.2025 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 

  
 

RM_M 31 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Tomáše Macury, MBA, 
primátora, Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., náměstka primátora, a Mgr. 
Kateřiny Šebestové, náměstkyně primátora, do Francie (Paříž) ve dnech 
21.-23.10.2015 
  
Usnesení číslo: 02557/RM1418/38 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 02368/RM1418/35 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  zprávu ze zahraniční pracovní cesty Ing. Tomáše Macury, MBA, primátora, Ing. Zbyňka 

Pražáka, Ph.D., náměstka primátora, a Mgr. Kateřiny Šebestové, náměstkyně primátora, do 

Francie (Paříž) ve dnech 21.-23.10.2015 

  

 
RM_VZ 7 
Veřejná zakázka “Úklidové práce MP”, poř. č. 186/2015 
  
Usnesení číslo: 02558/RM1418/38 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na zajištění a provádění 

úklidových prací na pracovištích Městské policie Ostrava v roce 2016 v rozsahu dle přílohy č. 

1 předloženého materiálu se společností: 

FORCORP GROUP spol. s r.o. 

Sídlo: Hamerská 812/17a, 779 00 Olomouc- Holice 

IČO: 278 41 031 

za jednotkové ceny uvedené v předloženém návrhu 

  

 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 32 
Schválení podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní 
prostředí pro projekt „Modernizace vybavení pro třídění odpadu v 
městském obvodu Ostrava-Jih“ 
  
Usnesení číslo: 02559/RM1418/38 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 02307/RM1418/34 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s podáním žádosti o dotaci pro projekt „Modernizace vybavení pro třídění odpadu v městském 

obvodu Ostrava-Jih“ v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020, prioritní osy 

3 - Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika 

  

2) žádá 

  
městský obvod Ostrava-Jih 

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

usnesení v souladu s podmínkami výzvy č. 5 v rámci Operačního programu Životní prostředí, v 

případě, že zastupitelstvo městského obvodu rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci 

uvedené v bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 13.11.2015 

 starosta Městského obvodu Ostrava - Jih 

  
3) schvaluje 

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

1 100 Kč 

- v roce 2016: 

na zajištění předfinancování projektu z rozpočtu SMO ve výši 987 tis. Kč, přičemž v této 

částce je obsaženo spolufinancování celkem ve výši 112 tis. Kč dle přílohy č.1 předloženého 

materiálu 

  

4) žádá 

  
městský obvod Ostrava-Jih 

o zajištění spolufinancování a předfinancování projektu uvedeného v bodě 1) tohoto usnesení v 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 01.06.2016 

 starosta Městského obvodu Ostrava - Jih 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 34 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace - Komunitní dům seniorů Heřmanická, 
Slezská Ostrava (B.j. 17 PB - KODUS Ostrava, Slezská Ostrava)v rámci 
programu Ministerstva pro místní rozvoj k financování ze státního 
rozpočtu 
  
Usnesení číslo: 02560/RM1418/38 

(zn.předkl.) 
50 

  
k materiálu č. BJ1418 03299/15 
k usnesení č. 0403/ZM1418/6 
k usnesení č. 01521/RM1418/25 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s přijetím dotace z programu Podpora bydlení pro podprogram 117D514 „Podpora výstavby 

podporovaných bytů pro rok 2015“ dotační titul č. 3 Komunitní dům seniorů dle podmínek 

Ministerstva pro místní rozvoj, se sídlem Staroměstské nám. 932/6, 110 15 Praha 1, IČO: 66 00 

22 22, na projekt “Komunitní dům seniorů Heřmanická, Slezská Ostrava” - B. j. 17 PB - 

KODUS Ostrava, Slezská Ostrava, a to ve výši 11 050 000,- Kč dle důvodové zprávy a přílohy 

č. 1 předloženého materiálu 

za podmínky souhlasu zastupitelstva města s tím, že předmět podpory nebude převeden na 

jinou osobu ani zatížen zástavním právem dle čl. VII písm. e) a písm. v) Přílohy k Rozhodnutí 

o poskytnutí dotace vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR uvedené v příloze č. 1 

předloženého materiálu a za podmínky souhlasu zastupitelstva města s tím, že k předmětu 

podpory bude zřízeno zástavní právo ve prospěch České republiky - Ministerstva pro místní 

rozvoj, na zajištění splnění povinností vyplývajících z podmínek programu podpory 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

zástavním právem dle čl. VII písm. e) a písm. v) Přílohy k Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu, 

a že k předmětu podpory bude zřízeno zástavní právo ve prospěch České republiky - 

Ministerstva pro místní rozvoj, na zajištění splnění povinností vyplývajících z podmínek 

programu podpory 

  

3) žádá 

  
městský obvod Slezská Ostrava 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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zabezpečit všechny potřebné úkony spojené s realizací projektu dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: MVDr. Barbora Jelonková, T: 30.06.2016 

 starostka Městského obvodu Slezská Ostrava 

  
4) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: MVDr. Barbora Jelonková, T: 25.11.2015 

 starostka Městského obvodu Slezská Ostrava 

  
 

RM_VZ 6 
Rozhodnutí o vítězi veřejné zakázky malého rozsahu “Dopravní 
automobil” pro Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, poř. 
č. veřejné zakázky 187/2015 
  
Usnesení číslo: 02561/RM1418/38 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s postupem Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje při zastupování 

statutárního města Ostravy v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu, poř. č. 

187/2015 - nákupu 1 ks dopravního automobilu pro Hasičský záchranný sbor 

Moravskoslezského kraje 

  

2) rozhodla 

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

sborem Moravskoslezského kraje o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého 

rozsahu 1 ks dopravního automobilu společnost THT Polička, s. r. o., Starohradská 316,  

572 01  Polička, IČO 46508147 za cenu nejvýše přípustnou 1.488 tis. Kč bez DPH 

  

3) rozhodla 

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

- Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje na jedné straně a společností THT 

Polička, s. r. o., Starohradská 316, 571 01  Polička (IČO 46508147) na straně druhé, dle 

přílohy č.4 předloženého materiálu 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 37 
Přehled písemností adresovaných radě města a zastupitelstvu města za 
období od 18.09.2015 do 04.11.2015 
  
Usnesení číslo: 02562/RM1418/38 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
informaci o písemnostech adresovaných radě města a zastupitelstvu města za období 

od 18.09.2015 do  04.11.2015 dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
předsedovi komise muzejní, letopisecké a heraldické rady města 

náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

vyřídit písemnosti nevyřízené dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 10.12.2015 

 vedoucí odboru kultury, sportu a volnočasových aktivit 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 10.12.2015 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 10.12.2015 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 10.12.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
3) projednala 

  
informaci o stavu písemností adresovaných radě města a zastupitelstvu města doručených do 

17.09.2015 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

4) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

průběžně informovat radu města prostřednictvím odboru legislativního a právního o způsobu 

vyřízení písemností dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 10.12.2015 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 43 
Návrh programu 11. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 
dne 25. listopadu 2015 
  
Usnesení číslo: 02563/RM1418/38 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem programu 11. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat ve středu 

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

1 předloženého materiálu s úpravou 

  

 
RM_M 44 
Podnět JN, občana statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 02564/RM1418/38 

(zn.předkl.) 
28 

  
k materiálu č. BJ1418 03319/15 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
podnět občana dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města  

neseznamovat se průběhem projednání materiálu č. 58 ze 7. zasedání Zastupitelstva města 

Ostravy ve volebním období 2010 - 2014 konaného dne 27.4.2011 a ani jinými informacemi 

dle podnětu v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města  

nepověřovat kontrolní výbor k činnostem dle podnětu občana v příloze č. 1 předloženého 

materiálu 

  

4) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomášovi Macurovi, MBA  

předložit body 1) až 3) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 25.11.2015 

 vedoucí odboru legislativního a právního 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 33 
Návrh na odpis 98 nedobytných pohledávek statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 02565/RM1418/38 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o odpisu 98 nedobytných pohledávek statutárního města Ostravy v celkové částce  

1.815.958,52 Kč uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 42 
Úprava rozpočtu r. 2015 
  
Usnesení číslo: 02566/RM1418/38 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí dotace městskému obvodu Nová Ves ve výši 100 tis.Kč na přepracování 

projektové dokumentace akce “Rekonstrukce objektu Bartolomějská 4/82, Ostrava-Nová Ves” 

  

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 54515835, org. 5021 o 319 tis.Kč 

                                                                       org. 5022 o 488 tis.Kč 

                                                                       org. 5023 o 199 tis.Kč 

                                                                       org. 5025 o 910 tis.Kč 

                                                                       org. 5026 o 673 tis.Kč 

                                                                       org. 5027 o 438 tis.Kč 

                                                                       org. 5028 o 143 tis.Kč 

                                                                       org. 5029 o 667 tis.Kč  

                                                                       org. 5031 o 257 tis.Kč 

                                                                       org. 5032 o 377 tis.Kč 

                                                                       org. 5033 o 156 tis.Kč 

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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- investiční přijaté transfery ze státních fondů 

(B.1.) na pol. 4213, ORJ 120, ÚZ 54190877, org. 5021 o 19 tis.Kč 

                                                                       org. 5022 o 29 tis.Kč 

                                                                       org. 5023 o 12 tis.Kč 

                                                                       org. 5025 o 54 tis.Kč 

                                                                       org. 5026 o 40 tis.Kč 

                                                                      org. 5027 o 26 tis.Kč 

                                                                      org. 5028 o 8 tis.Kč 

                                                                      org. 5029 o 39 tis.Kč  

                                                                      org. 5031 o 15 tis.Kč 

                                                                      org. 5032 o 22 tis.Kč 

                                                                      org. 5033 o 9 tis.Kč 

- běžné výdaje 

(C.1.) na ORJ 270, § 5311, pol. 5136 o 10 tis.Kč 

                                            pol. 5194 o 80 tis.Kč 

                               § 5399, pol. 5137 o 6 tis.Kč 

                                            pol. 5139 o 22 tis.Kč 

na § 3419, pol. 5169, ORJ 161 o 55 tis.Kč (C.2.) 

na § 5311, pol. 5171, ORJ 136 o 100 tis.Kč (C.5.) 

(C.6.) na ORJ 121, § 5512, pol. 5139 o 7 tis.Kč 

                                            pol. 5029 o 50 tis.Kč 

                                            pol. 5132 o 55 tis.Kč 

                                            pol. 5137 o 10 tis.Kč 

- kapitálové výdaje 

(C.3.) na ORJ 230, § 2310, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7292 o 194 tis.Kč 

                               § 2321, pol. 6121, org. 7282 o 500 tis.Kč 

                               § 4350, pol. 6121, ÚZ 95, org. 6045 o 267 tis.Kč 

                                            pol. 6121, org. 6045 o 529 tis.Kč 

- investiční transfery 

na § 3419, pol. 6319, ORJ 161 o 3 400 tis.Kč (E.1.) 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 3500, org. 614 o 100 tis.Kč (C.4.) 

z v y š u j e 

- účelová rezerva na financování akcí EIB na § 6409, pol. 5901, ÚZ 8224, ORJ 120 o 437 

tis.Kč (B.1.) 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 18/89  

- rozpočtová rezerva na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 4 463 tis.Kč (B.1.) 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

na § 5311, pol. 5173, ORJ 270 o 118 tis.Kč (C.1.) 

na § 2141, pol. 5139, ORJ 221 o 55 tis.Kč (C.2.) 

na § 1014, pol. 5171, org. 4271, ORJ 136 o 100 tis.Kč (C.5.) 

(C.6.) na ORJ 121, § 5512, pol. 5164 o 7 tis.Kč 

                                            pol. 5156 o 110 tis.Kč 

                                            pol. 5131 o 5 tis.Kč 

- kapitálové výdaje 

(C.3.) na ORJ 230, § 2310, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7178 o 194 tis.Kč 

                               § 2321, pol. 6121, org. 7093 o 500 tis.Kč 

                               § 2219, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3127 o 267 tis.Kč 

                               § 3639, pol. 6121, org. 8130 o 529 tis.Kč 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 3500, org. 605 o 100 tis.Kč (C.4.) 

s n i ž u j e  rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 3 400 tis.Kč (E.1.) 

Městský obvod Poruba (C.4.) 

- sníží převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 605 o 100 tis.Kč 

- sníží kapitálové výdaje na akci 6891 - rekonstrukce elektroinstalace ZŠ J. Valčíka 4411 

na § 3113, pol. 6xxx, ÚZ 3500 o 100 tis.Kč 

Městský obvod Nová Ves (C.4.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 614 o 100 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci “Rekonstrukce objektu Bartolomějská 4/82, Ostrava-Nová 

Ves - přepracování PD” na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500 o 100 tis.Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.11.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 



Statutární město Ostrava 
rada města 
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RM_M 46 
Zpráva o hospodaření SMO za 3. čtvrtletí 2015 
  
Usnesení číslo: 02567/RM1418/38 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

projednat Zprávu o hospodaření SMO za 3. čtvrtletí roku 2015 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 25.11.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 45 
Úprava závazného ukazatele 
  
Usnesení číslo: 02568/RM1418/38 

(zn.předkl.) 
07 

  
k materiálu č. BJ1418 03082/15 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR na pol. 4116, ÚZ 35019, ORJ 120 o 202 tis.Kč 

- neinvestiční transfery na § 3592, pol. 5336, ÚZ 35019, ORJ 170, org. 4241 o 202 tis.Kč 

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.11.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit zastupitelstvu města ke schválení úpravu závazného ukazatele - zvýšení 

neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Městská nemocnice Ostrava o 202 tis.Kč 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 25.11.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 64 
Zadání studie proveditelnosti projektu „Využití řek Opava, Odra pro 
rekreační plavbu“ 
  
Usnesení číslo: 02569/RM1418/38 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zadání studie proveditelnosti projektu “Využití řek Opava, Odra pro rekreační plavbu” 

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru strategického rozvoje 

zajistit zpracování studie proveditelnosti projektu “Využití řek Opava, Odra pro rekreační 

plavbu” 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 30.06.2016 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 68 
Návrh na záměr města prodat nemovitosti v ploše “Strategické 
průmyslové zóny Ostrava-Mošnov” v k.ú. Mošnov, obec Mošnov 
  
Usnesení číslo: 02570/RM1418/38 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 03375/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
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rozhodnout o  záměru  prodat část pozemku parc. č. 802/1 o výměře 25.230 m2 , označenou v  

návrhu GP jako pozemek parc.č. 802/83, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu   

vše v k.ú. Mošnov, obec Mošnov 

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

  

2) ukládá 

  1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 25.11.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 70 
Změny v seznamu projektů Integrovaného plánu rozvoje města Ostrava 
a v alokaci finančních prostředků 
  
Usnesení číslo: 02571/RM1418/38 

(zn.předkl.) 
38 

  
k materiálu č. BJ1418 03386/15 
k usnesení č. 4523/66 ze dne 17.6.2008 
k usnesení č. 1925/26 ze dne 25.3.2009 
k usnesení č. 1208/19 ze dne 25.6.2008 
k usnesení č. 6978/90 ze dne 17.3.2009 
k usnesení č. 4624/67 ze dne 24.6.2008 
k usnesení č. 02317/RM1418/34 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se změnou zařazení  projektu “Zlepšení vzdělávání v oblasti radiologických zobrazovacích 

metod v Městské nemocnici v Ostravě” z IPRM Ostrava Pól rozvoje do IPRM Ostrava Magnet 

regionu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit změny zařazení projektu “Zlepšení vzdělávání v oblasti radiologických zobrazovacích 

metod v Městské nemocnici v Ostravě” z IPRM Ostrava Pól do IPRM Ostrava Magnet regionu 

  

3) souhlasí 

  
se zařazením stávajícího náhradního projektu “Zlepšení vzdělávání v oblasti radiologických 
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zobrazovacích metod v Městské nemocnici v Ostravě” mezi projekty spolufinancované z 

IPRM Ostrava Magnet regionu 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválení zařazení stávajícího náhradního projektu “Zlepšení vzdělávání v oblasti 

radiologických zobrazovacích metod v Městské nemocnici v Ostravě” mezi projekty 

spolufinancované z IPRM Ostrava Magnet regionu 

  

5) souhlasí 

  
s hlasováním o úpravě textace a změně dokumentu IPRM Ostrava Magnet regionu ve smyslu 

nového opatření IV. 3 Rozvoj zdravotnictví a aktivity IV. 3.1 Modernizace zdravotnických 

zařízení 

  

6) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit hlasování o úpravě textace a změně dokumentu IPRM Ostrava Magnet regionu ve 

smyslu nového opatření IV. 3 Rozvoj zdravotnictví a aktivity IV. 3.1 Modernizace 

zdravotnických zařízení  

  

7) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 25.11.2015 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 48 
Návrh na rozšíření účelu použití dotace poskytnuté Národnímu divadlu 
moravskoslezskému, p. o. 
  
Usnesení číslo: 02572/RM1418/38 

(zn.předkl.) 
42 

  
k materiálu č. BJ1418 03363/15 
k usnesení č. 2118/ZM1014/28 
k usnesení č. 1383/ZM1014/19 
  
Rada města 
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1) souhlasí 

  
s rozšířením účelu použití účelové dotace poskytnuté Národnímu divadlu moravskoslezskému, 

příspěvkové organizaci, ul. Čs. legií č. 148/14, 701 04 Ostrava – Moravská Ostrava, 

IČO: 00100528, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 

statutárního města Ostravy ev. č. 2510/2012/KZ uzavřené mezi statutárním městem Ostrava 

a Národním divadlem moravskoslezským, příspěvkovou organizací, ul. Čs. legií č. 148/14,  

701 04 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 00100528, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí bod 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 25.11.2015 

 vedoucí odboru kultury, sportu a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 49 
Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové 
investiční dotace obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 
  
Usnesení číslo: 02573/RM1418/38 

(zn.předkl.) 
45 

  
k materiálu č. BJ1418 03356/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové investiční  dotace  z 

rozpočtu statutárního města Ostravy evid.  č. 1530/2014/SVŠ  s 

obchodní společností  VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava-Zábřeh, 

IČO 25911368 dle  přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumírovi Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 25.11.2015 

 vedoucí odboru kultury, sportu a volnočasových aktivit 
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RM_M 50 
Změna usnesení č. 02360/RM1418/35 ze dne 13.10.2015 
  
Usnesení číslo: 02574/RM1418/38 

(zn.předkl.) 
45 

  
k materiálu č. BJ1418 03352/15 
k usnesení č. 02360/RM1418/35 
  
Rada města 

  
1) mění 

  
své usnesení č. 02360/RM1418/35 ze dne 13.10.2015 v bodě 1) tak, že příloha č. 2  se 

nahrazuje  přílohou č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 52 
Záměr zřízení příspěvkové organizace města - platformy pro současné 
umění v Ostravě 
  
Usnesení číslo: 02575/RM1418/38 

(zn.předkl.) 
87 

  
k materiálu č. BJ1418 03372/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit záměr zřídit příspěvkovou organizaci města - platformu pro současné umění v Ostravě 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

uložit 1. náměstkovi primátora Ing. Lumírovi Palyzovi zpracovat a předložit návrh 

zřízení příspěvkové organizace včetně návrhu její zřizovací listiny k rozhodnutí zastupitelstvu 

města 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 13.04.2016 

 vedoucí odboru kultury, sportu a volnočasových aktivit 

  
3) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

předložit návrhy dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu města dne 25.11.2015 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 25.11.2015 

 vedoucí odboru kultury, sportu a volnočasových aktivit 
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RM_M 59 
Návrh Smlouvy o spolupráci při uspořádání Mistrovství Evropy v 
krasobruslení 2017 mezi městem Ostravou a Českým krasobruslařským 
svazem 
  
Usnesení číslo: 02576/RM1418/38 

(zn.předkl.) 
87 

  
k materiálu č. BJ1418 03391/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření smlouvy o spolupráci při uspořádání Mistrovství Evropy v 

krasobruslení 2017 mezi městem Ostravou a Českým krasobruslařským svazem dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení ke schválení zastupitelstvu města na jeho jednání 

dne 25. 11. 2015 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 25.11.2015 

 vedoucí odboru kultury, sportu a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 6 
Návrh na souhlas s umístěním staveb na pozemcích ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 02577/RM1418/38 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním stavby - “Hřiště workout, ul. Lumírova” na části pozemku parc. č. 793/303 - 

ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava 

o celkové výměře 55 m2, dle situačního snímku, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu 

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

pro územní a stavební řízení 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 
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2) souhlasí 

  
s umístěním stavby - “Vybudování pěti nových dětských hřišť, Ostrava-Jih” na části pozemku 

p.p.č. 1403/1 - lesní pozemek v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 

o celkové výměře 1430 m2, dle situačního snímku, který je přílohou č. 4 předloženého 

materiálu 

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

pro územní a stavební řízení 

za podmínky, že bude dodrženo stanovisko odboru ochrany životního prostředí a Ostravských 

městských lesů a zeleně s.r.o., které jsou přílohou č. 5 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 7 
Návrh na zřízení věcných břemen a uzavření smluv o zřízení věcného 
břemene k pozemkům ve vlastnictví SMO pro oprávněného ČEZ 
Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 02578/RM1418/38 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene zřízení a 

provozování podzemního elektrického vedení NN 0,4 kV k části pozemku: 

parc.č. 2641/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

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

  

ČEZ Distribuce, a.s. 

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO  247 29 035 

v  rozsahu daném geometrickým plánem č. 2833-194/2014 ze dne 24.11.2014, na dobu časově 

neomezenou, za jednorázovou úplatu v celkové výši 1.815,- Kč včetně 21% DPH podle přílohy 

č.3 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene zřízení a 

provozování sloupu elektrického vedení k části pozemku: 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 27/89  

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

v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava s oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO  247 29 035 

v  rozsahu daném geometrickým plánem č. 2049-IE3496/2015 ze dne 13.8.2015, na dobu 

časově neomezenou, za jednorázovou úplatu v celkové výši 1.815,- Kč včetně 21% DPH podle 

přílohy č.6 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 8 
Návrh koupit části pozemku p.p.č. 585/24, k.ú. Michálkovice, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02579/RM1418/38 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 03376/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout koupit: 

- část pozemku p.p.č. 585/24, o výměře 57 m2, oddělenou dle geometrického plánu č. 1901-

23/2015 ze dne 29.7.2015 a nově označenou jako pozemek p.p.č. 585/25 

- část pozemku p.p.č. 585/24, o výměře 8 m2, oddělenou dle geometrického plánu č. 1901-

23/2015 ze dne 29.7.2015 a nově označenou jako pozemek p.p.č. 585/26 

vše k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, od vlastníka XXXX XXXXXXXX, rok narození XXXX, 

bydliště XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za ceny 

sjednané ve výši 25.308,-Kč a ve výši 3.552,-Kč, tj. ve výši cen obvyklých 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit nemovité věci uvedené v bodu 1) tohoto usnesení jakožto 

majetek svěřený městskému obvodu Michálkovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné 

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

za podmínky, že nově vzniklé pozemky uvedené v bodu 1) tohoto usnesení statutární město 

Ostrava nabude do svého vlastnictví 
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3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

označit nemovité věci uvedené v bodu 1) tohoto usnesení jakožto majetek svěřený městskému 

obvodu Michálkovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 

14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že nově 

vzniklé pozemky uvedené v bodu 1) tohoto usnesení statutární město Ostrava nabude do svého 

vlastnictví 

  

4) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 25.11.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 9 
Návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k. ú. Přívoz, návrh na 
záměr města neprodat nemovité věci v k. ú. Přívoz a v k. ú. 
Michálkovice a návrh na záměr města darovat nemovité věci v k. ú. 
Mariánské Hory, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02580/RM1418/38 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 03370/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města  

rozhodnout o záměru města prodat 

část pozemku p.p.č. 382/5 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 22 m2 

v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, 

která je dle geometrického plánu  č. 2037-554/2015 ze dne 6.5.2015 nově označena jako  

pozemek p.p.č. 382/49 – ost. plocha, jiná plocha, 

svěřeno městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

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

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout. že město nemá záměr prodat 
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pozemek p.č.st. 2634 – zast. plocha a nádvoří o výměře 42 m2 

v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 

svěřeno městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout, že město nemá záměr prodat 

část pozemku p.p.č. 270/6 – ost. plocha, zeleň o výměře 30 m2 

v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, 

která je dle geometrického plánu  č. 1731-43/2012 ze dne 13.6.2012 nově označena jako  

pozemek p.p.č. 270/12 – ost. plocha, zeleň, 

svěřeno městskému obvodu Michálkovice 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města darovat 

pozemek p.č.st. 2924 – zast. plocha a nádvoří, o výměře 454 m2 

jehož součástí je budova č. p. 2514 

pozemek p.p.č. 1094 – ost. plocha, zeleň o výměře 3489 m2 

v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, 

svěřeno městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky 

CHARITĚ OSTRAVA, Kořenského 1323/17, 703 00  Ostrava - Vítkovice, IČO 44940998 

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

  

5) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

předložit návrhy dle bodů 1) až 4) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 25.11.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 10 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Proskovice a v k.ú. 
Vítkovice, obec Ostrava, Návrh na záměr města nesměnit nemovité věci 
v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02581/RM1418/38 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 03280/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 30/89  

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat část pozemku parc.č. 435/17 - ost. plocha, jiná plocha  o 

výměře 262 m2 v k.ú. Proskovice, obec Ostrava, svěřeného městskému obvodu Proskovice, 

která je dle geometrického plánu č. 831-150/2015 ze dne 21.7.2015 nově označena jako 

pozemek parc.č. 435/22 - ost. plocha, jiná plocha 

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

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat níže uvedené nemovité věci v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, 

svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, a to: 

část pozemku parc.č. 216/8, díl a, zast. plocha a nádvoří, zbořeniště  o výměře 4 m2 a část 

pozemku parc.č. 1278/1, díl b, ost. plocha, dobývací prostor o výměře 5 m2 v k.ú. Vítkovice, 

obec Ostrava, sloučených dle geometrického plánu č. 2000-526/2012 ze dne 18.7.2012 do nově 

vzniklého pozemku parc.č. 216/19, zast.plocha o výměře 9 m2 

  

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

  

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout, že město nemá záměr směnit níže uvedené nemovité věci, a to: 

- pozemek parc.č. 268 

- pozemek parc.č. 269 

- pozemek parc.č. 270 

- pozemek parc.č. 271 

- pozemek parc.č. 350 

- část pozemku parc.č. 273 o výměře 3404 m2, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 3 

 předloženého materiálu 

- část pozemku parc.č. 274 o výměře 516 m2, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 3 

 předloženého materiálu 

vše v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava 

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

za 

- stavbu komunikace  na pozemku parc.č. 272 v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava 

ve vlastnictví společnosti AUTOMONT CSW spol. s r.o., Ostrava-Bělský Les, Horní 

3023/122,  PSČ 700 30, IČO: 410 34 511. 
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4) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 25.11.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 11 
Návrh na záměr města prodat pozemek v k.ú.Hrabová, obec Ostrava a 
neprodat pozemky v k.ú. Poruba-sever a Poruba, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02582/RM1418/38 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 03389/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat část pozemku parc.č. 302/19 ostatní plocha, zeleň, nově 

označená dle geometrického plánu č. 2678-643/2014 ze dne 14.7.2015 jako pozemek parc.č. 

302/20 zastavěná plocha, bez čp/če., technické vybavení o výměře 15 m2, v k.ú. Hrabová, obec 

Ostrava, dle geometrického plánu, který je přílohou č. 3 předloženého materiálu 

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

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města neprodat pozemek parc.č. 1700/11 zastavěná plocha a nádvoří v 

k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, svěřeno městskému obvodu Poruba 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města neprodat pozemky parc.č. 2825/5 orná půda, parc.č. 2826/3 orná 

půda a parc. č. 2830/5 orná půda, vše v k.ú. Poruba, obec Ostrava, svěřeno městskému obvodu 

Poruba 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města neprodat pozemky parc.č. 2695 zastavěná plocha a nádvoří, 
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parc.č. 2696 zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 2743 ostatní plocha, ostatní komunikace, 

vše v k.ú. Poruba, obec Ostrava, svěřeno městskému obvodu Poruba 

  

5) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

předložit návrh dle bodu 1), 2), 3) a 4) tohoto usnesení k rozhodnutí zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 25.11.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 12 
Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Kunčice nad 
Ostravicí a k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, návrh na záměr města 
prodat nemovitou věc v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02583/RM1418/38 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 03380/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout, že město nemá záměr prodat nemovitou věc v k.ú. Kunčice nad Ostravicí, obec 

Ostrava, svěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava, a to část pozemku parc.č. 692/1, o 

výměře 172 m2, oddělenou a nově označenou dle geometrického plánu č. 1357-91/2015 ze dne 

28.5.2015 jako pozemek parc.č. 692/3 - dle přílohy č. 1/2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout, že město nemá záměr prodat nemovitou věc v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, 

svěřenou městskému obvodu Michálkovice, a to pozemek p.č.st. 350/8 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

městskému obvodu Slezská Ostrava, a to pozemek p.č.st. 1829 

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

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 25.11.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 13 
Návrh na záměr města neprodat nemovitou věc v k.ú. Svinov, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02584/RM1418/38 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 03076/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout, že město nemá záměr prodat 

část pozemku parc.č. 659/171, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 250 m2, dle zákresu ve 

snímku, který je přílohou č. 1/3 předloženého materiálu 

v k.ú. Svinov, obec Ostrava, svěřeno městskému obvodu Svinov 

  

2) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 25.11.2015 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 14 
Návrh na záměr města směnit pozemky v k.ú. Hrabová, obec Ostrava a 
návrh na záměr města prodat a neprodat pozemky v k.ú. Michálkovice, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02585/RM1418/38 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 03295/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru směnit pozemky: 

- parc.č. 862/37 zahrada 

- parc.č. 862/38 zahrada, 

vše v k.ú. Hrabová, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Hrabová 

za pozemky: 

- parc.č. 2552/8 ostatní plocha, ostatní komunikace 

- parc.č. 2583/7 ostatní plocha, silnice, 

vše v k.ú. Hrabová, obec Ostrava, 

které vlastní ve spoluvlastnickém podílu ve výši ideální 1/2 na každém z nich: 

LXXXXXXX PXXXXX, rok nar. XXXXX bytem XXXXXXXXX XXXXXXX 

XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

VXXXXXXX VXXXXXX, rok nar. XXXXX bytem X XXXXXXX XXXXXXX 

XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

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

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat pozemek: 

- p.p.č. 92/11 ostatní plocha, manipulační plocha, 

v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Michálkovice, 

zároveň doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si právo kdykoliv tento záměr zrušit 
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3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města neprodat: 

- část pozemku p.p.č. 92/1 ostatní plocha, manipulační plocha  o výměře 660 m2 v k.ú. 

Michálkovice,  obec Ostrava, svěřeno městskému obvodu Michálkovice, která je dle 

geometrického plánu č. 1457-50/2007 ze dne 29.10.2007 označena jako pozemek p.p.č. 92/20 

v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 

- část pozemku p.p.č. 114 zahrada o výměře 88 m2 v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, svěřeno 

městskému obvodu Michálkovice, která je dle geometrického plánu č. 1457-50/2007 ze dne 

29.10.2007 označena jako pozemek p.p.č. 114/2 v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 

  

4) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

předložit návrh dle bodu 1), 2) a 3) tohoto usnesení k rozhodnutí zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 25.11.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 15 
Návrh na záměr města darovat či prodat pozemek parc.č. 227/81 v k.ú. 
Vítkovice 
  
Usnesení číslo: 02586/RM1418/38 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 03279/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města darovat pozemek parc.č. 227/81 v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, 

svěřený městskému obvodu Vítkovice 

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

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout, že město nemá záměr prodat pozemek parc.č. 227/81 v k.ú. Vítkovice, obec 

Ostrava, svěřený městskému obvodu Vítkovice 
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3) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 25.11.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 16 
Návrh na záměr města nedarovat a návrh na záměr města prodat 
nemovitou věc v k.ú. Koblov, obec Ostrava, návrh na záměr města 
prodat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02587/RM1418/38 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 03379/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout, že město nemá záměr darovat nemovitou věc v k.ú. Koblov, obec Ostrava, 

svěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava, a to část pozemku parc.č. 1874/35, o výměře 

456 m2, oddělenou a nově označenou dle geometrického plánu č. 1139-003/2014 ze dne 

20.6.2014 jako pozemek parc.č. 1874/40 - dle přílohy č. 1/2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

městskému obvodu Slezská Ostrava, a to část pozemku parc.č. 1874/35, o výměře 456 m2, 

oddělenou a nově označenou dle geometrického plánu č. 1139-003/2014 ze dne 20.6.2014 jako 

pozemek parc.č. 1874/40 - dle přílohy č. 1/2 předloženého materiálu 

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

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

svěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava, a to část pozemku parc.č. 1914/1, o výměře 48 

m2, oddělena a nově označena dle geometrického plánu č. 3845-92/2015 ze dne 20.5.2015 jako 
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pozemek parc.č. 1914/3, včetně chodníku - dle přílohy č. 2/2 předloženého materiálu 

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

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, svěřené 

městskému obvodu Slezská Ostrava, a to pozemky: 

- parc.č. 4211 

- parc.č. 4212 

- parc.č. 4217 

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

  

5) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

předložit návrh dle bodu 1) až 4) zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 25.11.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 17 
Návrh na převzetí vodohospodářského majetku městského obvodu 
Michálkovice do vlastnictví statutárního města Ostravy, předání 
vodohospodářského majetku statutárního města Ostrava do nájmu 
společnosti Ostravské vodárny a kanalizace, a.s., navýšení hodnoty 
vodohospodářského majetku SMO o realizované technické zhodnocení 
a záměr pronájmu vodohospodářských staveb 
  
Usnesení číslo: 02588/RM1418/38 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o převzetí vodohospodářského majetku  městských obvodů do vlastnictví statutárního města 

Ostravy, a to: 

I. Dokončené investiční akce městského obvodu Michálkovice v celkové pořizovací ceně  

1,671.700,00 Kč   

• Vodovod ul. Východní z potrubí PVC PE 90, PE 40 v celkové délce 411 m včetně 

nadzemních a podzemních hydrantů, uložený v pozemcích parc.č.403/17, parc.č.403/3 
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všechny v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava. Stavba byla kolaudována kolaudačním 

rozhodnutím č.2/92 ze dne 14.1.1992 a vybudována v rámci stavby „Inženýrské sítě ZO 

Východní ul. v k.ú. Michálkovice“, v pořizovací ceně 376.000,00 Kč 

• Vodovodní řad DN 100 v celkové délce 462,5 m včetně 5 kusů podzemních hydrantů, 

uložený v pozemcích parc. č. 437/1, parc. č. 438/1, parc. č. 447/1, parc. č. 447/7, parc. č. 

453/2, parc. č. 460/13, parc. č. 460/14, parc. č. 460/15, parc. č. 460/16, parc. č. 465/35, 

parc. č. 465/47, parc. č. 465/65, parc. č. 465/67, parc. č. 612/1 v k.ú. Michálkovice, obec 

Ostrava. Stavba byla vybudována na základě rozhodnutí č. 264/15/VH ze dne 19.5.2015 

v rámci stavby „Vodovod ul. Chleborádova, Ostrava – Michálkovice“ , v pořizovací ceně 

 1,295.700,00 Kč 

  

2) rozhodla 

  
o předání vodohospodářského majetku statutárního města Ostrava v celkové pořizovací 

ceně 45,156.328,51 Kč v rámci Koncesní smlouvy do nájmu společnosti Ostravské vodárny a 

kanalizace a.s.,  a to: 

Dokončené investiční akce statutárního města Ostrava 

• Odlehčovací stoka DN 1000,  včetně dvou kanalizačních komor v celkové délce 52,92 m, 

uložená v pozemcích parc. č. 287/28, parc. č. 287/29, parc. č. 308, parc. č. 995/22, parc. č. 

995/32, parc. č. 1005/10, parc. č. 1005/18, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava. Stavba 

byla kolaudována kolaudačním souhlasem č.59/15/VH/K ze dne 16.6.2015 a vybudována 

v rámci stavby „Rekonstrukce odlehčovací stoky“ ORG 7270, v pořizovací ceně 

8,276.841,07 Kč 

• Protipovodňové objekty - čerpací stanice, hrázová propust, vtokový a vyústní objekt, 

výtlačné potrubí, přípojka NN a technologická část čerpací stanice, umístěné na 

pozemcích parc. č. 401/2,  parc.  č. 404, parc. č. 408, parc. č. 410, parc. č. 411/1, parc. č. 

411/2, parc. č. 411/3, parc. č. 412/1, parc. č. 412/2, parc. č. 679/2, parc. č. 680/2, parc. č. 

681/1, parc. č. 688/1, parc. č. 689/1, parc. č. 690/1, parc. č. 691/1, parc. č. 750, parc. č. 

753, parc. č. 754/1, parc. č. 756, parc. č. 757/1, parc. č. 757/2, parc. č. 757/3, parc. č. 

758/1, parc. č. 758/2, parc. č. 759/4, parc. č. 759/5, parc. č. 760/4, parc. č. 761/2, parc.  č. 

762, parc. č. 794/2, parc. č. 795/2, parc. č. 804/2, parc. č.  805/2, parc. č. 806/2, parc. č. 

811/2, parc. č. 812, parc. č. 813/2, parc. č. 816/2, parc. č. 817/2, parc. č.8 22/2, parc. č. 

834, parc. č. 835, parc. č. 836, parc. č. 838/2, parc. č. 839/2, parc. č. 839/3, parc. č. 840/2, 

parc. č. 842/2, parc. č. 843/1, parc. č. 843/2, parc. č. 844/3, parc. č. 844/4, parc. č. 844/5, 

parc. č. 844/6, parc. č. 915/7, parc. č. 915/13, parc. č. 915/41, parc. č. 934/1, parc. č. 

2012/1, parc. č. 2015, parc. č. 2023/16, parc. č. 2029, parc. č. 2043, parc. č. 2045, parc. č. 

2046/5, parc. č. 2047, parc. č. 2048/1, parc. č. 2048/2 v k.ú. Koblov, obec Ostrava. Stavby 

byly kolaudovány kolaudačními souhlasy č.54/15/VH/K ze dne 27.4.2015, č. 96/14/VH/K 

ze dne 15.8.2014, č.200/R/2014 ze dne 24.10.2014 vybudována v rámci stavby 

„Protipovodňová ochrana Žabník“ ORG 5010, v pořizovací ceně 36,879.487,44 Kč. 

  

3) rozhodla 

  
o navýšení hodnoty vodohospodářského majetku, který má společnost Ostravské vodárny a 

kanalizace a.s. již v nájmu, o realizované technické zhodnocení, v souladu s Koncesní 

smlouvou, a to: 
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• u Ústřední čistírny odpadních vod v Ostravě – Přívoze – stavební úpravy, výměna dvou 

kusů míchadel včetně spouštěcího zařízení ve stávající aktivační nádrži, napojení 

silnoproudých rozvodů a systému řízení technologických procesů, doplnění stávajících 

rozvaděčů, č. majetku 99270, 100445, 137145, 151567, 151568 o celkovou částku 

2,678.600,00 Kč, 

• technické zhodnocení bylo realizováno v rámci stavby „ÚČOV, aktivace – cirkulace 

vločkování“ v k.ú. Přívoz, obec Ostrava 

• u Čerpací stanice Mexická – stavební úpravy, výměna strojní stírané česle, napojení 

silnoproudých rozvodů, č. majetku 116935, 116958, 151560 o celkovou částku 

1,531.048,00 Kč, 

• technické zhodnocení bylo realizováno v rámci stavby „Rekonstrukce česlí čerpací stanice 

Mexická“ v k.ú. Muglinov, obec Ostrava 

  

4) rozhodla 

  
o záměru statutárního města Ostrava pronajmout vodohospodářské stavby ve vlastnictví 

statutárního města Ostrava a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento zákměr zrušit 

I. Dokončené investiční akce městského obvodu Michálkovice 

- Vodovod ul. Východní z potrubí PVC PE 90, PE 40 v celkové délce 411 m včetně 

nadzemních a podzemních hydrantů, uložený v pozemcích parc.č.403/17, parc.č.403/3 všechny 

v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava. Stavba byla kolaudována kolaudačním rozhodnutím č.2/92 

ze dne 14.1.1992. 

- Vodovodní řad DN 100 v celkové délce 462,5 m včetně 5 kusů podzemních hydrantů, 

uložený v pozemcích parc. č. 437/1, parc. č. 438/1, parc. č. 447/1, parc. č. 447/7, parc. č. 453/2, 

parc. č. 460/13, parc. č. 460/14, parc. č. 460/15, parc. č. 460/16, parc. č. 465/35, parc. č. 

465/47, parc. č. 465/65, parc. č. 465/67, parc. č. 612/1 v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava. 

Stavba byla vybudována na základě rozhodnutí č. 264/15/VH ze dne 19.5.2015. 

II. Dokončené investiční akce statutárního města Ostrava 

- Jednotná kanalizační stoka DN 400 včetně kanalizačních šachet v délce 34,4 m, uložená 

v pozemcích parc. č. 1897/8, parc. č. 1897/10, parc. č. 1906/162, parc. č. 1907, parc. č. 1953/1, 

parc. č. 1953/3, parc. č. 1953/6 v k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava. Stavba byla 

kolaudována kolaudačním souhlasem č.74/15/VH ze dne 30.7.2015. 

- Obslužná komunikace délky 152 m, šířka jízdního pruhu je 3 m, v místě výhybny rozšířena 

na 5 m v délce 10 m, umístěná na pozemcích parc. č. 679/2, parc. č. 680/2, parc. č. 688/1, parc. 

č. 690/1, parc. č. 2015, parc. č. 2045 v k.ú. Koblov, obec Ostrava. Stavba byla kolaudována 

kolaudačním souhlasem č.53/2015 ze dne 30.4.2015. 
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5) zmocňuje 

  
vedoucího odboru majetkového 

k podepsání předávacích protokolů dle  bodů 1), 2) a 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 12.11.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 18 
Návrh na doplnění usnesení č. 00671/RM1418/12 ze dne 24.2.2015 ve 
věci “zmocnění společnosti 3E PROJEKT, a.s., k odstranění části 
stavby veřejné kanalizace” 
  
Usnesení číslo: 02589/RM1418/38 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) doplňuje 

  
své usnesení č. 00671/RM1418/12 ze dne 24.2.2015 ve věci “zmocnění společnosti 3E 

PROJEKT, a.s., k odstranění části stavby veřejné kanalizace” 

v bodě 1) odst.1) a odst.3) o pozemek parc.č.740/48 v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava 

  

 
RM_M 20 
Návrh na uzavření smlouvy o právu provést stavbu k pozemku v k.ú. 
Hrabůvka 
  
Usnesení číslo: 02590/RM1418/38 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně stavebníka o uzavření Smlouvy o právu provést stavbu “Oprava mostu ev.č. OV-305 

Dr.Martínka přes Místeckou” na části nemovité věci-pozemku p.p.č. 936/1, ostatní plocha, 

silnice, k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava, ve vlastnictví České republiky,  s majetkovým správcem 

pozemku 

Ředitelstvím silnic a dálnic, s.p.o., se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle, IČO: 

65993390, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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RM_M 21 
Souhlas s podnájmy bytů v domech na ul. Horní č. 3039/114, Horní č. 
3031/98, Horní č. 3038/112, Ostrava-Bělský Les 
  
Usnesení číslo: 02591/RM1418/38 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s prodloužením podnájmu  k bytu č. 16,  ul. Horní č.3039/114, Ostrava-Bělský Les, 

uzavřeného v roce 2014 mezi nájemcem XXXX XXXXX XXXXXXXX XXXX., rok narození 

XXXX, bydliště  XXXXX XXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXXX a podnájemcem ing. 

XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXX XX 

XXXXXXXXXXXXXXX  do 30.11.2016, 

dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s podnájmem a uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. XX, ul. Horní č. 3031/98, Ostrava-

Bělský Les 

mezi nájemcem XXXXXXXX XXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXX XX 

XXXXXXX, Ostrava-Bělský Les,  a podnájemcem XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX Slovenská republika, na dobu neurčitou od 

01.01.2016, 

dle přílohy č.2 předloženého materiálu 

  

3) souhlasí 

  
s podnájmem a uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. XX ul. Horní č. 3038/112, Ostrava-

Bělský Les, 

mezi nájemcem XXXXXXX XXXXXXX, rok narození XXXXX XXXXXXXX XXX 

XXXXXX XXXXX XXX XX XXXXX,  a podnájemcem XXXXXXXXX XXXXXXXXXX, 

bytem XXXXX XXXXXXX XXXXXXX, Ostrava-Poruba, na dobu neurčitou od 01.12.2015, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 42/89  

 
RM_M 38 
Návrh na vyřazení přebytečných použitých movitých věcí z výpůjčky 
HZS MSK Návrh na prodej obci Hať a uzavření kupní smlouvy Návrh na 
prodej formou elektronické aukce 
  
Usnesení číslo: 02592/RM1418/38 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o přebytečnosti použitých movitých věcí ve vlastnictví statutárního města Ostravy, a to: 

a) automobil protiplynový Mercedes Benz 312 2.9 D KA/40, VIN WDB9034631P952128/99, 

rok výroby1999, RZV OVZ 84-36, i.č. 68534, 

b) automobil chemický Mercedes Benz 312 2.9 D KA/40, VIN WDB9034631P954896/04, rok 

výroby 2004, RZV OVZ 84-37, i.č. 68533, 

c)  automobil velitelský Mitsubishi Pajero 3.2D V60 V87WLYXFL6L, VIN 

JMBLYV78W2J007961, rok výroby 2002, RZV OVD 30-60, i.č. 68524, 

d)  automobil protiplynový Mercedes Benz 416 2.7 CDI KA/40, VIN WDB9046631R693837, 

rok výroby 1999, RZV 2T8 99-45, i.č. 59310, 

vypůjčených České republice - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje se sídlem 

Výškovická 40, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO 70884561 ve Smlouvě o výpůjčce ev.č. 

1654/2003/MJ ze dne 31.12.2003, ve znění dodatků č. 1-22 

  

2) rozhodla 

  
- o vyřazení použitých movitých věcí specifikovaných v bodě 1) tohoto usnesení ze Smlouvy o 

výpůjčce  ev.č. 1654/2003/MJ ze dne 31.12.2003 

- o prodeji použitých movitých věcí specifikovaných v bodě 1 a,b,c) tohoto usnesení formou 

elektronické aukce 

- o prodeji použité movité věci specifikované v bodě 1d) tohoto usnesení obci Hať, se sídlem 

747 16 Hať, Lipová 357/86, IČO 00635511 

- o uzavření kupní smlouvy dle přílohy č. 4 předloženého materiálu za dohodnutou kupní cenu 

232.000,- Kč 

  

3) ukládá 

  
odboru hospodářské správy Magistrátu města Ostravy 
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aby prostřednictvím eCentre Ostrava a.s. zajistil formou elektronické aukce prodej použitých 

movitých věcí specifikovaných v bodě 1 a,b,c) tohoto usnesení a zrealizoval navazující úkony s 

tím související 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 29.02.2016 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
4) stanovuje 

  
vyvolávací ceny použitých movitých věcí uvedených v bodě 1a,b,c) tohoto usnesení 

následovně: 

1a)  automobil protiplynový Mercedes Benz 312 2.9 D KA/40, VIN DB9034631P952128/99,  

RZV OVZ 84-36 ve výši ceny obvyklé 181.000,- Kč dle znaleckého posudku č. 215155397 ze 

dne 28.7.2015 

1b)  automobil chemický Mercedes Benz 312 2.9 D KA/40, 

VIN WDB9034631P954896/04, RZV OVZ 84-37 ve výši ceny obvyklé 307.000,- Kč dle 

znaleckého posudku č. 215155398 ze dne 27.7.2015 

1c)  automobil velitelský Mitsubishi Pajero 3.2D V60 V87WLYXFL6L, VIN 

JMBLYV78W2J007961, RZV OVD 30-60 ve výši ceny obvyklé 350.000,- Kč dle znaleckého 

posudku č. 215155383 ze dne 29.4.2015 

  

5) ukládá 

  
odboru hospodářské správy Magistrátu města Ostravy 

zajistit úkony související s fyzickým převzetím použitých movitých věcí dle bodu 1) tohoto 

usnesení a předáním použité movité věci dle bodu 1d) tohoto usnesení, vč. vyhotovení 

předávacích protokolů obci Hať 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 29.02.2016 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
6) pověřuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

aby podepsal protokoly na převzetí použitých movitých věcí dle bodu 1) tohoto usnesení a na 

předání použité movité věci dle bodu 1d) tohoto usnesení obci Hať 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 29.02.2016 

 vedoucí odboru hospodářské správy 
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RM_M 39 
Návrh na přijetí daru věcí movitých od Moravskoslezského kraje a 
uzavření darovací smlouvy Návrh na svěření věcí movitých městskému 
obvodu Radvanice a Bartovice 
  
Usnesení číslo: 02593/RM1418/38 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 03213/15 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
- o přijetí daru věcí movitých za účelem dovybavení Jednotky sboru dobrovolných hasičů v 

Ostravě - Radvanicích, a to: 

• 1 ks detekční přístroj v hodnotě 19.989,20 Kč (vč. DPH) 

• 1 ks kanalizační ucpávka v hodnotě 13.781,90 Kč (vč. DPH) 

od dárce 

Moravskoslezský kraj, se sídlem 28.října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692 

- o uzavření darovací smlouvy s dárcem dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) pověřuje 

  
vedoucího odboru majetkového 

k podpisu protokolu na převzetí věcí movitých od dárce dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 31.12.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit níže uvedený majetek jakožto majetek svěřený městskému 

obvodu Radvanice a Bartovice dle ustanovení čl. 9 odst.1 písm.b) Obecně závazné vyhlášky č. 

14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, a to: 

• 1 ks detekční přístroj v hodnotě 19.989,20 Kč (vč. DPH) 

• 1 ks kanalizační ucpávka v hodnotě 13.781,90 Kč (vč. DPH) 

za podmínky, že rada města rozhodne přijmout dar a uzavřít s dárcem darovací smlouvu dle 

bodu 1)  tohoto usnesení 
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4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

označit majetek uvedený v bodě 3) tohoto usnesení jakožto majetek svěřený městskému 

obvodu Radvanice a Bartovice dle ustanovení čl. 9 odst.1 písm.b) Obecně závazné vyhlášky č. 

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

  

5) ukládá 

  
1.náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

předložit návrh dle bodu 3) a 4) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 25.11.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
6) pověřuje 

  
vedoucího odboru majetkového 

k podpisu předávacího protokolu na předání věcí movitých dle bodu 1) tohoto usnesení za 

podmínky, že zastupitelstvo města rozhodne svěřit movitý majetek městskému obvodu 

Radvanice a Bartovice dle bodu 3) a 4) tohoto usnesení 

  

 
RM_M 40 
Návrh na schválení dodatku č. 3 ke zřizovací listině právnické osoby 
Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 02594/RM1418/38 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 03368/15 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na schválení  dodatku č. 3 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby 

Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem Michálkovická 197, Ostrava, 

710 00, IČO 373249, kterým se předávají k hospodaření nemovité věci, a to: 

pozemky v k.ú. Slezská Ostrava 

parc.č. 5248/2 - pořizovací cena 648.600,00 Kč 

parc.č. 5261    - pořizovací cena   18.788,00 Kč 

parc.č. 5276    - pořizovací cena 702.009,00 Kč 
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pozemek v k.ú. Heřmanice 

p.p.č. 439/1     - pořizovací cena     6.467,00 Kč 

dále 

STL plynovod areál ZOO  - pořizovací cena  6.784.133,58 Kč 

STL plynovodní přípojky  - pořizovací cena  1.161.457,12 Kč 

realizované v rámci stavby “Plynofikace areálu ZOO Ostrava včetně výměny zdrojů tepla-

změna trasy plynovodu Ostrava, Slezská Ostrava, Michálkovická č.p. 197”, Kolaudační 

souhlas č. 152/2011 ze dne 10.6.2011, spis. zn. SLE/18914/11/ÚPaSŘ/Be 

dle přílohy č.2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 3 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Zoologická 

zahrada Ostrava, příspěvková organizace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

předložit zastupitelstvu města ke schválení návrh dodatku č. 3 ke zřizovací listině ze dne 

21.05.2014 právnické osoby Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková organizace, dle přílohy 

č. 2 předloženého materiálu   

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 25.11.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
4) zmocňuje 

  
vedoucího odboru majetkového 

k podepsání protokolu o předání a převzetí majetku dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 31.12.2015 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 51 
Návrh nekoupit nemovitosti v k.ú.Hrabová, obec Ostrava a prodat 
nemovitosti v k.ú. Mošnov, obec Mošnov a v k.ú. Proskovice, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02595/RM1418/38 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 03324/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout nekoupit nemovitosti: 

- pozemek parc.č. 34/1 ostatní plocha, manipulační plocha 

- pozemek parc.č. 34/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná 

stavba na   

  pozemku parc.č. 34/2 

- pozemek parc.č. 34/3 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná 

stavba na   

  pozemku parc.č. 34/3 

- pozemek parc.č. 34/4 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná 

stavba na   

  pozemku parc.č. 34/4 

- pozemek parc.č. 34/5 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná 

stavba na   

  pozemku parc.č. 34/5 

- pozemek parc.č. 34/6 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná 

stavba na   

  pozemku parc.č. 34/6 

- pozemek parc.č. 34/7 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba  č.p. 752, jiná 

stavba na 

  pozemku parc.č. 34/7  

- pozemek parc.č. 34/8 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná 

stavba na 

  pozemku parc.č. 34/8, 

vše v k.ú. Hrabová, obec Ostrava 

od společnosti HRABOSS,a.s., se sídlem Krmelínská 752/40, Hrabová, 720 00 Ostrava, 

IČO:268 02 252 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout nekoupit pozemek: 

- parc.č. 36/2 ostatní plocha, manipulační plocha, 
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v k.ú. Hrabová, obec Ostrava 

od Ing. JXXXXX HXXXXXXXXXX, rok nar. XXXXX bytem XXXXXXXXXXX 

XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXX 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o prodeji nemovitostí: 

- pozemku p.č.st. 460 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 305, jiná stavba  

  na pozemku p.č.st. 460  

- pozemku p.p.č. 1488 ostatní plocha, jiná plocha  

- části pozemku p.p.č. 822/60  o výměře 3.475 m2, která je dle níže uvedeného geometrického 

plánu 

  nově označena jako pozemek p.p.č. 822/125  

- části pozemku p.p.č. 822/62 o výměře 6.382 m2, která je dle níže uvedeného geometrického 

plánu 

  označena jako díl “a” a části pozemku p.p.č. 822/63 o výměře 80 m2, která je dle stejného  

  geometrického plánu označena jako díl “b”, sloučeno do nového pozemku p.p.č. 822/126, 

vše na základě geometrického plánu č. 1070-45/2015 ze dne 30.4.2015, 

vše v k.ú. Mošnov, obec Mošnov, ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

Společnosti pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s., se sídlem č.p. 316, 742 51 Mošnov, 

IČO:607 92 914 

za celkovou kupní cenu 6.611.000,-Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která je 

přílohou č.5 předloženého materiálu, a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č.5 předloženého 

materiálu 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o prodeji pozemků: 

- parc.č. 2/2 ostatní plocha, zeleň  

- parc.č. 2/3 ostatní plocha, zeleň, 

  vše v k.ú. Proskovice, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

Římskokatolické farnosti Ostrava-Stará Bělá, se sídlem 724 00 Ostrava-Stará Bělá, 

Blanická134/130, 

IČO: 484 29 716 

za celkovou kupní cenu 3.250,-Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která je 

přílohou č. 8 předloženého materiálu a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 8 předloženého 

materiálu  
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5) ukládá 

  
1. náměstkovi Ing. Lumíru Palyzovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodů 1) - 4) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 25.11.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 53 
Návrh prodat část pozemku v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava (ul. 
Orlovská) 
  
Usnesení číslo: 02596/RM1418/38 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 03382/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout prodat část pozemku p.p.č. 337/141 o výměře 6 m2 v k.ú. Heřmanice, obec 

Ostrava, která je dle geometrického plánu č. 2056-31/2015 ze dne 10.7.2015 označena jako 

nový pozemek p.p.č. 337/161, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

společnosti JM VISION a.s., se sídlem Karlovo náměstí 290/16, Nové Město, 120 00 Praha 2 

IČO 014 94 325 

za kupní cenu 2.000,- 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: 25.11.2015 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 54 
Návrh darovat nemovité věci v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02597/RM1418/38 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 03320/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout  darovat níže uvedené nemovité věci v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava,  nesvěřené 

městskému obvodu Vítkovice, a to:   

- pozemek p.č.st. 537, jehož součástí je budova č.p. 1278, obč. vybavenost  

- pozemek p.č.st. 539, jehož součástí je budova bez čp/če, obč. vybavenost  

včetně příslušenství  náležící budově č.p. 1278 umístěné na pozemku p.č.st. 537: 

- vodovodní přípojky PVC DN 80  v délce 13,03 m nacházející se na pozemku p.p.č. 460/1 

- kanalizační přípojky z kameninových trub DN 150 v délce  8,37 m nacházející se pod 

povrchem pozemku p.p.č. 460/1 

- kanalizační přípojky z kameninových trub DN 150 neznámého průběhu a délky nacházející 

na pod povrchem pozemku p.p.č. 460/1 

včetně příslušenství náležící budově bez čp/če umístěné na pozemku p.č.st. 539: 

- kanalizační přípojky z kameninových trub DN 150 v délce 1,10 m nacházející se pod 

povrchem pozemku p.p.č. 460/1 

a součástí (odběrné plynové zařízení, které se skládá z hlavního uzávěru plynu, regulátoru tlaku 

plynu, připojení měřidla, vnitřního rozvodu a krycí plechové skříně v pozemku p.č.st. 537) 

Diakonii ČCE - středisko v Ostravě, se sídlem: Syllabova 1278/19, 703 00 Ostrava, IČO: 410 

35 526 

a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 25.11.2015 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 55 
Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava. Návrh svěřit 
nemovité věci městskému obvodu Vítkovice 
  
Usnesení číslo: 02598/RM1418/38 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 03318/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout koupit níže uvedené nemovité věci v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava,  a to:   

- budovu č.p. 322, objekt k bydlení na pozemku parc.č. 1369 včetně příslušenství (vodovodní a 

kanalizační přípojky) 

- budovu č.p. 1108, objekt k bydlení na pozemku parc.č. 1372 včetně příslušenství (vodovodní 

a kanalizační přípojky) 

- budovu č.p. 1110, objekt k bydlení na pozemku parc.č. 1376 včetně příslušenství (vodovodní 

a kanalizační přípojky) 

od Ing. Jana Kršičky, rok narození 1946, bydliště Veleslavínova 424/16, Ostrava-Moravská 

Ostrava 

za dohodnutou kupní cenu ve výši 3,300.000,- Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout koupit níže uvedené nemovité věci v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, a to: 

- pozemek parc.č. 1369 včetně součástí  (vedlejší stavba - zbořeniště) 

- pozemek parc.č. 1370 

- pozemek parc.č. 1371 včetně součástí  (vedlejší stavba - zbořeniště) 

- pozemek parc.č. 1372 

- pozemek parc.č. 1373 

- pozemek parc.č. 1374 

- pozemek parc.č. 1375 

- pozemek parc.č. 1376 včetně součástí (vedlejší stavba-zděná, nepodsklepená, zdevastovaná) 

- pozemek parc.č. 1377 

od společnosti Asental Land, s.r.o., se sídlem Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 

Ostrava, IČO: 277 69 143 za celkovou dohodnutou kupní cenu ve výši 1,000.000,- Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 
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3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout koupit stavbu - budovu bez čp/če, jiná stavba na pozemku parc.č. 1374 v k.ú. 

Vítkovice, obec Ostrava 

od společnosti RPG Byty, s.r.o., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, PSČ 

70197, IČO: 277 69 127 za dohodnutou kupní cenu výši 1,- Kč. 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit nemovité věci uvedené v bodech 1),  2),  3)  tohoto usnesení, 

jakožto majetek svěřený městskému obvodu Vítkovice dle ust. § 9 odst. 1 písm.b)  Obecně 

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

podmínky, že nemovité věci uvedené v bodech 1), 2),  3)  tohoto usnesení statutární město 

Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  

5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

označit nemovité věci uvedené v bodech 1), 2), 3) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený 

městskému obvodu Vítkovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, 

Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn  a doplňků, za podmínky, že nemovité věci 

uvedené v bodech 1), 2), 3) tohoto usnesení statutární město Ostrava nabude do svého 

vlastnictví 

  

6) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodů 1) - 5) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 25.11.2015 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 56 
Návrh koupit nemovitou věc v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava v 
rámci stavby “Kanalizační síť Nová Ves-Jih, inženýrské sítě 2. etapa” 
  
Usnesení číslo: 02599/RM1418/38 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 03323/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout koupit část pozemku p.p.č. 448/4 orná půda o výměře 56 m2 v k. ú. Nová Ves u 

Ostravy, obec Ostrava, která je dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 861-

109/2015 ze dne 17.06.2015 označena jako nový pozemek p.p.č. 448/8 do vlastnictví 

statutárního města Ostravy, 

od Mgr. XXXXXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX, bytem XXX XXXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXX XXXXXXX 

za cenu obvyklou ve výši 21.800,-Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 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: 25.11.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 57 
Návrh koupit nebo nekoupit pozemek v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec 
Ostrava, lokalita ulice Na Lánech 
  
Usnesení číslo: 02600/RM1418/38 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 03385/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout koupit 
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pozemek p.p.č. 141/24 

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

od společnosti ART PROSPERA, a.s., č. p. 413, 739 61  Ropice, IČO 278 05 077 

za dohodnutou kupní cenu ve výši 350.000,- Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

Odůvodnění odchylky od ceny obvyklé: 

Pozemek ve vlastnictví společnosti ART PROSPERA, a.s., je potřebný pro vybudování 

parkoviště, které bude sloužit obyvatelům bytových domů na ulici Na Lánech v Ostravě-Nové 

Vsi.  

Na koupi pozemků za cenu obvyklou dle znaleckého posudku společnost nepřistoupila. 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit pozemek p.p.č. 141/24  v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec 

Ostrava, jakožto  majetek svěřený městskému obvodu Nová Ves dle čl. 9 odst. 1 písm. b) 

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

doplňků, za podmínky že se statutární město Ostrava stane vlastníkem 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

označit pozemek p.p.č. 141/24  v k. ú. Nová Ves  u Ostravy, obec Ostrava, jako majetek 

svěřený městskému obvodu Nová Ves dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 

14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky že se 

statutární město Ostrava stane vlastníkem 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 25.11.2015 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 61 
Dohoda o vzájemném vypořádání, Souhlas s uzavřením smlouvy o 
postoupení smlouvy, Dohoda o ukončení nájemní smlouvy, Uzavření 
nájemní smlouvy 
  
Usnesení číslo: 02601/RM1418/38 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 03392/15 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s uzavřením Dohody o vzájemném vypořádání a Smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi 

Statutárním městem Ostrava 

a 

XXXXXX XXXXXX, nar. XXXXXXXXX, bytem XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX X 

XXXXXXXX 

a 

Ing. XXXXXX XXXXXXX, XXX, nar. XXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXX XXXX 

XXXXXXXX XXX XX 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a s odůvodněním odchylky od ceny obvyklé uvedené v 

důvodové zprávě předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s postoupením smlouvy o budoucí smlouvě kupní v rozsahu, dle Smlouvy o postoupení 

smlouvy a smlouvy o postoupení pohledávky v rozsahu dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu, za podmínky, že bude mezi 

postupitelem 

Ing. XXXXXX XXXXXXXX XXXX nar. XXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXX XXXX 

XXXXXXX XXX XX 

 a 

postupníkem 

XXX XXXXX XXXXXXXX XXXX XXXX XXXXXXXX, bytem XXXXXXX X XXXXXX 

XXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XX 

uzavřena Smlouva o postoupení smlouvy a smlouvy o postoupení pohledávky dle přílohy č. 2 

předloženého matriálu 

  

3) rozhodla 

  
o uzavření Dohody o skončení nájmu bytu s nájemcem Ing. Radkem Dybalem, MBA, trvale 

bytem Břidličná 813, 742 85 Vřesina, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, za podmínky, že 

zastupitelstvo města 
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- rozhodne o uzavření Dohody o vzájemném vypořádání závazků a Smlouvy o smlouvě 

budoucí kupní dle bodu 1) tohoto usnesení, 

- vysloví souhlas s postoupením smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

4) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o uzavření nájemní smlouvy na nájem bytu č. 8 (jednotka č. 3035/8), v 

2.NP domu č.p. 3035, ul. Horní, č.or. 106,  k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, s nájemcem 

Bc. XXXXX XXXXXXX, XXX, nar. XXXXXXXX 

bytem: XXXXXXX X XXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XX 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, za podmínky, že zastupitelstvo města 

- rozhodne o uzavření Dohody o vzájemném vypořádání závazků a Smlouvy o smlouvě 

budoucí 

kupní dle bodu 1) tohoto usnesení, 

- vysloví souhlas s postoupením smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

5) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 25.11.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 62 
Návrh na uzavření kupní smlouvy na koupi vodovodních řadů a 
automatické tlakové stanice, Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce vše 
se spol. Veolia Energie ČR, a.s. 
  
Usnesení číslo: 02602/RM1418/38 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 03321/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města  

rozhodnout o koupi vodovodních řadů DN 150, DN 100, DN 80, DN 50 v celkové délce 1 109 

m uložených v pozemcích v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava: 
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- p.p.č. 612/14 - ostatní plocha, jiná plocha, 

- p.p.č. 612/57 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- p.p.č. 612/59 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- p.p.č. 612/80 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- p.st.č.3487/1 - zastavěná plocha a nádvoří, 

a automatické tlakové stanice, která je umístěna na části pozemku p.st.č.3487/1 - zastavěná 

plocha a nádvoří v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 

a uzavření kupní smlouvy dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

s prodávajícím 

Veolia Energie ČR, a.s. 

28.října 3337/7,  Moravská Ostrava,  702 00  Ostrava 

IČO: 451 93 410 

za dohodnutou kupní cenu 1 210 Kč včetně DPH 

  

2) rozhodla 

  
na straně vypůjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce se společností 

Veolia Energie ČR, a.s. 

se sídlem 28.října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00, Ostrava 

IČO: 451 93 410 

jejímž předmětem je část pozemku p.st.č. 3487/1 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí 

je budova bez čp./če., a to nebytový prostor o výměře 100.5 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec 

Ostrava, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 09.09.2015 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 63 
Návrh prodat nemovité věci v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 
(lokalita integrovaný dům na ul. 30. dubna) 
  
Usnesení číslo: 02603/RM1418/38 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 03378/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout prodat 

• jednotku č. 3130/2, jiný nebytový prostor, v budově č.p. 3130 na pozemku parc. č. 

1372/28 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, včetně všech jejích součástí (výtahů, 

vč. technologie strojovny, elektronického zabezpečovacího systému, elektrické požární 

signalizace a vybavení kuchyňských koutů uvedeného v příloze č. 3 kupní smlouvy), - 

popis nebytového prostoru včetně podlahové plochy a vybavení je uveden v příloze č. 2a, 

která je nedílnou součástí smlouvy 

• a spoluvlastnický podíl na pozemku parc. č. 1372/28 ve výši 3240/6046 ve výše 

uvedeném k.ú. 

• a spoluvlastnický podíl ve výši 3240/6046 na přípojce kanalizace a vodovodu na pozemku 

parc.č. 1372/1 v k.ú. Moravská Ostrava 

• s tím, že převodem vlastnictví k výše uvedené jednotce přechází na kupujícího 

spoluvlastnický podíl ve výši 3240/6046 na společných částech budovy č. p. 3130 na 

pozemku parc. č. 1372/28 (tyto společné části budovy zahrnují rovněž vnitřní rozvody, 

včetně uzavíracích ventilů, elektroinstalaci, vzduchotechniku, klimatizaci, výměníkovou 

stanici, včetně přívodu ostré vody z předávací stanice), 

• nedílnou součástí smlouvy je příloha 2b, kde je uveden půdorys všech podlaží a schéma 

určující polohu jednotky a společných částí budovy a příloha 2c, kde je určení společných 

částí budovy 

•   

• spoluvlastnický podíl ve výši 2/58 nebytové jednotky č. 3128/5, (garáž-2 parkovací stání) 

, v budově č.p. 3128 na pozemku parc. č. 1362 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

• a spoluvlastnický podíl ve výši 5260/808591 na pozemku parc. č. 1362 ve výše uvedeném 

k.ú. 

• s tím, že převodem spoluvlastnického podílu k výše uvedené jednotce přechází na 

kupujícího spoluvlastnický podíl ve výši 5260/808591 na společných částech budovy č. p. 

3128  na pozemku parc. č. 1362, 

• nedílnou součástí  smlouvy je příloha 3a, ve které je uveden popis nebytového prostoru 

včetně podlahové plochy a vybavení a příloha 3b, kde je uveden půdorys podlaží a 

schéma určující polohu jednotky a společných částí budovy, 

•   

• pozemek parc. č. 1372/25 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, 

technická vybavenost (trafostanice), 
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• část pozemku parc. č. 1372/1 o výměře  675  m2,  která je dle geometrického plánu  č. 

4988-16/2015 ze dne 26. 3. 2015 označena jako nový pozemek parc. č. 1372/30, 

geometrický plán je jako příloha č. 1 nedílnou součástí smlouvy 

vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, okres Ostrava-město, nesvěřeno městskému 

obvodu, 

(v lokalitě integrovaného domu na ul. 30. dubna 2D v Ostravě) 

České republice - Úřadu práce České republiky 

se sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00  Praha 7 - Holešovice 

IČO 724 96 991 

za celkovou kupní cenu 35,500.000,- 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: 25.11.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 66 
Návrh koupit pozemky v k.ú. Bartovice, Radvanice, Michálkovice, 
Vítkovice, Lhotka u Ostravy, Petřkovice u Ostravy, Heřmanice, 
Muglinov, Kunčičky, Slezská Ostrava, Přívoz, Moravská Ostrava, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02604/RM1418/38 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 03369/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout koupit nemovité věci, a to pozemky: 

parc.č. 1017        k.ú. Bartovice 

parc.č. 322/2       k.ú. Radvanice 

parc.č. 790/101   k.ú. Radvanice 

parc.č. 840          k.ú. Radvanice 

parc.č. 845/4       k.ú. Radvanice 
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parc.č. 1973        k.ú. Radvanice 

p.p.č. 8/9             k.ú. Michálkovice 

p.p.č. 465/64       k.ú. Michálkovice 

p.p.č. 465/65       k.ú. Michálkovice 

p.p.č. 465/66       k.ú. Michálkovice 

p.p.č. 508/15       k.ú. Michálkovice 

p.p.č. 509/22       k.ú. Michálkovice 

p.p.č. 509/24       k.ú. Michálkovice 

p.p.č. 614/5         k.ú. Michálkovice 

p.p.č. 624/2         k.ú. Michálkovice 

p.p.č. 624/3         k.ú. Michálkovice 

ve zjednodušené evidenci – parcela původ Pozemkový katastr 

(PK) parc.č. 226  k.ú. Vítkovice 

parc.č. 722/3       k.ú. Lhotka u Ostravy 

parc.č. 1519/1     k.ú. Petřkovice u Ostravy 

parc.č. 1519/5     k.ú. Petřkovice u Ostravy 

parc.č. 1525/2     k.ú. Petřkovice u Ostravy 

parc.č. 1560        k.ú. Petřkovice u Ostravy 

p.p.č. 634            k.ú. Heřmanice 

p.p.č. 114/6         k.ú. Muglinov 

p.p.č. 421/11       k.ú. Muglinov 

p.p.č. 421/28       k.ú. Muglinov 

p.p.č. 421/31       k.ú. Muglinov 

p.p.č. 421/34       k.ú. Muglinov 

parc.č. 187/1       k.ú. Kunčičky 

parc.č. 1706        k.ú. Kunčičky 

parc.č. 1707        k.ú. Kunčičky 

parc.č. 1708        k.ú. Kunčičky 

parc.č. 1709        k.ú. Kunčičky 

parc.č. 1710        k.ú. Kunčičky 

parc.č. 1731        k.ú. Kunčičky 

parc.č. 1766        k.ú. Kunčičky 

parc.č. 1781/1     k.ú. Kunčičky 

parc.č. 1785        k.ú. Kunčičky 

parc.č. 1786        k.ú. Kunčičky 

parc.č. 1787        k.ú. Kunčičky 

parc.č. 300/2       k.ú. Slezská Ostrava 

parc.č. 396/5       k.ú. Slezská Ostrava 

parc.č. 396/6       k.ú. Slezská Ostrava 

parc.č. 396/10     k.ú. Slezská Ostrava 

parc.č. 396/11     k.ú. Slezská Ostrava 

parc.č. 396/12     k.ú. Slezská Ostrava 

parc.č. 397/5       k.ú. Slezská Ostrava 

parc.č. 2758        k.ú. Slezská Ostrava 

parc.č. 2928        k.ú. Slezská Ostrava 

parc.č. 4192/10   k.ú. Slezská Ostrava 

parc.č. 4204/2     k.ú. Slezská Ostrava 

parc.č. 4302/8     k.ú. Slezská Ostrava 
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parc.č. 4953        k.ú. Slezská Ostrava 

parc.č. 4971        k.ú. Slezská Ostrava 

parc.č. 5377        k.ú. Slezská Ostrava 

parc.č. 5440        k.ú. Slezská Ostrava 

parc.č. 5441        k.ú. Slezská Ostrava 

p.p.č. 832/3         k.ú. Přívoz 

parc.č. 865/1       k.ú. Moravská Ostrava 

parc.č. 1479/5     k.ú. Moravská Ostrava 

ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr 

(PK) parc.č. 1024/4  k.ú. Moravská Ostrava 

(PK) parc.č. 1494/1  k.ú. Moravská Ostrava 

od vlastníka: 

Asental Land, s.r.o., sídlo Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 277 69 

143 

za celkovou obvyklou cenu ve výši  16.156.490,- Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 25.11.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 67 
Návrh na uzavření smlouvy o využívání sportoviště. Návrh na uzavření 
smlouvy o výpůjčce. 
  
Usnesení číslo: 02605/RM1418/38 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o využívání sportoviště 

se společností 

STES a.s. 

se sídlem: Kozí 915/7, 110 00 Praha 1- Staré Město 

IČ: 49704516, 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu  
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2) rozhodla 

  
na straně půjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce Architektonického modelu městského 

multifunkčního stadionu v Ostravě - Vítkovicích 

se společností 

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. 

se sídlem: Opavská 6230/29A, Poruba, 708 00 Ostrava 

IČO: 27787443 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 65 
Návrh na založení obchodní společnosti Dům seniorů v Krásném Poli 
s.r.o., návrh na schválení zakladatelské listiny obchodní společnosti 
Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o., návrh na odejmutí věci ze svěření 
MOb Krásné Pole, návrh na vklad věcí do základního kapitálu obchodní 
společnosti Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o., návrh na schválení 
prohlášení o vnesení nemovité věci, návrh na schválení rozpočtového 
opatření 
  
Usnesení číslo: 02606/RM1418/38 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 03328/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o založení obchodní společnosti Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o., jejímž 

jediným zakladatelem a společníkem bude statutární město Ostrava 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit zakladatelskou listinu obchodní společnosti Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o. dle 

přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o odejmutí Projektové dokumentace k územnímu řízení na investiční akci: 

“Novostavba Domova seniorů, včetně zpevněných obslužných ploch a napojení na sítě 
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technické infrastruktury Krásné Pole Ostrava”, zpracována na základě smlouvy o dílo ze dne 

20.7.2015, ev.č. 17/2015 SoD, uzavřené mezi SMO - MOb Krásné Pole jako objednatelem a 

Ing. arch. Martinem Jandou jako zhotovitelem, jejímž předmětem je Zpracování projektové 

dokumentace pro územní řízení, včetně inženýrské činnosti pro komunitní bydlení ”Dům 

seniorů Krásné Pole” 

ze svěření městskému obvodu Krásné Pole v souladu s ustanovením § 132 odst. 1 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vložit do základního kapitálu nově zakládané obchodní společnosti Dům seniorů v Krásném 

Poli s.r.o. formou peněžitého vkladu částku ve výši 806 000,- Kč. 

  

5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vložit níže uvedený majetek statutárního města Ostravy do základního kapitálu nově zakládané 

obchodní společnosti Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o. 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 samotným vkladem 

výše uvedených pozemků odstraněna - zdemolována. 

a dále Projektovou dokumentaci  uvedenou v bodě 3)  tohoto usnesení za podmínky, že 

zastupitelstvo města rozhodne o jejím odnětí městskému obvodu. 

Celková výše nepeněžitého vkladu činí 2.098.000,- Kč. 

  

6) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit prohlášení o vnesení nemovitých věcí uvedených v bodě 5)  tohoto usnesení do 

obchodní společnosti Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o. dle přílohy č. 3 předloženého 

materiálu 
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7) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) až 6) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 25.11.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 25.11.2015 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
8) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- zvyšují kapitálové výdaje na § 3612, pol. 6202, ORJ 137 o 806 tis. Kč 

- snižuje rozpočtová rezerva na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 806 tis. Kč 

  

9) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.11.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 24 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví 
právnických osob, a to Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním 
postižením Ostrava, příspěvková organizace a Městská nemocnice 
Ostrava, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 02607/RM1418/38 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů o udělení přechozího souhlasu s nabytím darů 
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- do vlastnictví právnické osoby Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením 

Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631808 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

- do vlastnictví právnické osoby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 

00635162 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 

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

tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 20.11.2015 

 vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 

  
 

RM_M 4 
Návrh na změnu usnesení rady města č. 02274/RM1418/33 ze dne 
29.09.2015, kterým rada města souhlasila s vyřazením a likvidací 
majetku Městské nemocnice Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02608/RM1418/38 

(zn.předkl.) 
40 

  
k usnesení č. 02274/RM1418/33 
  
Rada města 

  
1) mění 

  
své usnesení č. 02274/RM1418/33 ze dne 29.09.2015, kterým souhlasila s vyřazením a 

likvidací majetku Městské nemocnice Ostrava, v bodě 1) tak, že částku 18.496.491,- Kč 

nahrazuje částkou 18.440.691,- Kč a původní přílohu č. 1 nahrazuje novou přílohou č. 1 dle 

předloženého návrhu 

  

 
RM_M 41 
Žádost Salesiánského střediska volného času Don Bosco o poskytnutí 
mimořádné dotace v oblasti prevence kriminality a o uzavření dodatku 
č. 1 ke smlouvě ev. č. 0473/2015/SVZV 
  
Usnesení číslo: 02609/RM1418/38 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 
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1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout: 

- o poskytnutí mimořádné neinvestiční účelové dotace ve výši 94.000,- Kč na zabezpečení 

projektu “Oratoř”, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

- o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. 0473/2015/SVZV se subjektem Salesiánské 

středisko volného času Don Bosco, IČO 65468961, Vítkovická 1949/28, 702 00 Ostrava, dle 

přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 25.11.2015 

 vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 

  
 

RM_MZP 1 
Odpověď na dopis ochránkyni práv Mgr. Anně Šabatové, Ph.D. 
  
Usnesení číslo: 02610/RM1418/38 

(zn.předkl.) 
86 

  
k materiálu č. BJ1418 03374/15 
  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
text odpovědi veřejné ochránkyni práv Mgr. Anně Šabatové, Ph.D. 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., T: 25.11.2015 

 náměstek primátora 
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RM_M 22 
Návrh na uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace 
z rozpočtu statutárního města Ostravy ev.č. 1531/2015/SVZV 
  
Usnesení číslo: 02611/RM1418/38 

(zn.předkl.) 
86 

  
k materiálu č. BJ1418 03361/15 
k usnesení č. 0334/ZM1418/5 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 

statutárního města Ostravy, ev.č. smlouvy 1531/2015/SVZV, mezi statutárním městem Ostrava 

a Dolní oblasti VÍTKOVICE, IČO 75125285, se sídlem Ruská 2887/101, 703 00 Ostrava-

Vítkovice, dle přílohy č.3 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 25.11.2015 

 vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 

  
 

RM_M 25 
Návrh na uzavření Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací 
platbě za jeho výkon mezi statutárním městem Ostrava, se sídlem 
Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451 a Moravskoslezským 
krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692 
  
Usnesení číslo: 02612/RM1418/38 

(zn.předkl.) 
86 

  
k materiálu č. BJ1418 03334/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon 

mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451 a 

Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692 dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu 
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2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh na uzavření smlouvy dle bodu 1) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 25.11.2015 

 vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 

  
 

RM_M 60 
Návrh na poskytnutí mimořádných účelových dotací z rozpočtu 
statutárního města Ostravy pro rok 2015 v oblasti školství Vysoké škole 
báňské Technické univerzitě Ostrava a Střední škole společného 
stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 02613/RM1418/38 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
a) o poskytnutí mimořádné neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy 

Vysoké škole báňské Technické univerzitě Ostrava, IČO 61989100, se sídlem 17. listopadu 

2172/15, 708 33 Ostrava-Poruba, ve výši 20 tis. Kč na realizaci projektu “3. ročník programu 

GREEN LIGHT” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

b) o poskytnutí mimořádné neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy 

Střední škole společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, IČO 

00577260, se sídlem Krakovská 1095/33, 700 30 Ostrava-Hrabůvka ve výši 30 tis. Kč na 

zajištění soutěže v rámci 60. výročí založení školy “Adventní kouzlení v kuchyni 2015” dle 

přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
a) o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu 

statutárního města Ostravy mezi statutárním městem Ostrava a Vysokou školou báňskou 

Technickou univerzitou Ostrava dle bodu 1a) tohoto usnesení a přílohy č. 3 předloženého 

materiálu 

b) o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu 

statutárního města Ostravy mezi statutárním městem Ostrava a Střední školou společného 

stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace dle bodu 1b) tohoto usnesení a přílohy 

č. 4 předloženého materiálu 
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3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

zvyšují neinvestiční transfery 

na § 3299, pol. 5332, ORJ 140                            o 20 tis. Kč 

na § 3299, pol. 5339, ORJ 140                            o 30 tis. Kč 

snižují ostatní neinvestiční výdaje 

na § 3299, pol. 5901, UZ 7107, ORJ 140             o 20 tis. Kč 

zvyšují nedaňové příjmy 

na § 4350, pol. 2229, org. 38,  ORJ 180               o 30 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.11.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_MZP 2 
Návrh na úpravu platu ředitele Zoologické zahrady Ostrava, 
příspěvkové organizace od 1.11.2015 
  
Usnesení číslo: 02614/RM1418/38 

(zn.předkl.) 
33 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
plat ředitele příspěvkové organizace Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková organizace 

řízené statutárním městem Ostrava s účinností od 1.11.2015 dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 58 
Návrh dodatku č. 22 ke Smlouvě na poskytování služeb elektronických 
komunikací 0913/2003/MIS/LPO se společností OVA!!!CLOUD.net a.s. 
  
Usnesení číslo: 02615/RM1418/38 

(zn.předkl.) 
83 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 22 ke Smlouvě na poskytování služeb elektronických komunikací ev. č. 

0913/2003/MIS/LPO se společností OVA!!!CLOUD.net a.s. se sídlem Hájkova 1100/13, 

Ostrava, Přívoz, 702 00, IČO: 25857568 dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 9 
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu číslo 201/2015 a uzavření Kupní 
smlouvy serverů Blade se společností UNIS COMPUTERS, a.s. 
  
Usnesení číslo: 02616/RM1418/38 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Kupní smlouvy se společností UNIS 

COMPUTERS, a.s. se sídlem Jundrovská 618/31, 624 00 Brno, IČO: 63476223 v celkové výši 

714 900,- Kč bez DPH dle přílohy č.1 předloženého materiálu. 

  

2) schvaluje 

  rozpočtové opatření, kterým se:  

- snižují kapitálové výdaje 

na § 6171, pol. 6111, ORJ 133        o 437 tis. Kč 

- zvyšují kapitálové výdaje  

na § 6171, pol. 6125, ORJ 133        o 437 tis. Kč   

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.11.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_VZ 10 
Veřejná zakázka “Dodávka software pro datové úložiště”, poř.č. 
199/2015 
  
Usnesení číslo: 02617/RM1418/38 

(zn.předkl.) 
83 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vyzvat k podání nabídek dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 38 zákona č. 

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na dodávku softwarového 

balíku pro rozšíření funkcionality SW Data Ontap zajišťujícího provoz datového úložiště 

Netapp, v rozsahu dle předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání obálek ve složení 

členové: 

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

nákupu  

2. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Mgr. Pavlína Durasová - odbor projektů IT služeb a outsourcingu 

náhradníci: 

1. Ing. Ivana Růžičková - odbor veř. zakázek, externího financování, kapitálových účastí a 

sdruž. nákupu 

2. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní 

3. Bc. Helena Tichavská - odbor projektů IT služeb a outsourcingu 

  

3) jmenuje 

  
hodnotící komisi a komisi pro posouzení kvalifikace ve složení 

členové: 

1. Mgr. Kateřina Šebestová - náměstkyně primátora 

2. Ing. Mgr. Pavlína Durasová - odbor projektů IT služeb a outsourcingu 

3. Ing. Michal Hrotík - OVA!!!CLOUD.net a.s. 

4. Ing. Aleš Jakubec - OVA!!!CLOUD.net a.s. 

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

nákupu 

náhradníci: 

1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

2. Bc. Helena Tichavská - odbor projektů IT služeb a outsourcingu 

3. Ing. Martin Honajzer - OVA!!!CLOUD.net a.s. 

4. Bc. Miroslav Jančík - OVA!!!CLOUD.net a.s. 

5. Ing. Ivana Růžičková - odbor veř. zakázek, externího financování, kapitálových účastí a 

sdruž. 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: 29.02.2016 

 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: 29.02.2016 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 

  
 

RM_VZ 11 
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu číslo 193/2015 a uzavření 
smlouvy o poskytování služeb technické podpory k produktům Oracle 
se společností Neit Consulting s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 02618/RM1418/38 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy o poskytování služeb technické 

podpory k produktům Oracle se společností Neit Consulting s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 

808/66, 110 00 Praha 1, IČO: 27369871, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu za cenu  

1 697 569,- Kč bez DPH 
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RM_M 23 
Návrh na uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti” a návrh na uzavření 
“Dohody o zrušení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene” 
  
Usnesení číslo: 02619/RM1418/38 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Propojení ulic Pavlovova 

- Plzeňská” mezi vlastníkem: 

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

Poděbradova 494/2, 701 71 Ostrava - Moravská Ostrava 

IČO: 61974757 

 a 

oprávněným: 

ČEZ ICT Services, a.s. 

Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4 

IČO: 26470411 

a 

investorem: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na části pozemku parc.č. 1149/6 v k.ú.Zábřeh nad 

Odrou, obec Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření “Dohody o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene”  v 

souvislosti se stavbou “Oprava kanalizačních sběračů A, C a DI” mezi budoucím povinným: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

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

IČO: 70994234 

 a 

budoucím oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zrušení “Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene”  č.j. 

S 35849/2012-OŘ OVA, naše ev.č. 1754/2013/OI dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
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RM_M 28 
Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1810/2015/OI/ZFUN 
  
Usnesení číslo: 02620/RM1418/38 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 01563/RM1418/6 ze dne 15.6.2015 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1810/2015/OI/ZFUN “Okružní křižovatka 

Michálkovická” se zhotovitelem: 

STRABAG a.s., Ne Bělidle 198/1, 150 000 Praha 5, odštěpný závod Ostrava, IČO: 60838744 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 29 
Zřízení projektového týmu v rámci stavby “Cyklostezka Odra - Morava - 
Dunaj v Moravskoslezském kraji” 
  
Usnesení číslo: 02621/RM1418/38 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) zřizuje 

  
projektový tým v rámci stavby “Cyklostezka Odra - Morava- Dunaj v Moravskoslezském 

kraji” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 30 
Návrh dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo - realizace stavby “Přístavba 
objektu IVC Slezská Ostrava” 
  
Usnesení číslo: 02622/RM1418/38 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1418 03296/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1463/2015/OI/ZFUN ze dne 
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rada města 

Usnesení 
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29.5.2015 mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. č.8, 729 30 Ostrava, IČO: 

00845451 a společností BYSTROŇ Group a.s., Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava, 

IČO: 27800466 na realizaci stavby “Přístavba objektu IVC Slezská Ostrava”, kterým se mění 

cena díla a termín realizace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Kamilu Bednářovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 25.11.2015 

 zastupující vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_M 35 
Návrh na uzavření smluv o uzavření budoucího věcného břemene v 
souvislosti se stavbami zahrnutými do kapitálového rozpočtu 
statutárního města 
  
Usnesení číslo: 02623/RM1418/38 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1418 03373/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti věcného břemene” v souvislosti se 

stavbou “Kanalizační síť Nová Ves-Jih, inženýrské sítě 2.etapa, splašková kanalizace 

2.a3.stavba a čerpací stanice splašků č.2, mezi budoucím povinným XXXX XXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX 

XX XXXXXXXXXXXXXXXX 

a budoucím oprávněným 

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

je stavba kanalizace na částech pozemku p.p.č. 448/4, v katastrálním území Nová Nes u 

Ostravy, obec Ostrava, dle přílohy č.2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

stavbou “SSZ přechodu pro chodce č.2061 Těšínská - u kostela”, mezi budoucím povinným 



Statutární město Ostrava 
rada města 
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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 kanalizace na částech pozemku p.č. 5596/1 v katastrálním území Slezská Ostrava, 

obec Ostrava, dle přílohy č.4 předloženého  materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a o právu provést stavbu” v 

souvislosti se stavbou “Rekonstrukce VO oblast Prokopská”, mezi budoucím povinným 

Asental Land, s.r.o., Gregorova 2582/3 Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 27769143 

a budoucím oprávněným 

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

je stavba kanalizace na částech pozemků p.č. 748, p.č. 869 a p.č. 2397/1 v katastrálním území 

Slezská Ostrava, obec Ostrava, dle přílohy č.6 předloženého materiálu 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Kamilu Bednářovi 

předložit návrh dle bodu 1), 2) a 3) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 25.11.2015 

 zastupující vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_M 36 
Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebnosti” v souvislosti se 
stavbami zahrnutými do kapitálového rozpočtu města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 02624/RM1418/38 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1418 03343/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti”  v souvislosti se 

stavbou “Cyklostezky - úsek Seidlerovo nábřeží, Slezskoostravský  hrad” mezi povinným: 

Povodí Odry, státní podnik 
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Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 702 00 

IČO: 70890021 

 a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na částech pozemků parc.č. 1212/5 a parc.č. 5980/1 

 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

- úsek Slezskoostravský hrad, Hrabová” mezi povinným: 

ČEZ, a.s. 

Duhová 1444/2, Praha 4, PSČ 140 53 

IČO: 45274649 

 a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na částech pozemků parc.č. 399 v k.ú. Kunčičky a 

parc.č. 3638/1 v k.ú.Slezská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

stavbou “Odvedení odpadních vod z průmyslové zóny Paskov” mezi povinným: 

ČEZ, a.s. 

Duhová 1444/2, Praha 4, PSČ 140 53 

IČO: 45274649 

 a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na částech pozemků parc.č. 399 v k.ú. Kunčičky a 

parc.č. 3638/1 v k.ú.Slezská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Kamilu Bednářovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 25.11.2015 

 zastupující vedoucí odboru investičního 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 78/89  

RM_VZ 1 
Veřejná zakázka “Domov pro seniory Korýtko - trafostanice”, poř. č. 
175/2015 
  
Usnesení číslo: 02625/RM1418/38 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

seniory Korýtko - trafostanice 10/0,4 kV” v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu se společností: 

ELTOM, s.r.o. 

se sídlem: Oběžná 163/19, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory 

IČO: 25837117 

za cenu nejvýše přípustnou 1.062.725,10 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 2 
Veřejná zakázka “Energocentrum pro areál “Městská policie - služebna 
a útulek Třebovice””, poř. č. 174/2015 
  
Usnesení číslo: 02626/RM1418/38 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

“Energocentrum včetně VN a NN rozvodů pro areál “Městská policie - služebna a útulek 

Třebovice”” v k. ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu se společností: 

ELSPOL - Gattnar s.r.o. 

se sídlem: Švermova 806/96, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory 

IČO: 25865455 

za cenu nejvýše přípustnou 914.337,40 Kč bez DPH 
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RM_VZ 3 
Veřejná zakázka “Sanace výronu balastních vod - Ostrava, Přívoz”, 
poř.č. 168/2015 
  
Usnesení číslo: 02627/RM1418/38 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

výronů balastních vod přes ostění sběrače DI v úseku km 0,971 do km 0,901“, v k.ú. Přívoz, 

obec Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s uchazečem: 

ZIKO sanace, s.r.o. 

Sídlo: Gebauerova 478/20, 702 00 Ostrava-Přívoz 

IČO: 268 46 918 

za cenu nejvýše přípustnou 1.598.153,65 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 4 
Veřejná zakázka “Oprava kanalizačního sběrače DI, úsek mezi šachtami 
ID 502154 - ID 502153”, poř. č. 162/2015 
  
Usnesení číslo: 02628/RM1418/38 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

“Oprava kanalizačního sběrače DI, úsek mezi šachtami ID 502154 - ID 502153” k.ú. Přívoz, 

obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s uchazečem 

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

se sídlem: Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava-Moravská Ostrava 

IČO: 45193673 

za cenu nejvýše přípustnou 2.690.050,- Kč bez DPH 
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RM_VZ 5 
Významná veřejná zakázka “Přístavba a nástavba Domova důchodců 
Korýtko”, poř. č. 137/2015 
  
Usnesení číslo: 02629/RM1418/38 

(zn.předkl.) 
5 

  
k materiálu č. BJ1418 02724/15 
k usnesení č. 01892/RM1418/28 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci stavby “Přístavba a nástavba 

Domova důchodců Korýtko” v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, v rozsahu dle 

předloženého materiálu a za podmínky schválení odůvodnění veřejné zakázky zastupitelstvem 

města 

  

2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání obálek ve složení 

členové: 

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

nákupu 

2. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

náhradníci: 

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

nákupu 

2. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 

  

3) jmenuje 

  
hodnotící komisi a komisi pro posouzení kvalifikace ve složení 

členové: 

1. Ing. Kamil Bednář - náměstek primátora 

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

3. Rudolf Ficek - člen ZM 

4. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

5. Bc. Jan Hanáček - odbor investiční 

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

nákupu 
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náhradníci: 

1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

2. Ing. David Pfleger - člen RM 

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

4. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 

5. Mgr. Kateřina Zahrajová - odbor investiční 

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

nákupu 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit odůvodnění veřejné zakázky “Přístavba a nástavba Domova důchodců Korýtko” v 

rozsahu dle předloženého materiálu 

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Kamilu Bednářovi 

předložit ke schválení zastupitelstvu města odůvodnění veřejné zakázky “Přístavba a nástavba 

Domova důchodců Korýtko”, v rozsahu dle předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 25.11.2015 

 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: 30.04.2016 

 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: 30.04.2016 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 
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RM_VZ 8 
Veřejná zakázka “Zrušení výpustí do Dolového potoka a Rekonstrukce 
vodovodu v O. - Proskovicích (II. část)”, poř. č. 181/2015 
  
Usnesení číslo: 02630/RM1418/38 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vyzvat k podání nabídek dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci stavby 

“Zrušení výpustí do Dolového potoka v Ostravě - Proskovicích a Rekonstrukce vodovodu 

Proskovice ul. Světlovská” – 2. část v k.ú. Proskovice, obec Ostrava v rozsahu dle 

předloženého návrhu 

  

2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání obálek ve složení 

členové: 

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

sdruženého nákupu 

2. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

4. Ing. Zdeněk Frait - odbor investiční 

náhradníci: 

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

sdruženého nákupu 

2. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Radek Muťka- odbor investiční 

4. Ing. Michaela Svrčinová - odbor investiční 

  

3) jmenuje 

  
hodnotící komisi a komisi pro posouzení kvalifikace ve složení 

členové: 

1. Ing. Kamil Bednář - náměstek primátora 

2. Rudolf Ficek- člen ZM 

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

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

sdruženého nákupu 

5. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

6. Ing. Zdeněk Frait - odbor investiční 
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náhradníci: 

1. Ing. Ivo Hařovský - náměstek primátora 

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

3. Ing. David Kutý, MBA - OVAK, a.s. 

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

sdruženého nákupu 

5. Ing. Radek Muťka- odbor investiční 

6. Ing. Michaela Svrčinová- odbor investiční 

  

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: 29.02.2016 

 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: 29.02.2016 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 

  
 

RM_VZ 13 
Veřejná zakázka “Oprava kalového pole v Třebovicích”, poř. č. 169/2015 
  
Usnesení číslo: 02631/RM1418/38 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
2) rozhodla 

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

“Oprava kalového pole v Třebovicích”, k.ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava, dle přílohy 

č.1 předloženého materiálu s uchazečem: 
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SUBLAND - TECH s.r.o. 

Dlouhá 293/13, 747 17 Darkovice 

IČO: 28592611 

za cenu nejvýše přípustnou 1.499.124,15 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 14 
Významná veřejná zakázka “Rekonstrukce a modernizace DK Poklad”, 
poř. č. 153/2015 
  
Usnesení číslo: 02632/RM1418/38 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 0730/ZM1418/10 
k usnesení č. 02353/RM1418/34 
k usnesení č. 02057/RM1418/29 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o úpravě zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané 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, a to v rozsahu 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 26 
Předchozí souhlas rady města k pronájmu, k převodu nemovitostí v 
majetku města, svěřených městským obvodům a k nabytí nemovitostí 
  
Usnesení číslo: 02633/RM1418/38 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
předchozí souhlas k převodu nemovitostí dle čl. 7, odst. (3), písm. a), bod 5, k pronájmu dle čl. 

7, odst. (8), písm. c), bod 1, k nabytí dle čl. 7, odst. (3), písm. c) obecně závazné vyhlášky 

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

předloženého materiálu 

  

2) nevydává 

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

pod číslem pod číslem 139 – Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz dle předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 27 
Změna Územního plánu Ostravy 
  
Usnesení číslo: 02634/RM1418/38 

(zn.předkl.) 
89 

  
k materiálu č. BJ1418 03384/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vzít na vědomí informaci o rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ze dne 

30.9.2015 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Kamilu Bednářovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing.arch. Cyril Vltavský, T: 25.11.2015 

 vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 

  
 

RM_M 47 
Změna usnesení rady města č. 02486/RM1418/36 ze dne 27.10.2015 
  
Usnesení číslo: 02635/RM1418/38 

(zn.předkl.) 
89 

  
k materiálu č. BJ1418 03195/15 
  
Rada města 

  
1) ruší 

  
své usnesení č. 02486/RM1418/36 ze dne 27.10.2015, kterým bylo zastupitelstvu města 

doporučeno: 

- rozhodnout o pořízení změny č. 2 Územního plánu Ostravy v lokalitách č. 24, 28, 35, 37, 39, 

40A, 40B, 41, 42, 49, 50, 51, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64A, 64C, 64D, 64E, 64F, 64G, 64H, 64I, 
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64J, 64K, 64L, 65 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

- rozhodnout o nepořízení změny č. 2 Územního plánu Ostravy v lokalitách č. 23, 25, 26, 27, 

29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 54, 55, 56, 58, 64B, 66, 67, 68, 69, 70, 

71 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

- rozhodnout o pořízení změny č. 2 Územního plánu Ostravy v lokalitách č. 24, 28, 35, 37, 39, 

40A, 40B, 41, 42, 49, 50, 51, 54, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64A, 64C, 64D, 64E, 64F, 64G, 64H, 

64I, 64J, 64K, 64L, 65 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

- rozhodnout o nepořízení změny č. 2 Územního plánu Ostravy v lokalitách č. 23, 25, 26, 27, 

29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 55, 56, 58, 64B, 66, 67, 68, 69, 70, 71 

dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

podmínit pořízení změny č. 2 Územního plánu částečnou úhradou nákladů na její zpracování u 

položek č. 24, 39, 41, 42, 49, 50, 57, 59, 60, 62, 65 dle důvodové zprávy a příloh č. 1 až 4 

předloženého materiálu 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Kamilu Bednářovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí materiál o pořízení změny č. 2 Územního plánu 

Ostravy dle bodu 2) a 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing.arch. Cyril Vltavský, T: 25.11.2015 

 vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 

  
 

RM_VZ 12 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy 
na zhotovení územní studie č. 02/2015/Z1/SV, pro lokalitu Z1 k.ú. Stará 
Ves nad Ondřejnicí 
  
Usnesení číslo: 02636/RM1418/38 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 
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o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy na zhotovení územní studie č. 

02/2015/Z1/SV, pro lokalitu Z1 k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí 

se zhotovitelem: Atelier Archplan Ostrava s.r.o., Martinovská 3168/48, 723 00  Ostrava - 

Martinov 

IČO: 26863065 

za cenu nejvýše přípustnou 295.000,- Kč bez DPH + příslušná sazba DPH dle platných 

právních předpisů dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 5 
Integrovaný plán mobility Ostrava, část návrhová a prezentační 
  
Usnesení číslo: 02637/RM1418/38 

(zn.předkl.) 
09 

  
k usnesení č. 10759/RM1014/138 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit obsah návrhové části projektu Integrovaný plán mobility Ostrava v rozsahu 

předloženého materiálu 

  

2) bere na vědomí 

  
obsah prezentační části projektu Integrovaný plán mobility Ostrava v rozsahu předloženého 

materiálu 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Ivu Hařovskému 

předložit zastupitelstvu města k projednání bod 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 25.11.2015 

 vedoucí odboru dopravy 
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RM_M 69 
Návrh formy bezplatné přepravy občanů od 65 let ve veřejné osobní 
dopravě na území statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 02638/RM1418/38 

(zn.předkl.) 
45 

  
k usnesení č. 9776/RM1014/128 
k usnesení č. 2484/RM1418/36 
  
Rada města 

  
1) ukládá 

  
delegovanému zástupci statutárního města Ostrava 

na jednání valné hromady společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. uplatnit řešení bezplatné 

přepravy občanů ve věku od 65 let na území statutárního města Ostravy dle předloženého 

materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Ivo Hařovský, T: 30.11.2015 

 náměstek primátora 

  
 

RM_M 19 
Návrh na vyřazení přebytečného a neupotřebitelného majetku v užívání 
Magistrátu města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 02639/RM1418/38 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vyřazení přebytečného a  neupotřebitelného majetku statutárního města Ostravy v užívání 

Magistrátu města Ostravy v rozsahu a způsobem dle předloženého materiálu - fyzickou 

likvidaci a prodejem 

  

2) jmenuje 

  
likvidační komisi, která o provedené likvidaci pořídí likvidační protokol dle “Směrnice 2/2007 

pro evidenci majetku” a jmenuje její členy: 

předseda: 

Ing.Bc. Pavel Šmátrala - vedoucí odboru hospodářské správy 

členové: 

Bc. Helena Tichavská - odbor projektů IT služeb a outsourcingu 

Miroslava Dřízgevičová - odbor hospodářské správy 

Ing. Jarmila Kopelová - odbor hospodářské správy 
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RM_M 3 
Volba přísedících Okresního soudu v Ostravě 
  
Usnesení číslo: 02640/RM1418/38 

(zn.předkl.) 
21 

  
k materiálu č. BJ1418 03390/15 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na zvolení 

1.  paní IXXXX GXXXXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXX XXXXXXXXXXX 

XXXXXXX, 

2.  paní AXXXX ŠXXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXX XXXXXX XXXXX 

XXXXXXX, 

3.  paní ŠXXXX VXXXXXXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXX XXXXXXX, 

za přísedící Okresního soudu v Ostravě na dobu 4 let 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Ing. Marcela Trojáková, T: 25.11.2015 

 vedoucí odboru vnitřních věcí 

  
 

  
 
 


