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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 25.10.2016 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

05016/RMm1418/14 RM_M 0 Schválení programu 14. mimořádné schůze rady 

města dne 25.10.2016 

35 

05017/RMm1418/14 RM_M 1 Personální změny ve složení pracovní skupiny 

rady města pro významné akce statutárního města 

Ostravy 

28 

05018/RMm1418/14 RM_M 2 Smlouva o společném vystavování a prezentaci na 

veletrhu MIPIM 2017 s městem Praha 

38 

05019/RMm1418/14 RM_M 3 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce 

nemovitostí v k.ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava 

08 

05020/RMm1418/14 RM_VZ 1 Návrh Dodatku č. 1 k Účastnické smlouvě o 

poskytování veřejně dostupných služeb 

elektronických komunikací a Rámcové dohodě o 

podmínkách poskytování mobilních služeb 

elektronických komunikací ev. číslo 

2568/2013/HS ze dne 10.10.2013 

84 
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RM_M 0 
Schválení programu 14. mimořádné schůze rady města dne 25.10.2016 
  
Usnesení číslo: 05016/RMm1418/14 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 14. mimořádné schůze rady města dne 25.10.2016 

  

 
RM_M 1 
Personální změny ve složení pracovní skupiny rady města pro 
významné akce statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 05017/RMm1418/14 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) odvolává 

  
z funkce člena pracovní skupiny pro významné akce statutárního města Ostravy: 

 - Ing. Kamila Bednáře, člena ZM 

 - Ing. Iva Hařovského, člena ZM  

 - Ing. Lumíra Palyzu, člena ZM 

  

2) jmenuje 

  
do funkce člena pracovní skupiny pro významné akce statutárního města Ostravy: 

   

    - Mgr. Michala Mariánka, člena ZM 

    - Ing. Martina Štěpánka, Ph.D., člena ZM 

    - Ing. Břetislava Rigera, člena ZM 

    - doc. Ing. Ivetu Vozňákovou, Ph.D., členku ZM 

    - JUDr. Lukáše Semeráka, člena ZM 

  

 
RM_M 2 
Smlouva o společném vystavování a prezentaci na veletrhu MIPIM 2017 
s městem Praha 
  
Usnesení číslo: 05018/RMm1418/14 

(zn.předkl.) 
38 
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Rada města 

  
1) zrušuje 

  
své usnesení č. 04665/RM1418/67, bod 1), ze dne 6.9.2016, kterým rozhodla o uzavření 

smlouvy o společném vystavování a prezentaci na veletrhu MIPIM 2017 s Hlavním 

městem Praha 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o společném vystavování a prezentaci na veletrhu MIPIM 2017 mezi 

statutárním městem Ostrava 

a 

Hlavním městem Praha  

se sídlem Praha, Mariánské náměstí 2, PSČ 110 01, IČO 00064581  

dle přílohy č.1 předloženého materiálu 
  

 
RM_M 3 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitostí v k.ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05019/RMm1418/14 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně půjčitele uzavřít dohodu o skončení smlouvy o výpůjčce ev. č. 1019/2012/MJ, ze dne 

21.2.2012 ve znění dodatku č. 1 a č. 2 

s 

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

se sídlem Olivova 4/2096, 110 00 Praha 1 

IČ: 27371344 

New Karolina Office Development, a.s. 

se sídlem Želetavská 1525/1, 140 00, Praha-Michle 
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IČ: 27959996 

New Karolina Shopping Center Development, s.r.o. 

se sídlem Olivova 4/2096, 110 00 Praha 1 

IČ: 28183011 

New Karolina Residential Development, s.r.o. 

se sídlem Dlouhá 562/22, 779 00 Olomouc - Lazce 

IČ: 28183029 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
uzavřít smlouvu o výpůjčce nemovitých věcí, a to pozemků s úpravou: 

• parc. č.  244/35 ostatní plocha, jiná plocha 

• parc. č.  244/13 ostatní plocha, jiná plocha 

• parc. č.  244/25 ostatní plocha, jiná plocha 

• parc. č.  244/14 ostatní plocha, jiná plocha 

• parc. č.  244/36 ostatní plocha, jiná plocha 

• parc. č.  3457/14 ostatní plocha, neplodná půda 

• parc. č.  3463/3 ostatní plocha, jiná plocha 

• parc. č.  34/63/44 ostatní plocha, jiná plocha 

• parc. č.  3463/24 ostatní plocha, jiná plocha 

• část pozemku p.č. 3457/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 3.524 m2 

vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

s 

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

se sídlem Olivova 4/2096, 110 00 Praha 1 

IČO: 27371344 

a 

New Karolina Residential Development II s.r.o. 

se sídlem Dlouhá 562/22, Lazce, 779 00 Olomouc 

IČO: 04398343 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
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3) rozhodla 

  
o záměru města vypůjčit pozemky v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a 

to: 

a) 

    parc. č. 3380/16 ostatní plocha, manipulační plocha 

    parc. č. 3380/34 ostatní plocha, manipulační plocha 

    parc. č. 3380/30 ostatní plocha, manipulační plocha 

    parc. č. 3457/46 ostatní plocha, neplodná půda 

    parc. č. 4246/11 ostatní plocha, ostatní komunikace 

   a to za podmínky že se statutární město Ostrava stane, na základě kupní smlouvy o jejímž 

uzavření    rozhodlo zastupitelstvo města dne 19.10.2016, jejich vlastníkem 

b) 

  části pozemků, které jsou dle geometrického plánu pro rozdělení pozemků č. 4687-37/2014 ze 

dne    2.7.2014, který je přílohou č. 8/2 předloženého materiálu, označeny jako pozemky takto: 

  parc. č. 3380/37 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 550 m2 

  parc. č. 3380/38 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 381 m2 

  parc. č. 3380/39 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 54 m2 

vzniklé z pozemku parc.  č. 3380/1 ostatní plocha, manipulační plocha 

  parc. č. 3457/47 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 1720 m2 vzniklý z pozemku 

parc.  č. 3457/1 ostatní plocha, manipulační plocha 

s tím, že předmětem výpůjčky budou uvedené pozemky, popř. i jednotlivě, přičemž město si 

vyhrazuje právo pronajmout i více uvedených pozemků nebo všechny tyto pozemky i jen 

jednomu zájemci 

  

4) rozhodla 

  
uzavřít smlouvu o právu provést stavbu na pozemky s úpravou: 

• parc. č. 266/3 ostatní plocha, jiná plocha 

• parc. č. 3463/1 ostatní plocha, jiná plocha 

• parc. č. 4246/29 ostatní plocha, ostatní komunikace 

• parc. č. 4246/30 ostatní plocha, ostatní komunikace 

• parc. č. 4246/31 ostatní plocha, ostatní komunikace 

• parc. č. 4246/38 ostatní plocha, ostatní komunikace 

• parc. č. 4246/39 ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
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s 

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

se sídlem Olivova 4/2096, 110 00 Praha 1 

IČO: 27371344 

a 

New Karolina Residential Development II s.r.o. 

se sídlem Dlouhá 562/22, Lazce, 779 00 Olomouc 

IČO: 04398343 

dle přílohy č. 9 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 1 
Návrh Dodatku č. 1 k Účastnické smlouvě o poskytování veřejně 
dostupných služeb elektronických komunikací a Rámcové dohodě o 
podmínkách poskytování mobilních služeb elektronických komunikací 
ev. číslo 2568/2013/HS ze dne 10.10.2013 
  
Usnesení číslo: 05020/RMm1418/14 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 k Účastnické smlouvě o poskytování veřejně dostupných služeb 

elektronických komunikací a Rámcové dohodě o podmínkách poskytování mobilních služeb 

elektronických komunikací ev. číslo 2568/2013/HS ze dne 10.10.2013 mezi účastníkem: 

Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČ: 00845451 

O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČ: 60193336 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
  
 
 


