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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 17.03.2015 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

00769/RM1418/14 RM_M 0 Schválení programu 14. schůze rady města dne 

17.03.2015 

28 

00770/RM1418/14 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Krematorium Ostrava, a.s. 

28 

00771/RM1418/14 RM_VH 2 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. 

28 

00772/RM1418/14 RM_VH 3 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, 

s.r.o. 

28 

00773/RM1418/14 RM_VH 4 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 

28 

00774/RM1418/14 RM_VH 5 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Sportovní a rekreační zařízení města 

Ostravy, s.r.o. 

28 

00775/RM1418/14 RM_VH 6 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Ostravské komunikace, a.s. 

28 

00776/RM1418/14 RM_VH 7 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 

28 

00777/RM1418/14 RM_VH 8 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti OVA!!!CLOUD.net a.s. 

28 

00778/RM1418/14 RM_M 16 Uspořádání akce 18. mezinárodní setkání jízdních 

policií v Ostravě dne 29.08.2015 

25 

00779/RM1418/14 RM_M 56 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za 

měsíc únor 2015 

25 

00780/RM1418/14 RM_M 57 Návrh na připojení objektu na pult centralizované 

ochrany Městské policie Ostrava 

25 

00781/RM1418/14 RM_M 9 Souhlas s podáním žádosti o podporu pro projekt 

“Vybudování zahrady u MŠ Polanecká v 

přírodním stylu” v rámci Operačního programu 

Životní prostředí 

50 

00782/RM1418/14 RM_M 14 Spolufinancování a předfinancování projektu 

“Bezpečnostní úpravy a komunikace pro pěší na 

ulici Světlovské” z ROP Moravskoslezsko 

50 

00783/RM1418/14 RM_M 54 Příspěvek na mzdu v rámci projektu 

spolufinancovaného v rámci Operačního 

programu Lidské zdroje a zaměstnanost s názvem 

“Aktivně za novou prací 3” 

50 

00784/RM1418/14 RM_M 22 Schválení přípravy a podání žádosti o dotaci pro 

projekt “Biologicky rozložitelný odpad - SMO, 

městský obvod Radvanice a Bartovice” v rámci 

LXIV. výzvy Operačního programu Životní 

prostředí 

50 

00785/RM1418/14 RM_M 55 Schválení přípravy a podání žádostí o dotace pro 

projekty v rámci LXIV. výzvy Operačního 

50 
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programu Životní prostředí 

00786/RM1418/14 RM_M 58 Schválení přípravy a podání žádosti o dotaci pro 

projekt “Revitalizace zeleně v Ostravě - 

Radvanicích” v rámci Programu podpory sídelní 

zeleně dle Příloh XVI - Směrnice MŽP č. 6/2010 

50 

00787/RM1418/14 RM_M 8 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. 

Zbyňka Pražáka,Ph.D. náměstka primátora, na 

Slovensko (Trnava) dne 23.3. 2015 

01 

00788/RM1418/14 RM_M 11 Registrace statutárního města Ostravy do systému 

ISBN (Systém mezinárodního standardního 

číslování knih) 

01 

00789/RM1418/14 RM_M 13 Návrh na uzavření licenční smlouvy se společností 

POLAR televize Ostrava, s. r. o. 

01 

00790/RM1418/14 RM_M 15 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty 

Mgr. Jana Žemly, ředitele Janáčkovy filharmonie 

Ostrava, p.o., do Čínské lidové republiky 

(Šanghaj, provincie Zhejiang a Jiangsu) ve dnech 

20.-27.4.2015 

01 

00791/RM1418/14 RM_M 47 Dohody o plné moci mezi statutárním městem 

Ostrava a příslušníky Hasičského záchranného 

sboru Moravskoslezského kraje 

01 

00792/RM1418/14 RM_M 61 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. 

Tomáše Macury, MBA, primátora a Mgr. Kateřiny 

Šebestové, náměstkyně primátora, do Čínské 

lidové republiky (Šanghaj, provincie Zhejiang a 

Jiangsu) ve dnech 20.-27.4.2015 

01 

00793/RM1418/14 RM_M 66 Informativní zpráva o stavu příprav na oslavy 70. 

výročí osvobození města 

01 

00794/RM1418/14 RM_M 5 Informace o právní pomoci ve věci obnovení 

těžky užitkového nerostu v netěžené části 

dobývacího prostoru Polanka nad Odrou a 

ukončení smlouvy o právní pomoci 

28 

00795/RM1418/14 RM_M 23 Návrh na změnu názvu komise pro ekonomický 

rozvoj rady města a rezignace Mgr. M. P. na 

členství v komisi pro děti a mládež rady města 

28 

00796/RM1418/14 RM_M 62 Další postup ve věci rozhodování podle zákona o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

(nevyhovění žádosti o dotaci) 

28 

00797/RM1418/14 RM_M 63 Návrh dohody o plné moci s JUDr. Petrem 

Pyšným, advokátem 

28 

00798/RM1418/14 RM_M 64 Úprava Jednacího řádu rady města 28 

00799/RM1418/14 RM_M 59 Stažení žádosti o dotaci k projektu “Autobusový 

terminál Dubina Interspar, Ostrava - Dubina” 

38 

00800/RM1418/14 RM_M 67 Návrh dopisu primátora města Ostravy 

účastníkům Sdružení HCS Ruská (Hochtief CZ, 

a.s., COLAS CZ, a.s., STAMONT – Pozemní 

stavitelství s.r.o.) ve věci nárokovaných víceprací 

38 

00801/RM1418/14 RM_M 68 Souhlas s financováním projektu “SPZ Ostrava- 38 
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Mošnov - technická infrastruktura, II. etapa” 

00802/RM1418/14 RM_VZ 5 Veřejná zakázka “Realizace kulturního a 

turistického značení pro motoristy”, poř. č. 

32/2015 

38 

00803/RM1418/14 RM_VZ 10 Veřejná zakázka “Aktualizace a dotisk 

prezentačních předmětů (letáků)”, poř. č. 

21/2015” 

38 

00804/RM1418/14 RM_M 6 Návrh odpovědi na podání pana P.S. 02 

00805/RM1418/14 RM_M 7 Návrh odpovědi na podnět pana J.N. 02 

00806/RM1418/14 RM_M 1 Úprava rozpočtu r. 2015 07 

00807/RM1418/14 RM_M 2 Úprava závazného ukazatele a rozpočtu r. 2015 07 

00808/RM1418/14 RM_M 18 Uzavření Dodatku ke Smlouvě o investičním účtu 

s Českou spořitelnou, a.s. - změna konstrukce 

úročení od 1.4.2015. 

07 

00809/RM1418/14 RM_M 4 Návrh na zrušení odborných pracovních skupin 87 

00810/RM1418/14 RM_VZ 11 Zadání veřejné zakázky “Upomínkové předměty 

MS LH”, poř. č. 37/2015 

87 

00811/RM1418/14 RM_M 24 Návrh na zmocnění společnosti 3E PROJEKT, 

a.s., k posunutí stávajícího hydrantu 

08 

00812/RM1418/14 RM_M 25 Návrh na souhlas s umístěním sídel společností v 

budově č.p. 324 v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

08 

00813/RM1418/14 RM_M 26 Návrh na souhlas s umístěním přeložek 

podzemního kabelového vedení NN a VN k 

pozemkům ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy a uzavření smluv o budoucí smlouvě o 

zřízení věcného břemene, pro ČEZ Distribuce, a.s. 

08 

00814/RM1418/14 RM_M 27 Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě do 

pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

a návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o 

zřízení věcného břemene se společností RWE 

GasNet, s.r.o., jako budoucím oprávněným a 

Moravskoslezským krajem, jako investorem 

08 

00815/RM1418/14 RM_M 28 Návrh na souhlas s umístěním podzemní 

elektrické přípojky VN a podzemního kabelového 

vedení NN k pozemkům ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy a uzavření smluv o 

budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

smlouvy o zřízení věcného břemene, pro ČEZ 

Distribuce, a.s. 

08 

00816/RM1418/14 RM_M 29 Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření 

smlouvy o zřízení věcného břemene v k.ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, s oprávněnými: 

OVANET a.s. a O2 Czech Republic a.s. 

08 

00817/RM1418/14 RM_M 30 Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv o 

zřízení služebnosti s Moravskoslezským krajem a 

se společností ČEZ Distribuce, a.s. 

08 

00818/RM1418/14 RM_M 31 Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smluv o 08 
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zřízení služebnosti k pozemkům ve vlastnictví 

SMO pro oprávněného Dopravní podnik Ostrava 

a.s. 

00819/RM1418/14 RM_M 32 Návrh na přijetí daru od Moravskoslezského kraje 

a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s 

vlastníkem pozemku Moravskoslezský kraj pro 

oprávněného statutární město Ostrava 

08 

00820/RM1418/14 RM_M 33 Návrh na záměr města prodat pozemky v k.ú. 

Hrabůvka, obec Ostrava, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, 

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

Ostrava 

08 

00821/RM1418/14 RM_M 34 Návrh na záměr města prodat nemovitou věc v 

k.ú. Radvanice, obec Ostrava a návrh na záměr 

města neprodat nemovitou věc v k.ú. 

Michálkovice, obec Ostrava a v k.ú. Koblov, obec 

Ostrava 

08 

00822/RM1418/14 RM_M 35 Návrh na záměr města darovat nemovité věci a 

návrh přijmout darem nemovité věci - vše k.ú. 

Slezská Ostrava, obec Ostrava 

08 

00823/RM1418/14 RM_M 36 Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k. 

ú. Muglinov, obec Ostrava v rámci stavby 

“Kanalizace Hrušov” a “Rekonstrukce kanalizace 

ul. Muglinovská” 

08 

00824/RM1418/14 RM_M 37 Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k. 

ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava v rámci stavby 

“Rekonstrukce veřejného osvětlení oblast U Staré 

elektrárny-2. stavba” 

08 

00825/RM1418/14 RM_M 38 Návrh úplatně nenabýt a bezúplatně nabýt 

pozemek parc.č. 1850, k.ú. Kunčičky, obec 

Ostrava a návrh nevyužít předkupní právo k 

budově č.e. 12 na pozemku parc.č. 1258/11, k.ú. 

Hošťálkovice, obec Ostrava 

08 

00826/RM1418/14 RM_M 39 Návrh záměru pronájmu pozemku v k.ú. 

Třebovice ve Slezsku a části pozemku v k.ú. 

Zábřeh nad Odrou 

08 

00827/RM1418/14 RM_M 40 Návrh zrušit usnesení rady města č. 

00559/RM1418/11, bod 1) ze dne 10.2. 2015. 

Návrh na záměr města pronajmout pozemek v k.ú. 

Dubina u Ostravy, obec Ostrava. Návrh na záměr 

města pronajmout část pozemku v k.ú. Petřkovice 

u Ostravy, obec Ostrava. 

08 

00828/RM1418/14 RM_M 41 Návrh na uzavření Dodatku č. 21 ke smlouvě o 

výpůjčce mezi statutárním městem Ostrava a 

Českou republikou - Hasičský záchranný sbor 

Moravskoslezského kraje 

08 

00829/RM1418/14 RM_M 42 Návrh dílčí inventarizační komise na rozhodnutí o 

neupotřebitelnosti a likvidaci movitého majetku 

statutárního města Ostravy 

08 
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00830/RM1418/14 RM_M 43 Návrh na projednání informace o provedeném 

technickém zhodnocení budovy v k.ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava (areál Městské nemocnice 

Ostrava) 

08 

00831/RM1418/14 RM_M 44 Návrh předání vodohospodářského majetku ve 

vlastnictví statutárního města Ostrava do nájmu 

společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. a 

záměr pronájmu vodohospodářských staveb 

08 

00832/RM1418/14 RM_M 48 Návrh na uzavření nájemní smlouvy (ul. 

Podroužkova) 

08 

00833/RM1418/14 RM_M 49 Návrh koupit pozemky v k.ú. Polanka nad Odrou, 

obec Ostrava 

08 

00834/RM1418/14 RM_M 60 Návrh na projednání žádosti o snížení nájemného 

(ul. Halasova)a návrh na uzavření dohody o 

skončení nájmu (areál Wattova) 

08 

00835/RM1418/14 RM_M 3 Návrh na vyřazení a likvidaci svěřeného 

neupotřebitelného majetku Městské nemocnice 

Ostrava, příspěvková organizace, v pořizovací 

hodnotě 34.957.727,- Kč, zůstatkové hodnotě 3,- 

Kč 

40 

00836/RM1418/14 RM_M 12 Plány činnosti příspěvkových organizací v oblasti 

sociální péče, zdravotnictví a vzdělanosti na rok 

2015 a navýšení průměrného přepočteného počtu 

zaměstnanců právnické osoby Domov Sluníčko, 

příspěvková organizace 

41 

00837/RM1418/14 RM_M 19 Návrh na jmenování konkursní komise a přizvání 

odborníka pro konkursní řízení na obsazení místa 

ředitele/ky Střediska volného času, Ostrava - 

Zábřeh, p.o. 

86 

00838/RM1418/14 RM_M 20 Projednání vybraných bodů valné hromady 

obchodní společnosti KIC Odpady, a.s. 

90 

00839/RM1418/14 RM_M 65 Souhlas s přípravou projektu “Pořízení vozidel pro 

sociální služby” v rámci Regionálního operačního 

programu regionu soudržnosti NUTS II 

Moravskoslezsko 2007 - 2013 

90 

00840/RM1418/14 RM_VZ 3 Výzva k účasti na jednání v soutěžním dialogu 90 

00841/RM1418/14 RM_M 21 Úhrada nákladů za dočasné umístění psů v Útulku 

pro opuštěné psy Dětmarovice 

80 

00842/RM1418/14 RM_M 45 Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností” a 

“Smluv o zřízení věcného břemene” v souvislosti 

se stavbami odboru investičního zahrnutými do 

kapitálového rozpočtu města Ostravy 

05 

00843/RM1418/14 RM_M 51 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

a smlouvě mandátní ev.č. 1504/2012/OI/LPO v 

souvislosti s realizací stavby “Cyklistická lávka 

přes řeku Odru v Polance nad Odrou” 

05 

00844/RM1418/14 RM_M 52 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

č. 1241/2014/OI/LPO 

05 
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00845/RM1418/14 RM_M 53 Zřízení projektových týmů 05 

00846/RM1418/14 RM_VZ 1 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na 

zpracování dokumentace pro stavbu Veřejné 

osvětlení ul. Jahodová, Petřkovice (PD+IČ) 

05 

00847/RM1418/14 RM_VZ 4 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření smlouvy o dílo na zpracování 

projektové dokumentace a výkon autorského 

dozoru pro stavbu “Ul. Husarova - nová stoka DN 

250” v Ostravě - Výškovicích 

05 

00848/RM1418/14 RM_VZ 7 Veřejná zakázka “Safari v ZOO Ostrava - 

dopravní prostředky”, poř. č. 24/2015 

5 

00849/RM1418/14 RM_VZ 8 Veřejná zakázka “Demolice komínu”, poř. č. 

12/2015 

05 

00850/RM1418/14 RM_VZ 9 Veřejná zakázka “EKOTERMO IV 

(TDS+BOZP)”, poř. č. 23/2015 

05 

00851/RM1418/14 RM_M 50 Předchozí souhlas k prodeji nemovitostí v majetku 

města, svěřených městským obvodům a nabytí 

nemovitostí 

89 

00852/RM1418/14 RM_M 69 Vyhodnocení soutěže o titul Ostravský dům roku 

2014 

89 

00853/RM1418/14 RM_M 10 Kontrola plnění usnesení rady města za období 

listopad a prosinec 2014 

28 

00854/RM1418/14 RM_M 17 Smlouvy o zabezpečení odborné praxe studentů 

vzdělávacích institucí 

36 

00855/RM1418/14 RM_M 46 Informace o postupu plnění usnesení ze 4. 

zasedání zastupitelstva města, konaného dne 4. 3. 

2015 

36 

00856/RM1418/14 RM_VZ 2 Veřejné zakázky malého rozsahu v komoditních 

kategoriích “Kancelářský materiál” 

84 

00857/RM1418/14 RM_VZ 6 Veřejná zakázka “Městský stadion - ošetřování a 

regenerace trávníku fotbalového hřiště”, poř. č. 

27/2015 

84 

  
Tiskové opravy : 
  
 Materiál 

  
Název zn.předkl. 

  RM_TO 3 Tisková oprava usnesení rady města č. 

00508/RMm1418/4, bod 1) ze dne 28.01.2015 

28 

  RM_TO 1 Tisková oprava usnesení rady města č. 

00506/RMm1418/4, bod 2) ze dne 28.01.2015 

28 

  RM_TO 4 Tisková oprava usnesení rady města č. 

00514/RMm1418/4, bod 1) ze dne 28.01.2015 

28 

  RM_TO 2 Tisková oprava usnesení rady města č. 

00507/RMm1418/4, bod 1) ze dne 28.01.2015 

28 

  
 
RM_M 0 (zn.předkl.) 
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Schválení programu 14. schůze rady města dne 17.03.2015 
  
Usnesení číslo: 00769/RM1418/14 

28 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  program 14. schůze rady města dne 17.03.2015 

  

 
RM_VH 1 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Krematorium 
Ostrava, a.s. 
  
Usnesení číslo: 00770/RM1418/14 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, 
obchodní společnosti Krematorium Ostrava, a.s., se sídlem Ostrava - Slezská 
Ostrava,Těšínská 710, PSČ 710 07, IČO: 25393430, jejímž jediným akcionářem je 
statutární město Ostrava 
  
Rada města 

  
1) volí 

  
do funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Krematorium Ostrava, a.s., se sídlem 

Ostrava - Slezská Ostrava, Těšínská 710, PSČ 710 07, IČO: 25393430 

JUDr. Ivana Štefka, nar. XXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 

  

2) schvaluje 

  členovi dozorčí rady dle bodu 1)  tohoto usnesení smlouvu o výkonu funkce dle přílohy č. 1 a 

důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_VH 2 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Dům kultury 
města Ostravy, a.s. 
  
Usnesení číslo: 00771/RM1418/14 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, 
obchodní společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s., se sídlem Ostrava - Moravská 
Ostrava, ul. 28. října 124/2556, PSČ 709 24, IČO: 47151595, jejímž jediným akcionářem je 
statutární město Ostrava 
  
k usnesení č. 00737/RM1418/13 
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Rada města 

  
1) žádá 

  představenstvo obchodní spol. Dům kultury města Ostravy, a.s. 

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

města Ostrava uzavřena smlouva na základě veřejné zakázky ”Forenzní audit”, poř. č. 39/2015 

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

vyslovení souhlasu s provedením forenzního auditu společnosti na základě této smlouvy  

  

 
RM_VH 3 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Dům kultury 
Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 00772/RM1418/14 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, 
obchodní společnosti Dům kultury Akord Ostrava - Zábřeh, s.r.o., se sídlem Ostrava - 
Zábřeh, náměstí SNP 1, PSČ 700 30, IČO: 47973145, jejímž jediným společníkem je 
statutární město Ostrava 
  
k usnesení č. 00737/RM1418/13 
  
Rada města 

  
1) žádá 

  jednatelku obchodní spol. Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o. 

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

města Ostrava uzavřena smlouva na základě veřejné zakázky ”Forenzní audit”, poř. č. 39/2015 

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

vyslovení souhlasu s provedením forenzního auditu společnosti na základě této smlouvy  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RM_VH 4 (zn.předkl.) 
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Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti VÍTKOVICE 
ARÉNA, a.s. 
  
Usnesení číslo: 00773/RM1418/14 

28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, 
obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., se sídlem Ostrava - Zábřeh, Ruská 
3077/135, PSČ 700 30, IČO: 25911368, jejímž jediným akcionářem je statutární město 
Ostrava 
  
k usnesení č. 00737/RM1418/13 
  
Rada města 

  
1) žádá 

  představenstvo obchodní spol. VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 

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

města Ostrava uzavřena smlouva na základě veřejné zakázky ”Forenzní audit”, poř. č. 39/2015 

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

vyslovení souhlasu s provedením forenzního auditu společnosti na základě této smlouvy  

  

 
RM_VH 5 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Sportovní a 
rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 00774/RM1418/14 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, 
obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., se sídlem 
Ostrava - Poruba, Čkalovova 6144/20, PSČ 708 00, IČO: 25385691, jejímž jediným 
společníkem je statutární město Ostrava 
  
k usnesení č. 00737/RM1418/13 
  
Rada města 

  
1) žádá 

  jednatele obchodní spol. Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. 

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

města Ostrava uzavřena smlouva na základě veřejné zakázky ”Forenzní audit”, poř. č. 39/2015 

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

vyslovení souhlasu s provedením forenzního auditu společnosti na základě této smlouvy  

  

 
 
 

RM_VH 6 (zn.předkl.) 
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Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Ostravské 
komunikace, a.s. 
  
Usnesení číslo: 00775/RM1418/14 

28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, 
obchodní společnosti Ostravské komunikace, a.s., se sídlem Ostrava - Mariánské Hory, 
Novoveská 1266/25, PSČ 709 00, IČO: 25396544, jejímž jediným akcionářem je statutární 
město Ostrava 
  
k usnesení č. 00737/RM1418/13 
  
Rada města 

  
1) žádá 

  představenstvo obchodní spol. Ostravské komunikace, a.s. 

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

města Ostrava uzavřena smlouva na základě veřejné zakázky ”Forenzní audit”, poř. č. 39/2015 

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

vyslovení souhlasu s provedením forenzního auditu společnosti na základě této smlouvy  

  

 
RM_VH 7 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Dopravní 
podnik Ostrava a.s. 
  
Usnesení číslo: 00776/RM1418/14 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, 
obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s., se sídlem Moravská Ostrava, 
Poděbradova 494/2, PSČ 702 00, IČO: 61974757, jejímž jediným akcionářem je statutární 
město Ostrava 
  
k usnesení č. 00737/RM1418/13 
  
Rada města 

  
1) žádá 

  představenstvo obchodní spol. Dopravní podnik Ostrava a.s. 

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

města Ostrava uzavřena smlouva na základě veřejné zakázky ”Forenzní audit”, poř. č. 39/2015 

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

vyslovení souhlasu s provedením forenzního auditu společnosti na základě této smlouvy  

  

 

 

 

2) žádá 
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  představenstvo obchodní spol. Dopravní podnik Ostrava a.s. 

o zajištění maximální potřebné součinnosti ze strany obchodní společnosti EKOVA 

ELECTRIC a.s. osobě, se kterou bude ze strany statutárního města Ostrava uzavřena smlouva 

na základě veřejné zakázky “Forenzní audit”, poř. č. 39/2015 zadavatele statutární město 

Ostrava, v souvislosti s plněním takto uzavřené smlouvy a o zajištění vyslovení souhlasu ze 

strany obchodní společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. s provedením forenzního auditu na 

základě této smlouvy  

  

 
RM_VH 8 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti 
OVA!!!CLOUD.net a.s. 
  
Usnesení číslo: 00777/RM1418/14 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, 
obchodní společnosti OVA!!!CLOUD.net a.s., se sídlem Ostrava - Přívoz, Hájkova 
1100/13, PSČ 702 00, IČO: 25857568, jejímž jediným akcionářem je statutární město 
Ostrava 
  
k usnesení č. 00737/RM1418/13 
  
Rada města 

  
1) žádá 

  představenstvo obchodní spol. OVA!!!CLOUD.net a.s. 

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

města Ostrava uzavřena smlouva na základě veřejné zakázky ”Forenzní audit”, poř. č. 39/2015 

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

vyslovení souhlasu s provedením forenzního auditu společnosti na základě této smlouvy  

  

2) žádá 

  představenstvo obchodní spol. OVA!!!CLOUD.net a.s. 

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

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

veřejné zakázky “Forenzní audit”, poř. č. 39/2015 zadavatele statutární město Ostrava, v 

souvislosti s plněním takto uzavřené smlouvy a o zajištění vyslovení souhlasu ze strany 

obchodní společnosti OVANET a.s. s provedením forenzního auditu na základě této smlouvy  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

RM_M 16 (zn.předkl.) 
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Uspořádání akce 18. mezinárodní setkání jízdních policií v Ostravě dne 
29.08.2015 
  
Usnesení číslo: 00778/RM1418/14 

25 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s uspořádáním akce 18. mezinárodní setkání jízdních policií v Ostravě Komenského sadech 

dne 29.08.2015 

  

2) ukládá 

  
řediteli Městské policie Ostrava 

zabezpečit 18. mezinárodní setkání  dle bodu 1) tohoto usnesení po stránce organizační 

  

 Vyřizuje: Mgr. Zdeněk Harazim, T: 29.08.2015 

 ředitel Městské policie Ostrava 

  
 

RM_M 56 
Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc únor 2015 
  
Usnesení číslo: 00779/RM1418/14 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) projednala 

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

materiálu 

  

 
RM_M 57 
Návrh na připojení objektu na pult centralizované ochrany Městské 
policie Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00780/RM1418/14 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
připojení objektu Kulturního zařízení Ostrava-Jih, Kino LUNA, Výškovická 2651/113, 700 30 

Ostrava - Výškovice   na pult centralizované ochrany Městské policie Ostrava 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

 

Strana 14/90  

2) ukládá 

  
řediteli Městské policie Ostrava 

provést potřebné úkony dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Zdeněk Harazim, T: 01.05.2015 

 ředitel Městské policie Ostrava 

  
 

RM_M 9 
Souhlas s podáním žádosti o podporu pro projekt “Vybudování zahrady 
u MŠ Polanecká v přírodním stylu” v rámci Operačního programu 
Životní prostředí 
  
Usnesení číslo: 00781/RM1418/14 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  s podáním žádosti o podporu pro projekt “Vybudování zahrady u MŠ Polanecká v přírodním 

stylu” v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 7, oblast podpory 7.1  - 

Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, poskytování 

environmentálního poradenství  

  

2) žádá 

  městský obvod Svinov 

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

usnesení v souladu s podmínkami LXV. výzvy MŽP v rámci Operačního programu životní 

prostředí, prioritní osa 7, oblast podpory 7.1 Rozvoj infrastruktury pro realizaci 

environmentálních vzdělávacích programů, poskytování enviromentálního poradenství, v 

případě, že zastupitelstvo městského obvodu rozhodné kladně o předložení žádosti o podporu 

uvedené v bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Lenka Hrušková, T: 23.03.2015 

 starostka městského obvodu Svinov 

  
3) žádá 

  městský obvod Svinov 

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

rozpočtu městského obvodu 

  

 Vyřizuje: Mgr. Lenka Hrušková,  

 starostka městského obvodu Svinov 

  
 
 

RM_M 14 (zn.předkl.) 
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Spolufinancování a předfinancování projektu “Bezpečnostní úpravy a 
komunikace pro pěší na ulici Světlovské” z ROP Moravskoslezsko 
  
Usnesení číslo: 00782/RM1418/14 

50 

  
Rada města 

  
1) mění 

  
své usnesení č. 00116/RM1418/5 ze dne 2. 12. 2014, bod 2) takto: 

  

s c h v a l u j e 

financování projektu “Bezpečnostní úpravy a komunikace pro pěší na ulici Světlovské” v roce 

2015: 

předfinancování ve výši 5 326 tis. Kč, přičemž v letech 2009-2014 bylo předfinancování ve 

výši 356 tis. Kč, v obou částkách je obsaženo spolufinancování ve výši 1 126 tis. Kč“ 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

        

snižuje rozpočtová rezerva ORJ 120 na §6409, pol. 5901 o 5 326 tis. Kč 

   

zvyšují se převody mezi statutárním městem a městským obvodem – výdaje na § 6330, pol. 

5347, ÚZ 3500, org. 615 o 5 326 tis. Kč 

Městský obvod Proskovice zvýší převody mezi statutárním městem a městským obvodem – 

příjmy na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 615 o 5 326 tis. Kč 

zvýší kapitálové výdaje na akci “Bezpečnostní úpravy a komunikace pro pěší na ulici 

Světlovské” na § XXXX, pol. 6XXX, ÚZ XXXXXXXX o 5 326 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.03.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 54 (zn.předkl.) 
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Příspěvek na mzdu v rámci projektu spolufinancovaného v rámci 
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost s názvem “Aktivně 
za novou prací 3” 
  
Usnesení číslo: 00783/RM1418/14 

50 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
informaci o realizaci projektu spolufinancovaného v rámci Operačního programu Lidské zdroje 

a zaměstnanost s názvem “Aktivně za novou prací 3”, reg. číslo projektu: 

CZ.1.04/3.3.05/D6.00256, jehož nositelem je společnost Renarkon o. p. s., se sídlem 

Mariánskohorská 1328/29, 702 00 Ostrava, IČO: 25380443 

  

2) rozhodla 

  
v souvislosti s realizací projektu dle bodu 1) tohoto usnesení o přijetí finanční podpory 

kategorie “de minimis” do rozpočtu statutárního města Ostravy v maximální výši  

105.000,-- Kč 

  

 
RM_M 22 
Schválení přípravy a podání žádosti o dotaci pro projekt “Biologicky 
rozložitelný odpad - SMO, městský obvod Radvanice a Bartovice” v 
rámci LXIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí 
  
Usnesení číslo: 00784/RM1418/14 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  přípravu projektu “Biologicky rozložitelný odpad - SMO, městský obvod Radvanice a 

Bartovice” z Operačního programu Životní prostředí 

  

2) souhlasí 

  s podáním žádosti o dotaci pro projekt “Biologicky rozložitelný odpad - SMO, městský obvod 

Radvanice a Bartovice” v rámci LXIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí 

  

3) žádá 

  
městský obvod Radvanice a Bartovice jako nositele projektu 

o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou a předložením žádosti o dotaci a všech 

příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu s podmínkami LXIV. výzvy v rámci 

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

odstraňování starých ekologických zátěží, oblasti podpory 4.1 Zkvalitnění nakládání s 

odpady, v případě, že zastupitelstvo městského obvodu rozhodne kladně o předložení žádosti o 
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dotaci uvedené v bodě 2) tohoto usnesení    

  

 Vyřizuje: Mgr. Šárka Tekielová, T: 19.03.2015 

 starostka městského obvodu Radvanice a Bartovice 

  
4) schvaluje 

  
v případě úspěšnosti projektu dle bodu 2) tohoto usnesení financování   

- v roce 2015: 

na zajištění předfinancování projektu ve výši  628,4 tis. Kč z rozpočtu městského obvodu dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 55 
Schválení přípravy a podání žádostí o dotace pro projekty v rámci LXIV. 
výzvy Operačního programu Životní prostředí 
  
Usnesení číslo: 00785/RM1418/14 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
přípravu projektů: 

a) “Energetické úspory objektu hasičské zbrojnice ul. U Statku 422/8, v Ostravě-Bartovicích” 

b) “Energetické úspory objektu klubu důchodců ul. Těšínská 46 a 1341, v Ostravě-

Radvanicích” 

ke spolufinancování z Operačního programu Životní prostředí 

  

2) souhlasí 

  s podáním žádostí o dotace pro projekty: 

a) “Energetické úspory objektu hasičské zbrojnice ul. U Statku 422/8, v Ostravě-Bartovicích” 

b) “Energetické úspory objektu klubu důchodců ul. Těšínská 46 a 1341, v Ostravě-

Radvanicích” 

ke spolufinancování z Operačního programu Životní prostředí 

  

3) žádá 

  
městský obvod Radvanice a Bartovice jako nositele projektů 

o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou a předložením žádostí o dotace a všech 

jejich příloh pro projekty dle bodu 2a) - 2b) tohoto usnesení v souladu s podmínkami 

LXIV. výzvy  v rámci Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osy 3 - Udržitelné 

využívání zdrojů energie, oblasti podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního 

tepla,  v případě, že zastupitelstvo městského obvodu rozhodne kladně o předložení žádostí o 

dotaci uvedené v bodu 2a) - 2b) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Mgr. Šárka Tekielová, T: 19.03.2015 

 starostka městského obvodu Radvanice a Bartovice 

  
4) schvaluje 

  
v případě úspěšnosti projektů dle bodu 2) tohoto usnesení financování projektů: 

2a)   

 - v roce 2015 na zajištění předfinancování projektu ve výši 1 224,4 Kč, 

přičemž tato částka obsahuje spolufinancování ve výši 555,2 tis. Kč z rozpočtu městského 

obvodu dle přílohy č.1 předloženého materiálu  

 2b)  

- v roce 2015 na zajištění předfinancování projektu ve výši 2 589,8 tis. Kč, přičemž tato částka 

obsahuje spolufinancování ve výši 1 116,2 tis. Kč z rozpočtu městského obvodu dle přílohy č. 

2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 58 
Schválení přípravy a podání žádosti o dotaci pro projekt “Revitalizace 
zeleně v Ostravě - Radvanicích” v rámci Programu podpory sídelní 
zeleně dle Příloh XVI - Směrnice MŽP č. 6/2010 
  
Usnesení číslo: 00786/RM1418/14 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
přípravu projektu “Revitalizace zeleně v Ostravě - Radvanicích” ke spolufinancování z 

Programu podpory sídelní zeleně dle Příloh XVI - Směrnice MŽP č. 6/2010  

  

2) souhlasí 

  s podáním žádosti o dotaci z Ministerstva životního prostředí prostřednictvím Státního fondu 

životního prostředí ČR v rámci Programu podpory sídelní zeleně dle Příloh XVI - Směrnice 

MŽP č. 6/2010 pro projekt “Revitalizace zeleně v Ostravě-Radvanicích” 

  

3) žádá 

  
městský obvod Radvanice a Bartovice jako nositele projektu 

o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou a předložením žádosti o dotaci a všech 

příloh pro projekt “Revitalizace zeleně v Ostravě-Radvanicích” v souladu s 

podmínkami Programu podpory sídelní zeleně dle Příloh XVI - Směrnice č. 6/2010  

  

 Vyřizuje: Mgr. Šárka Tekielová, T: 31.03.2015 

 starostka městského obvodu Radvanice a Bartovice 
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4) schvaluje 

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

- v roce 2016: 

na zajištění předfinancování projektu ve výši 645,7 tis. Kč, přičemž tato částka zahrnuje 

spolufinancování ve výši 245,7 tis. Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

5) žádá 

  městský obvod Radvanice a Bartovice 

o zajištění spolufinancování a předfinancování projektu uvedeného v bodě 1) v rámci 

specifikace nároků na rozpočet statutárního města Ostravy dle bodu 4) tohoto usnesení  

  

 Vyřizuje: Mgr. Šárka Tekielová, T: 31.10.2015 

 starostka městského obvodu Radvanice a Bartovice 

  
 

RM_M 8 
Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. Zbyňka 
Pražáka,Ph.D. náměstka primátora, na Slovensko (Trnava) dne 23.3. 
2015 
  
Usnesení číslo: 00787/RM1418/14 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahraniční pracovní cestu  Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D.,  náměstka primátora, na Slovensko 

(Trnava) dne   23.3.2015 za účelem účasti na  jednání k problematice hospicové péče  

  

2) schvaluje 

  
úhradu finančních nákladů  dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve  znění  pozdějších 

 předpisů 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi  primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Michal Bayer, T: 21.04.2015 

 zastupující vedoucí kanceláře primátora 
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RM_M 11 
Registrace statutárního města Ostravy do systému ISBN (Systém 
mezinárodního standardního číslování knih) 
  
Usnesení číslo: 00788/RM1418/14 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  o registraci statutárního města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30  Ostrava, IČO 00845451 do 

systému ISBN   

  

2) ukládá 

  pověřenému zastupování funkce vedoucí odboru kancelář primátora 

zajistit veškeré úkoly související s realizací bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Michal Bayer, T: 31.03.2015 

 zastupující vedoucí kanceláře primátora 

  
3) ukládá 

  pověřenému zastupování funkce vedoucí odboru kancelář primátora 

informovat  všechny úřady městských obvodů o postupu při přidělování čísla ISBN publikacím 

vydávaným jménem statutárního města Ostravy dopisem na tajemnice/tajemníky dle přílohy č. 

1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Mgr. Michal Bayer, T: 31.03.2015 

 zastupující vedoucí kanceláře primátora 

  
 

RM_M 13 
Návrh na uzavření licenční smlouvy se společností POLAR televize 
Ostrava, s. r. o. 
  
Usnesení číslo: 00789/RM1418/14 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  o uzavření licenční smlouvy mezi statutárním městem Ostrava, se sídlem Prokešovo nám. 8, 

729 30 Ostrava, IČO: 00845451 a společností POLAR televize Ostrava, s. r. o., se sídlem 

Boleslavova 710/19, 709 00  Ostrava-Mariánské Hory, IČO: 25859838, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

 

 

 

 

2) schvaluje 
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rozpočtové opatření, kterým se 

- sníží běžné výdaje 

na § 3349, pol. 5169, ORJ 221 o 908 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje 

na § 3349, pol. 5179, ORJ 221 o 908 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.03.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 15 
Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Mgr. Jana Žemly, ředitele 
Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o., do Čínské lidové republiky 
(Šanghaj, provincie Zhejiang a Jiangsu) ve dnech 20.-27.4.2015 
  
Usnesení číslo: 00790/RM1418/14 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

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

Čínské lidové republiky  (Šanghaj, provincie Zhejiang a Jiangsu)  ve dnech  20.-27.4.2015 za 

účelem účasti na Dnech České republiky  v Šanghaji a prohloubení spolupráce 

  

2) ukládá 

  
řediteli  Janáčovy filharmonie Ostrava, p.o.  Mgr. Janu Žemlovi, 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Jan Žemla, T: 19.05.2015 

 ředitel Janáčovy filharmonie Ostrava, p.o. 

RM_M 47 (zn.předkl.) 
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Dohody o plné moci mezi statutárním městem Ostrava a příslušníky 
Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje 
  
Usnesení číslo: 00791/RM1418/14 

01 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dohody o plné moci mezi statutárním městem Ostrava a Ing. XXXXXX 

XXXXXXXX, nar. XXX XX XXXX, bytem XXXXXXXXXX XX XXXXX, příslušníkem 

Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, k zajišťování veškerých úkonů 

spojených s evidencí, registrací a změnami v registru vozidel ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, svěřených do užívání Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření dohody o plné moci mezi statutárním městem Ostrava a Ing. XXXXXXXX 

XXXXXXXXXX, nar. XXX XX. XXXX, bytem XX XXXXXXXXX XXXXXX 

XXXXXXX, příslušníkem Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, k 

zajišťování veškerých úkonů spojených s evidencí, registrací a změnami v registru vozidel ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených do užívání Hasičskému záchrannému sboru 

Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 61 
Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. Tomáše Macury, 
MBA, primátora a Mgr. Kateřiny Šebestové, náměstkyně primátora, do 
Čínské lidové republiky (Šanghaj, provincie Zhejiang a Jiangsu) ve 
dnech 20.-27.4.2015 
  
Usnesení číslo: 00792/RM1418/14 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahraniční pracovní cestu   Ing. Tomáše Macury, MBA, primátora a Mgr. Kateřiny Šebestové, 

náměstkyně primátora, do  Čínské lidové  republiky  (Šanghaj, provincie Zhejiang a Jiangsu)   

ve dnech  20.-27.4.2015   za účelem  účasti na Dnech  České republiky v Šanghaji a podepsání  

Dohody o partnerství  s městem Suzhou  

  

 

 

2) schvaluje 
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úhradu finančních nákladů  dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve  znění  pozdějších 

 předpisů 

  

3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA a  náměstkyni  primátora Mgr. Kateřině Šebestové  

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Michal Bayer, T: 19.05.2015 

 zastupující vedoucí kanceláře primátora 

  
 

RM_M 66 
Informativní zpráva o stavu příprav na oslavy 70. výročí osvobození 
města 
  
Usnesení číslo: 00793/RM1418/14 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
informativní zprávu o stavu příprav na oslavy 70. výročí osvobození města dle důvodové 

zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_M 5 
Informace o právní pomoci ve věci obnovení těžky užitkového nerostu v 
netěžené části dobývacího prostoru Polanka nad Odrou a ukončení 
smlouvy o právní pomoci 
  
Usnesení číslo: 00794/RM1418/14 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na základě informace o stavu právní věci obnovení těžky užitkového nerostu v netěžené části 

dobývacího prostoru Polanka nad Odrou dle přílohy č. 1 předloženého materiálu  

vypovědět smlouvu o poskytování právní pomoci č. 1543/2012/LPO ze dne 5.6.2012 

uzavřenou mezi statutárním městem Ostrava a Zachveja & Blaško, advokátní kancelář, s.r.o., 

IČO: 27798526, se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 1727/108, PSČ 702 00, dle 

přílohy č. 2 předloženého materiálu. 

RM_M 23 (zn.předkl.) 
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Návrh na změnu názvu komise pro ekonomický rozvoj rady města a 
rezignace Mgr. M. P. na členství v komisi pro děti a mládež rady města 
  
Usnesení číslo: 00795/RM1418/14 

28 

  
Rada města 

  
1) mění 

  název komise pro ekonomický rozvoj na komisi pro strategický rozvoj rady města 

  

2) bere na vědomí 

  rezignaci Mgr. MXXXXX PXXXXXX na členství v komisi pro děti a mládež rady města 

  

 
RM_M 62 
Další postup ve věci rozhodování podle zákona o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů (nevyhovění žádosti o dotaci) 
  
Usnesení číslo: 00796/RM1418/14 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) ukládá 

  Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odvětvově příslušných odborů 

zajistil rozhodování ve smyslu §10a odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_M 63 
Návrh dohody o plné moci s JUDr. Petrem Pyšným, advokátem 
  
Usnesení číslo: 00797/RM1418/14 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  o uzavření dohody o plné moci s JUDr. Petrem Pyšným, advokátem Advokátní kanceláře 

Pyšný, Srba & Partneři v.o.s., se sídlem na Ostrava-Slezská Ostrava, Občanská 1115/16, PSČ 

710 00, k zastupování statutárního města Ostravy v soudním řízení vedeném u Krajského 

soudu v Ostravě pod sp. zn. 79 A 1/2015 žalobcem LAHOS s.r.o., se sídlem na adrese Ostrava-

Moravská Ostrava, Kolejní 3311/3, PSČ 702 00, IČO 60323833, o návrhu na zrušení části 

opatření obecné povahy - Územní plán Ostravy, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
 
 
 

RM_M 64 (zn.předkl.) 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

 

Strana 25/90  

Úprava Jednacího řádu rady města 
  
Usnesení číslo: 00798/RM1418/14 

28 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  úpravy Jednacího řádu rady města dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 59 
Stažení žádosti o dotaci k projektu “Autobusový terminál Dubina 
Interspar, Ostrava - Dubina” 
  
Usnesení číslo: 00799/RM1418/14 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 10468/RM1014/137 
k usnesení č. 00644/RM1418/12 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se stažením žádosti o dotaci k projektu “Autobusový terminál Dubina Interspar, Ostrava - 

Dubina” z výzvy č. 1.3 - 12 v rámci Regionálního operačního programu NUTS II 

Moravskoslezsko, oblast podpory 1.3 Rozvoj dopravní obslužnosti 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostrava - odboru strategického rozvoje 

zajistit formální náležitosti související se stažením žádosti o dotaci dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 31.03.2015 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RM_M 67 (zn.předkl.) 
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Návrh dopisu primátora města Ostravy účastníkům Sdružení HCS 
Ruská (Hochtief CZ, a.s., COLAS CZ, a.s., STAMONT – Pozemní 
stavitelství s.r.o.) ve věci nárokovaných víceprací 
  
Usnesení číslo: 00800/RM1418/14 

38 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  se zněním návrhu dopisu účastníkům Sdružení HCS Ruská (Hochtief CZ, a.s., COLAS CZ, 

a.s., STAMONT – Pozemní stavitelství s.r.o.), v souvislosti s projektem Prodloužená ul. 

Ruská, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 68 
Souhlas s financováním projektu “SPZ Ostrava-Mošnov - technická 
infrastruktura, II. etapa” 
  
Usnesení číslo: 00801/RM1418/14 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  s podáním žádosti o registraci projektu “SPZ Ostrava-Mošnov - technická infrastruktura, II. 

etapa” v rámci programu Podpora podnikatelských nemovitostí a infrastruktury 

  

2) ukládá 

  Magistrátu města Ostrava - odboru strategického rozvoje 

zajistit předložení žádosti o registraci projektu a všech jejich příloh 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 30.04.2015 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
3) souhlasí 

  se spolufinancováním projektu v maximální výši 30 % z celkových uznatelných nákladů, za 

podmínky získání dotace z dotačního titulu Podpora podnikatelských nemovitostí a 

infrastruktury 

  

4) ukládá 

  Magistrátu města Ostrava - odboru investičnímu 

zajistit 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: Ing. Dalibor Kanclíř, T: 31.12.2015 

 vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_VZ 5 (zn.předkl.) 
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Veřejná zakázka “Realizace kulturního a turistického značení pro 
motoristy”, poř. č. 32/2015 
  
Usnesení číslo: 00802/RM1418/14 

38 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vyzvat dodavatele uvedené v předloženém návrhu k podání nabídky k veřejné zakázce malého 

rozsahu na realizaci kulturního a turistického značení pro motoristy v turistické oblasti 

Ostravsko v rozsahu dle předloženého návrhu 

  

2) jmenuje 

  
komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení: 

členové: 

PhDr. Adéla Koudelová, DiS.   - odbor strategického rozvoje 

Ing. Tomáš Procházka               - odbor dopravy 

Ing. Tomáš Smolík                    - odbor veř. zakázek, externího financování, kapitálových   

                                  účastí a sdruž. nákupu                                                    

náhradníci: 

Mgr. Aneta Novotná                    - odbor strategického rozvoje 

Ing. Milan Halenčák                    - odbor dopravy    

Ing. Simona Wroblowská            - odbor veř. zakázek, externího financování, kapitálových   

                                   účastí a sdruž. nákupu                                                   

  

3) ukládá 

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

sdruženého nákupu 

zabezpečit veškeré potřebné úkony k této veřejné zakázce 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.05.2015 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RM_VZ 10 (zn.předkl.) 
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Veřejná zakázka “Aktualizace a dotisk prezentačních předmětů 
(letáků)”, poř. č. 21/2015” 
  
Usnesení číslo: 00803/RM1418/14 

38 

  
k usnesení č. 00646/RM1418/12 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na aktualizaci a dotisk 

prezentačních předmětů (letáků) dle přílohy č.1 předloženého návrhu s uchazečem: 

Ing. Dalibor Matějíček 

Vančurova 735/11, 787 01 Šumperk 

IČO: 16637879  

za cenu nejvýše přípustnou 333.497,- Kč bez DPH 

  

 
RM_M 6 
Návrh odpovědi na podání pana P.S. 
  
Usnesení číslo: 00804/RM1418/14 

(zn.předkl.) 
02 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  podání pana P.S. dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  s návrhem odpovědi na podání dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) pověřuje 

  primátora Ing. Tomáše Macuru, MBA 

podpisem odpovědi adresované panu P.S. dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Renata Gembíková, T: 10.04.2015 

 vedoucí odboru interního auditu a kontroly 

  
 
 
 
 

RM_M 7 (zn.předkl.) 
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Návrh odpovědi na podnět pana J.N. 
  
Usnesení číslo: 00805/RM1418/14 

02 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  podnět pana J.N. dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  s návrhem odpovědi na podnět dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) pověřuje 

  primátora Ing. Tomáše Macuru, MBA 

podpisem odpovědi adresované panu J.N. dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Renata Gembíková, T: 20.03.2015 

 vedoucí odboru interního auditu a kontroly 

  
 

RM_M 1 
Úprava rozpočtu r. 2015 
  
Usnesení číslo: 00806/RM1418/14 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí dotace městskému obvodu 

a) Lhotka ve výši 850 tis.Kč na pořízení nového univerzálního kompaktního traktoru 

b) Vítkovice ve výši 2 330 tis.Kč na akci “Stavební úpravy bytového domu Lidická 172/26 v 

Ostravě-Vítkovicích” 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ORJ 120, ÚZ 27003 o 37 tis.Kč (A.2.) 

                                     ÚZ 41117007 o 10 tis.Kč (A.4.)  
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- ostatní investiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4216, ORJ 120, ÚZ 36517871, org. 3116 o 7 215 tis.Kč (B.2.) 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

(C.3.) na § 6330, pol. 4137, ORJ 120, org. 505 o 56 tis.Kč  

                                                             org. 507 o 6 tis.Kč   

- běžné výdaje 

na § 6171, pol. 5137, ORJ 133, ÚZ 27003 o 37 tis.Kč (A.2.) 

na § 6409, pol. 5364, ÚZ 38588505 o 819 tis.Kč (B.1.) 

na § 5311, pol. 5499, ORJ 272, org. 8934 o 500 tis.Kč (B.3.) 

na § 4379, pol. 5137, ORJ 270 o 62 tis.Kč (C.3.) 

(C.2.) na § 3741, pol. 5139, org. 8150000000, ÚZ 38100000 o 1 tis.Kč 

                                                                          ÚZ 38588005 o 6 tis.Kč 

na § 6409, pol. 5362, ORJ 120, org. 53 o 100 tis.Kč (C.4.) 

(C.5.) na ORJ 230, § 2219, pol. 5171 o 3 270 tis.Kč 

                                            pol. 5169 o 100 tis.Kč 

- kapitálové výdaje 

na § 2321, pol. 6121, ORJ 230, org. 7208 o 900 tis.Kč (B.4.) 

na § 2219, pol. 6121, ORJ 230, org. 3100 o 67 tis.Kč (C.1.) 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ORJ 120, ÚZ 3500, org. 612 o 850 tis.Kč (C.6.) 

                                                                  org. 607 o 2 330 tis.Kč (C.7.) 

- neinvestiční transfery PO 

na § 3741, pol. 5336, ÚZ 41117007, ORJ 190, org. 4270 o 10 tis.Kč (A.4.) 

z v y š u j e  

- financování 

na pol. 8115, ORJ 120, ÚZ 2321 o 900 tis.Kč (B.4.) 

na pol. 8115, ORJ 120, ÚZ 8224 o 819 tis.Kč (B.1.) 

na pol. 8115, ORJ 120 o 500 tis.Kč (B.3.) 

- účelová rezerva na financování akcí EIB 

na § 6409, pol. 5901, ÚZ 8224, ORJ 120 o 7 215 tis.Kč (B.2.) 
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s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

(C.2.) na § 3741, pol. 5169, org. 8150000000, ÚZ 38100000 o 1 tis.Kč 

                                                                          ÚZ 38588005 o 6 tis.Kč 

na § 6409, pol. 5169, ORJ 120, org. 53 o 100 tis.Kč (C.4.) 

na § 2321, pol. 5171, ORJ 230 o 3 370 tis.Kč (C.5.) 

- kapitálové výdaje 

na § 6409, pol. 6909, ORJ 230 o 67 tis.Kč (C.1.) 

na § 3113, pol. 6121, ORJ 230, org. 5030 o 3 180 tis.Kč (C. 6 a C.7.) 

Městský obvod Slezská Ostrava (A.1.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 33x13233 o 480 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 437x, pol. 5xxx, ÚZ 33x13233 o 480 tis.Kč 

Městský obvod Poruba (A.3.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 33122 o 36 tis.Kč 

- zvýší neinvestiční transfery 

na § 3113, pol. 5336, ÚZ 33122 o 36 tis.Kč 

Městský obvod Lhotka (C.6.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 612 o 850 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na nový univerzální kompaktní traktor 

  na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500 o 850 tis.Kč 

Městský obvod Vítkovice (C.7.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 607 o 2 330 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci 8757 - stavební úpravy objektu Lidická 172/26 v Ostravě-

Vítkovicích 

  na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500 o 2 330 tis.Kč 

  

3) ukládá 

  vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.03.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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4) souhlasí 

  s přijetím účelově určené dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro příspěvkovou 

organizaci Středisko volného času Korunka ve výši 88 tis.Kč na realizaci projektu Rok s 

Korunkou. 

  

 
RM_M 2 
Úprava závazného ukazatele a rozpočtu r. 2015 
  
Usnesení číslo: 00807/RM1418/14 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ORJ 120, ÚZ 33513233 o 640 tis.Kč 

                                     ÚZ 33113233 o 113 tis.Kč 

                                     ÚZ 33513233 o 488 tis.Kč 

                                     ÚZ 33113233 o 87 tis.Kč  

- neinvestiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4122, ORJ 120, ÚZ 13307 o 325 tis.Kč 

- neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 

na § 4357, pol. 5336, ORJ 180, org. 43, ÚZ 33513233 o 640 tis.Kč 

                                                               ÚZ 33113233 o 113 tis.Kč   

na § 3529, pol. 5336, ORJ 170, ÚZ 13307, org. 4245 o 325 tis.Kč  

na § 4350, pol. 5336, ORJ 180, org. 34, ÚZ 33513233 o 317 tis.Kč 

                                                                ÚZ 33113233 o 56 tis.Kč 

na § 4357, pol. 5336, ORJ 180, org. 34, ÚZ 33513233 o 171 tis.Kč 

                                                                ÚZ 33113233 o 31 tis.Kč 

  

2) ukládá 

  vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.03.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit úpravu závazného ukazatele - zvýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové 

organizaci 

Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením o 753 tis.Kč 

Dětské centrum Domeček o 325 tis.Kč 

Domov Sluníčko o 575 tis.Kč 

  

4) ukládá 

  primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit zastupitelstvu města ke schválení úpravu závazných ukazatelů dle bodu 3) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 29.04.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í  kapitálové výdaje 

na § 2212, pol. 6121, ORJ 230, org. 3120 o 35 000 tis.Kč 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

na § 3639, pol. 5137, org. 8141, ÚZ 30100000 o 89 tis.Kč 

                                                    ÚZ 30122002 o 40 tis.Kč 

                                                    ÚZ 30522002 o 227 tis.Kč 

- kapitálové výdaje 

na ORJ 230, § 3639, pol. 6121, org. 8141 o 33 817 tis.Kč 

                                  pol. 6122, org. 8141 o 127 tis.Kč 

                                                  org. 8141, ÚZ 30100000 o 175 tis.Kč 

                                                                   ÚZ 30122863 o 79 tis.Kč 

                                                                   ÚZ 30522863 o 446 tis.Kč  
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6) ukládá 

  primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření dle bodu 5) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 29.04.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 18 
Uzavření Dodatku ke Smlouvě o investičním účtu s Českou spořitelnou, 
a.s. - změna konstrukce úročení od 1.4.2015. 
  
Usnesení číslo: 00808/RM1418/14 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  o  uzavření Dodatku ke Smlouvě o investičním účtu ze dne 27.3.2012, evidenční číslo 

2825/2012/OFR mezi Českou spořitelnou, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62 , PSČ 140 00, 

IČO 45 24 47 82  a statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava,  

IČO 00 84 54 51 ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 4 
Návrh na zrušení odborných pracovních skupin 
  
Usnesení číslo: 00809/RM1418/14 

(zn.předkl.) 
87 

  
Rada města 

  
1) ruší 

  
následující odborné pracovní skupiny: 

- Pracovní skupina ”Loterie v Ostravě” 

- Pracovní skupina pro hodnocení projektů Ostrava - Evropské město sportu 2014 
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RM_VZ 11 
Zadání veřejné zakázky “Upomínkové předměty MS LH”, poř. č. 37/2015 
  
Usnesení číslo: 00810/RM1418/14 

(zn.předkl.) 
87 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a koupi upomínkových předmětů k Mistrovství světa 

IIHF v ledním hokeji dle přílohy č. 1 předloženého návrhu se společností: 

Český svaz ledního hokeje z.s. 

Sídlo: Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9 

IČO: 00536440 

za cenu nejvýše přípustnou 586.079,- Kč včetně DPH 

  

 
RM_M 24 
Návrh na zmocnění společnosti 3E PROJEKT, a.s., k posunutí 
stávajícího hydrantu 
  
Usnesení číslo: 00811/RM1418/14 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně zmocnitele o uzavření “Dohody o plné moci” dle přílohy č.4 předloženého materiálu 

pro žadatele - zmocněnce 

3E PROJEKT, a.s. 

se sídlem Ostrava - Hrabůvka, Mjr. Nováka 1490/14, PSČ 700 30 

IČO: 253 89 092 

k zastupování zmocnitele, aby v rámci realizace stavby “ Obchodní centrum ODRA ” 

jeho jménem:  

1) učinil podání u příslušného stavebního úřadu o vydání vodoprávního rozhodnutí o povolení 

posunutí 1 kusu stávajícího hydrantu na koncovém úseku vodovodu DN 100 po jeho částečné 

likvidaci (zkrácení), kdy v rámci stavby bude ve vzdálenosti 1,5 m  vytvořeno nové místo 

napojení původního hydrantu s předsazenou redukcí průměru DN 100/80 a šoupátkem DN 80 

umístěné na pozemku parc.č.740/4 v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, 
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2) ve správním řízení ve věci uvedené v odst. 1)  jednal a činil veškeré nezbytné právní 

jednání, včetně přijímání všech písemností a podání opravného prostředku, 

3) provedl následně na vlastní náklady posunutí stávajícího hydrantu na koncovém úseku 

vodovodu DN 100 po jeho částečné likvidaci (zkrácení), kdy v rámci stavby bude ve 

vzdálenosti 1,5 m  vytvořeno nové místo napojení původního hydrantu s předsazenou redukcí 

průměru DN 100/80 a šoupátkem DN 80 umístěné na pozemku parc.č.740/4  v k.ú. Výškovice 

u Ostravy, obec Ostrava, včetně demontáže a montáže stávajícího hydrantu na novém místě 

napojení na stávající přírubu, a to v rozsahu schválené projektové dokumentace, za dodržení 

podmínek příslušného pravomocného rozhodnutí o povolení posunutí stávajícího hydrantu při 

odstranění stavby vodovodu  a za dodržení podmínek stanovených 

správcem hydrantu společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

  

 
RM_M 25 
Návrh na souhlas s umístěním sídel společností v budově č.p. 324 v k. 
ú. Mošnov, obec Mošnov 
  
Usnesení číslo: 00812/RM1418/14 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
a) 

s umístěním sídla společnosti 

MXN-CZ, s. r. o. 

v budově č.p. 324 na pozemku p. č. st. 445 - zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Mošnov, obec 

Mošnov, ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

b) 

s umístěním sídla společnosti 

DELTA BRAKING s. r. o. 

v budově č.p. 324 na pozemku p. č. st. 445 - zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Mošnov, obec 

Mošnov, ve vlastnictví statutárního města Ostravy 
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RM_M 26 
Návrh na souhlas s umístěním přeložek podzemního kabelového vedení 
NN a VN k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy a 
uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, pro ČEZ 
Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 00813/RM1418/14 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním přeložky podzemního kabelového vedení NN v pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

parc.č. 1335/25 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, pro:  

  

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

IČO  247 29 035 

v rámci stavby “Ostrava, Místecká, SŽDC, NNk”  

  

2) rozhodla 

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

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

statutárního města Ostravy: 

parc.č. 1335/25 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava  

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

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

geometrickým plánem, s budoucím oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

IČO  247 29 035 

za účelem zřízení a provozování podzemního kabelového vedení NN v části pozemku parc.č. 

1335/25 v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, na dobu časově neomezenou za dohodnutou 
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jednorázovou úplatu: 

-  ve výši 500,- Kč  za každý i započatý metr délky podzemního kabelového vedení NN + DPH 

v zákonné výši, nejméně však 1.500,- Kč + DPH v zákonné výši  

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

  

3) souhlasí 

  
s umístěním přeložky podzemního kabelového vedení VN v pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

parc.č. 1335/51 - ostatní plocha, jiná plocha 

v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, pro:  

  

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

IČO  247 29 035 

v rámci stavby “Ostrava, Místecká, přel. VN 1846, SŽDC, SO 03-12-21” 

  

4) rozhodla 

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

věcného břemene  dle přílohy č.4 předloženého materiálu, k pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

parc.č. 1335/51 - ostatní plocha, jiná plocha 

v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava  

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

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

geometrickým plánem, s budoucím oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

IČO  247 29 035 

za účelem zřízení a provozování podzemního kabelového vedení VN v části pozemku parc.č. 

1335/51 v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, na dobu časově neomezenou za dohodnutou 

jednorázovou úplatu: 

-  ve výši 500,- Kč  za každý i započatý metr délky podzemního kabelového vedení VN + DPH 

v zákonné výši, nejméně však 1.500,- Kč + DPH v zákonné výši  
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dle zásad schválených usnesením RM č. 5309/RM1014/68 ze dne 4.9.2012   

  

5) souhlasí 

  
s umístěním přeložky podzemního kabelového vedení NN v pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

p.p.č. 907/17 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k.ú. Přívoz, obec Ostrava, pro:  

  

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

IČO  247 29 035 

v rámci stavby “Ostrava, Přívoz, Hlučínská, ADO Ostrava, a.s., přeložka kabelového vedení 

NN 

  

6) rozhodla 

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

věcného břemene  dle přílohy č.7 předloženého materiálu, k pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

p.p.č. 907/17 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k.ú. Přívoz, obec Ostrava  

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

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

geometrickým plánem, s budoucím oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

IČO  247 29 035 

za účelem zřízení a provozování podzemního kabelového vedení NN v části pozemku p.p.č. 

907/17 v k.ú. Přívoz, obec Ostrava, na dobu časově neomezenou za dohodnutou jednorázovou 

úplatu: 

-  ve výši 200,- Kč  za každý i započatý metr délky podzemního kabelového vedení NN + DPH 

v zákonné výši, nejméně však 1.500,- Kč + DPH v zákonné výši  

dle zásad schválených usnesením RM č. 5309/RM1014/68 ze dne 4.9.2012  
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RM_M 27 
Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě do pozemků ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy a návrh na uzavření smlouvy o 
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností RWE 
GasNet, s.r.o., jako budoucím oprávněným a Moravskoslezským 
krajem, jako investorem 
  
Usnesení číslo: 00814/RM1418/14 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním NTL plynovodu DN 300 do částí pozemků ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy: 

parc. č. 386 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3577/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

Moravskoslezský kraj 

se sídlem 28. října 2771/117, 702 18 Ostrava 

IČO 70890692 

v rámci stavby “Přístavba Domu umění - Galerie 21. století” 

  

2) rozhodla 

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

věcného břemene, dle přílohy č. 3 - předloženého materiálu, k částem pozemků ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

parc. č. 386 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3577/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

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

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

vymezen geometrickým plánem ve prospěch budoucího oprávněného z věcného břemene: 

RWE GasNet, s.r.o. 

se sídlem Ústí nad Labem,Klíšská 940, PSČ 401 17 
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IČO 272 95 567 

a 

Moravskoslezský kraj 

se sídlem 28. října 2771/117, 702 18 Ostrava 

IČO 70890692, jako investorem stavby  

za účelem zřízení a provozování NTL plynovodu DN 300, na dobu časově neomezenou, za 

jednorázovou úplatu ve výši 1.000,- Kč + DPH v zákonné výši  

  

 
RM_M 28 
Návrh na souhlas s umístěním podzemní elektrické přípojky VN a 
podzemního kabelového vedení NN k pozemkům ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy a uzavření smluv o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene a smlouvy o zřízení věcného břemene, pro 
ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 00815/RM1418/14 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním podzemní elektrické přípojky VN 22 kV v pozemku ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy: 

parc.č. 3590/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

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

  

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

IČO  247 29 035 

v rámci stavby “Ostrava, Brandlova, VNk, RVN K+GAMA” 

  

2) rozhodla 

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

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

statutárního města Ostravy: 
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parc.č. 3590/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava  

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

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

geometrickým plánem, s budoucím oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

IČO  247 29 035 

za účelem zřízení a provozování podzemní elektrické přípojky VN 22 kV v části pozemku 

parc.č. 3590/1 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, na dobu časově neomezenou za 

dohodnutou jednorázovou úplatu: 

-  ve výši 1.300,- Kč  za každý i započatý metr délky podzemní elektrické přípojky VN 22 kV 

+ DPH v zákonné výši, nejméně však 1.500,- Kč + DPH v zákonné výši  

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

  

3) souhlasí 

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

města Ostravy: 

p.p.č. 751/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p.p.č. 751/10 - ostatní plocha, dráha, 

p.p.č. 751/12 - ostatní plocha, silnice  

v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, pro:  

  

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

IČO  247 29 035 

v rámci stavby “Ostrava 192/9 Madeja, NNk” 

  

4) rozhodla 

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

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

statutárního města Ostravy: 
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p.p.č. 751/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p.p.č. 751/10 - ostatní plocha, dráha, 

p.p.č. 751/12 - ostatní plocha, silnice  

v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava  

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

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

geometrickým plánem, s budoucím oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

IČO  247 29 035 

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

p.p.č. 751/9, p.p.č. 751/10, p.p.č. 751/12  v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, na dobu časově 

neomezenou za dohodnutou jednorázovou úplatu: 

-  ve výši 1.320,- Kč  za každý i započatý metr délky podzemního kabelového vedení 2x NN + 

DPH v zákonné výši, nejméně však 1.500,- Kč + DPH v zákonné výši  

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

  

5) rozhodla 

  
na straně vlastníka níže uvedeného pozemku zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení 

věcného břemene dle přílohy č. 9 předloženého materiálu, k části pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

p.p.č. 342/6 - ostatní plocha, silnice 

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

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

IČO  247 29 035 

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

p.p.č. 342/6 v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava v rozsahu daném geometrickým plánem č. 2004-

293/2013 ze dne 22.10.2014 na dobu časově neomezenou, za jednorázovou úplatu v celkové 

výši 4.840,- Kč včetně 21% DPH 
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RM_M 29 
Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, s oprávněnými: OVANET a.s. a O2 Czech 
Republic a.s. 
  
Usnesení číslo: 00816/RM1418/14 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

věcného břemene dle přílohy č. 3 předloženého materiálu - k částem pozemků ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

parc.č. 1294/2 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc.č. 3550/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

OVANET a.s. 

Hájkova 1100/13, 702 00 Ostrava - Přívoz 

IČO: 29399491 

za účelem zřízení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě 

v rozsahu daném geometrickým plánem č. 4817-5/2015 ze dne 12.1.2015, na dobu časově 

neomezenou, za jednorázovou náhradu ve výši 22.627,- Kč vč. 21% DPH. 

  

2) rozhodla 

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

o zřízení věcného břemene podle přílohy č. 6 předloženého materiálu - k částem pozemků  a 

části budovy ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc.č. 86/1 - ostatní plocha, zeleň, 

parc.č. 115/1 - zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Moravská Ostrava, č.p. 78 - obč. 

vybavenost, stavba stojí na pozemku p.č. 115/1, 

parc.č. 115/6 - ostatní plocha, jiná plocha, 

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

O2 Czech Republic a.s. 

Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle 

IČO: 60193336 
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za účelem zřízení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě 

v rozsahu daném geometrickým plánem č. 4806-778/2014 ze dne 5.1.2015 a v rozsahu popisu 

vnitřního komunikačního vedení umístěného v části budovy, na dobu časově neomezenou, za 

jednorázovou náhradu ve výši 134.794,- Kč vč. 21% DPH. 

  

 
RM_M 30 
Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv o zřízení služebnosti s 
Moravskoslezským krajem a se společností ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 00817/RM1418/14 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

služebnosti dle přílohy č. 2 předloženého materiálu k pozemkům ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy: 

p. p. č. 822/24 – ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 822/62 – ostatní plocha, jiná plocha, 

oba v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, s oprávněným: 

Moravskoslezský kraj 

se sídlem 28. října 2771/117, 702 18 Ostrava 

IČO 70890692, 

za účelem uložení a provozování kanalizační přípojky včetně revizních šachet v uvedených 

pozemcích, provádění údržby a opravy, rekonstrukce, vše v rozsahu daném geometrickým 

plánem č. 1029-5072_b/2014 ze dne 11.12.2014, na dobu časově neomezenou a za celkovou 

jednorázovou úplatu ve výši 1.210,-Kč včetně 21% DPH 

za podmínky schválení výše uvedené smlouvy Správcem programu, kterým je Ministerstvo 

průmyslu a obchodu ČR 

  

2) rozhodla 

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

služebnosti dle přílohy č. 4 předloženého materiálu k pozemkům ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy: 
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parc. č. 3457/1 – ostatní plocha, neplodná půda, 

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

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

parc. č. 3463/13 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3463/20 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 3463/35 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 4246/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

ČEZ Distribuce, a.s. 

se sídlem Děčín – Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502 

IČO 247 29 035, 

za účelem 

- zřízení, provozování a údržby vodovodní přípojky v pozemcích parc. č. 3457/1, parc. č. 

3463/1, parc. č. 3463/3, parc. č. 3463/13, všechny v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, v 

rozsahu daném geometrickým plánem č. 4739-65/2013 ze dne 8.10.2014 a v pozemku parc. č. 

3463/20 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, v rozsahu daném geometrickým plánem č. 

4739-65/2013 ze dne 8.10.2014 a body 70, 67, 66, 63, 47, 48, 51, 54, 53, 52, 46, 45, 64, 65, 68, 

69, 70, 

- zřízení, provozování a údržby dešťové kanalizace v pozemcích parc. č. 3463/35, parc. č. 

4246/9, oba v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, v rozsahu daném geometrickým plánem č. 

4739-65/2013 ze dne 8.10.2014 a v pozemku parc. č. 3463/20 v k. ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava, v rozsahu daném geometrickým plánem č. 4739-65/2013 ze dne 8.10.2014 a body 41, 

43, 45, 47, 49, 50, 48, 46, 44, 42, 41, 

na dobu časově neomezenou a za celkovou jednorázovou úplatu ve výši 317.988,-Kč včetně 

21% DPH 

  

 
RM_M 31 
Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smluv o zřízení služebnosti k 
pozemkům ve vlastnictví SMO pro oprávněného Dopravní podnik 
Ostrava a.s. 
  
Usnesení číslo: 00818/RM1418/14 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

služebnosti dle přílohy č.3 předloženého materiálu, k částem pozemků ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 
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parc.č. 276/11 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc.č. 297/1 - ostatní plocha, dráha, 

parc.č. 297/34 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 297/36 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 297/38 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 297/40 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 297/42 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 297/44 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 297/46 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 297/48 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 297/50 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 297/52 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 297/54 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 297/56 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 297/58 - ostatní plocha, zeleň, 

parc.č. 1800/56 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc.č. 3372/20 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc.č. 3589/17 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc.č. 3589/21 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 4246/25 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 4247/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

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

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

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

IČO  619 74 757 

za účelem zřízení, provozování a údržby trakčních trolejbusových kabelů v  rozsahu daném 

geometrickým plánem č. 4702-39/2014 ze dne 23.7.2014 na dobu časově neomezenou, za 

jednorázovou úplatu v celkové výši 1.210,- Kč včetně 21% DPH 

  

2) rozhodla 

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

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

statutárního města Ostravy: 

parc.č. 276/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc.č. 297/1 - ostatní plocha, dráha, 

parc.č. 297/32 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 297/34 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 297/36 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 297/38 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 297/40 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
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parc.č. 297/42 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 297/44 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 297/46 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 297/48 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 297/50 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 297/52 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 297/54 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 297/56 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 297/58 - ostatní plocha, zeleň, 

parc.č. 386 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 3577/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 3589/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 3589/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 3589/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 3589/19 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 3589/24 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc.č. 4246/26 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 4247/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

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

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

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

IČO  619 74 757 

za účelem zřízení, provozování a údržby kabelů VN a NN v  rozsahu daném geometrickým 

plánem č. 4701-38/2014 ze dne 4.8.2014 na dobu časově neomezenou, za jednorázovou úplatu 

v celkové výši 1.210,- Kč včetně 21% DPH 

  

 
RM_M 32 
Návrh na přijetí daru od Moravskoslezského kraje a uzavření smlouvy o 
zřízení věcného břemene s vlastníkem pozemku Moravskoslezský kraj 
pro oprávněného statutární město Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00819/RM1418/14 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00754/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout přijmout dar - pozemky: 

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

- parc.č. 3004/5 ostatní plocha, jiná plocha  
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- parc.č. 3004/6 ostatní plocha, ostatní komunikace  

- parc.č. 3004/7 ostatní plocha, ostatní komunikace  

- parc.č. 3004/8 ostatní plocha, ostatní komunikace  

vše v k.ú. Hrabová, obec Ostrava 

a dále pozemky: 

- parc.č. 3004/9 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 75 m2 

- parc.č. 3004/10 ostatní plocha, zeleň o výměře 103 m2 

- parc.č. 3004/11 ostatní plocha, zeleň o výměře 34 m2 

- parc.č. 3004/12 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 13 m2 

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

které vzniknou oddělením z původního pozemku parc.č. 3004/1, 

podle geometrického plánu č. 2693-237/2014 ze dne  26.9.2014, 

vše v k.ú. Hrabová, obec Ostrava 

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

zastoupeného z pověření hejtmana kraje 

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

702 23 Ostrava, IČO 00095711  

za podmínek uvedených v darovací smlouvě, která je přílohou č. 3 předloženého materiálu a 

uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout na straně oprávněného uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene dle přílohy č. 4 

předloženého materiálu, k části pozemku: 

parc.č. 3004/1 - ostatní plocha, silnice 

v k.ú. Hrabová, obec Ostrava, s vlastníkem pozemku: 

Moravskoslezský kraj 

se sídlem 28.října 117, 702 18  Ostrava 

IČO  70890692 

zastoupený z pověření hejtmana kraje 

Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, 

se sídlem Úprkova 795/1, 702 23  Ostrava 

IČO 00095711 

za účelem zřízení, provozování a udržování podzemního kabelového vedení pro nasvětlení 

přechodu pro chodce včetně 4 ks sloupů na pozemku parc.č. 3004/1 v k.ú. Hrabová, obec 

Ostrava v rozsahu daném geometrickým plánem č. 2693-237/2014 ze dne 26.9.2014, na dobu 

neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 200,- Kč včetně 21 % DPH 
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3) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 29.04.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 33 
Návrh na záměr města prodat pozemky v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava, v 
k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava a v k.ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00820/RM1418/14 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00740/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru prodeje pozemku: 

- p.p.č. 354/25 ostatní plocha, zeleň o výměře 95 m2, který vznikne oddělením z původního 

pozemku p.p.č. 354/1, podle geometrického plánu č. 1339-122/2014 ze dne 5.12.2014, 

vše v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava 

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

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

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru prodeje:  

- spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 8150/14962 k pozemku p.č.st. 3452 zastavěná 

plocha, zaměřeného geometrickým plánem č. 3027-110/2013 ze dne 5.6.2014, v k.ú. Zábřeh 

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

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

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru prodeje pozemku: 

- parc.č. 2620/155 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 m2, který vznikne oddělením 

z původního pozemku parc.č. 2620/94, podle geometrického plánu č. 4616-17/2014 ze dne 

17.2.2014, 

vše v k.ú. Moravská Ostrava 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Moravská Ostrava a 

Přívoz 

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

  

4) ukládá 

  1. náměstkovi Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 29.04.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 34 
Návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Radvanice, obec 
Ostrava a návrh na záměr města neprodat nemovitou věc v k.ú. 
Michálkovice, obec Ostrava a v k.ú. Koblov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00821/RM1418/14 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00780/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat část pozemku parc.č. 262/2, k.ú. Radvanice, obec Ostrava, 

svěřený městskému obvodu Radvanice a Bartovice, o výměře 185 m2 - dle přílohy č. 1/2 
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předloženého materiálu 

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

  

2) doporučuje 

  zastupitelstvu města 

rozhodnout, že město nemá záměr prodat část pozemku p.p.č. 506/2, k.ú. Michálkovice, obec 

Ostrava, svěřený městskému obvodu Michálkovice, o výměře 203 m2 - dle přílohy č. 2/2 

předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout, že město nemá záměr prodat pozemky v k.ú. Koblov, obec Ostrava, svěřené 

městskému obvodu Slezská Ostrava, a to: 

- parc.č. 175 

- parc.č. 177 

  

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: 29.04.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 35 
Návrh na záměr města darovat nemovité věci a návrh přijmout darem 
nemovité věci - vše k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00822/RM1418/14 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00777/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města darovat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, a to 

pozemky: 
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nesvěřené městskému obvodu Slezská Ostrava 

- parc.č. 46/18 

- parc.č. 55/7 

- parc.č. 55/8 

- parc.č. 887/7 

- parc.č. 895/8 

- parc.č. 5596/13 

svěřené městskému obvodu Slezská Ostrava 

- parc.č. 46/17 

- parc.č. 56/21 

- parc.č. 57/3 

- parc.č. 5599/12 

- parc.č. 5600/5 

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

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

přijmout darem nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, a to pozemky: 

- parc.č. 46/16 

- parc.č. 46/20 

- parc.č. 46/21 

- parc.č. 46/23 

- parc.č. 46/24 

- parc.č. 56/3 

- parc.č. 56/7 

- parc.č. 56/8 

- parc.č. 56/12 

- parc.č. 5596/20 

- parc.č. 5596/21 

- parc.č. 5596/22 

- parc.č. 5596/24 

- parc.č. 5596/26 

- parc.č. 5599/3 

od vlastníka Moravskoslezský kraj, IČO 708 90 692, se sídlem ul. 28. října 117/ 702 18 

Ostrava, zastoupeného Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací,  

IČO 000 95 711, se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava 

a zahájit jednání, týkající se uzavření příslušné darovací smlouvy 
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3) doporučuje 

  zastupitelstvu města  

vyhradit si rozhodnutí označit pozemky uvedené v bodu 2) tohoto usnesení, jakožto majetek 

svěřený městskému obvodu Slezská Ostrava dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné 

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

za podmínky, že nemovitosti uvedené v bodu 2) tohoto usnesení statutární město Ostrava 

nabude do svého vlastnictví 

 

  

4) doporučuje 

  zastupitelstvu města 

označit pozemky uvedené v bodu 2) tohoto usnesení, jako majetek svěřený městskému obvodu 

Slezská Ostrava dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, 

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

uvedené v bodu 2) tohoto usnesení statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví 

 

  

5) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 29.04.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 36 
Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k. ú. Muglinov, obec 
Ostrava v rámci stavby “Kanalizace Hrušov” a “Rekonstrukce 
kanalizace ul. Muglinovská” 
  
Usnesení číslo: 00823/RM1418/14 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00716/15 
k usnesení č. 00390/RM1418/8 
  
Rada města 

  
1) trvá 

  
na svém usnesení  č. 00390/RM1418/8 ze dne 13.01.2015, kterým doporučila zastupitelstvu 

města 

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

Ostrava, a to: 

- pozemek p.p.č. 35/1 

 - pozemek p.p.č. 37/2 

 oba v k. ú. Muglinov, obec Ostrava 
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oba ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřené městskému obvodu Slezská Ostrava 

a 

- pozemek p.p.č. 424/4 o výměře 114 m2 v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Slezská Ostrava, 

který vznikne oddělením z pozemku p.p.č. 424/1 v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, na základě 

geometrického plánu č. 2440-137/2014 ze dne 16. července 2014 

za 

- pozemek p.p.č. 437/1 

 - pozemek p.p.č. 25/3 

 oba v k. ú. Muglinov, obec Ostrava 

ve vlastnictví ASPET INVEST s.r.o., se sídlem Jana Šoupala 1597/3, Ostrava-Poruba, 708 00, 

IČO: 26860848 

a zároveň doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo 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: 29.04.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 37 
Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k. ú. Slezská Ostrava, 
obec Ostrava v rámci stavby “Rekonstrukce veřejného osvětlení oblast 
U Staré elektrárny-2. stavba” 
  
Usnesení číslo: 00824/RM1418/14 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00717/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

Ostrava, a to: 

- část stávajícího pozemku parc. č. 1430/1 o výměře 264 m2 v k. ú. Slezská Ostrava, obec 

Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Slezská 
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Ostrava, která je dle geometrického plánu pro rozdělení pozemků č. 3767-84/2014 ze dne 

16.10.2014 označena jako nový pozemek parc. č. 1430/11 v k. ú. Slezská Ostrava, obec 

Ostrava 

za 

- část stávajícího pozemku parc. č. 1430/10 o výměře 264 m2 v k. ú. Slezská Ostrava, obec 

Ostrava, ve vlastnictví Auto Hruška s.r.o., se sídlem U Staré elektrárny 1895/52, 710 00, 

Ostrava, Slezská Ostrava, IČO: 25877470, která je dle geometrického plánu pro rozdělení 

pozemků č. 3767-84/2014 ze dne 16.10.2014 označena jako nový pozemek parc. č. 1430/12 v 

k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

a zároveň doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo 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: 29.04.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 38 
Návrh úplatně nenabýt a bezúplatně nabýt pozemek parc.č. 1850, k.ú. 
Kunčičky, obec Ostrava a návrh nevyužít předkupní právo k budově č.e. 
12 na pozemku parc.č. 1258/11, k.ú. Hošťálkovice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00825/RM1418/14 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00779/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  zastupitelstvu města 

rozhodnout úplatně nenabýt pozemek parc.č. 1850, k.ú. Kunčičky, obec Ostrava, od vlastníka 

Česká republika, příslušnost hospodařit s majtkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, IČO 69797111, sídlo Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout bezúplatně nabýt pozemek parc.č. 1850, k.ú. Kunčičky, obec Ostrava, od vlastníka 
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Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, IČO 69797111, sídlo Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město 

a zahájit jednání ve věci uzavření smlouvy o bezúplatném převodu 

  

3) doporučuje 

  zastupitelstvu města 

rozhodnout nevyužít předkupní právo k budově č.e. 12 na pozemku parc.č. 1258/11, k.ú. 

Hošťálkovice, obec Ostrava, dle § 3056 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

  

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: 29.04.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 39 
Návrh záměru pronájmu pozemku v k.ú. Třebovice ve Slezsku a části 
pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 00826/RM1418/14 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout pozemek parc.č. 920/23, zahrada, k.ú. Třebovice ve Slezsku, obec 

Ostrava, 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku p.p.č. 692/2, ostatní plocha, zeleň, k.ú. Zábřeh nad 

Odrou, obec Ostrava, formou změny  nájemní smlouvy č. 3350/A, ze dne 15.06.2010, uzavřené 

mezi pronajímatelem Vítkovice, a.s., se sídlem Ostrava-Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ: 706 

02, a nájemcem Petrem Syryčanským, rok narození 1953, bytem Jugoslávská 2773/4, 700 30 

Ostrava-Zábřeh, kdy SMO dne 08.07.2013 vstoupilo do práv a povinností pronajímatele, 

spočívající ve snížení nájemného z částky 206,60,-Kč/m2/rok + DPH v zákonné výši na částku 

100,-Kč/m2/rok + DPH v zákonné výši 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

 

Strana 58/90  

  

 
RM_M 40 
Návrh zrušit usnesení rady města č. 00559/RM1418/11, bod 1) ze dne 
10.2. 2015. Návrh na záměr města pronajmout pozemek v k.ú. Dubina u 
Ostravy, obec Ostrava. Návrh na záměr města pronajmout část 
pozemku v k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava. 
  
Usnesení číslo: 00827/RM1418/14 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) ruší 

  své usnesení č. 00559/RM1418/11, bod 1) ze dne 10. 2. 2015, kterým rozhodla o záměru města 

změnit nájemní smlouvu ev.č. 1335/2011/MJ ze dne 25. 3. 2011, a to zúžením předmětu nájmu 

a účelu nájmu, a to tak, že i nadále předmětem nájmu bude pozemek parc.č. 101/43, ost. plocha 

- ost. komunikace o výměře 193 m2 v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava  

  

2) rozhodla 

  o záměru města pronajmout pozemek ve vlastnictví statutárního města Ostrava parc.č. 101/43, 

ost. plocha - ost. komunikace o výměře 193 m2 v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava (ul. 

Horní x Antonína Poledníka) 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

3) rozhodla 

  o záměru města pronajmout část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava parc. č. 

1958/12, vodní plocha - koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 13,50 m2 v 

k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 3 

předloženého materiálu (ul. Údolní),  

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 41 
Návrh na uzavření Dodatku č. 21 ke smlouvě o výpůjčce mezi 
statutárním městem Ostrava a Českou republikou - Hasičský záchranný 
sbor Moravskoslezského kraje 
  
Usnesení číslo: 00828/RM1418/14 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně vypůjčitele o uzavření Dodatku č. 21 ke “Smlouvě o výpůjčce” ev.č. 1654/2003/MJ 

ze dne 31.12.2003 uzavřené s Českou republikou - Hasičský záchranný sbor 

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

IČO 70884561 (jako vypůjčitel) dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_M 42 
Návrh dílčí inventarizační komise na rozhodnutí o neupotřebitelnosti a 
likvidaci movitého majetku statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 00829/RM1418/14 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na návrh dílčí inventarizační komise: 

o neupotřebitelnosti a likvidaci movitého majetku statutárního města Ostravy v celkové 

pořizovací ceně 45 211,34 Kč, který má pronajatý společnost Ostravské výstavy, a.s., se sídlem 

Výstaviště Černá louka, 728 26 Ostrava, IČ 25399471 

  

2) jmenuje 

  
likvidační komisi ve složení: 

předseda : Miroslav Neusser, za odbor hospodářské správy 

členové:    Stanislav Tomeček, za odbor hospodářské správy    

                 Jozefína Rucká, za odbor majetkový 

  

3) ukládá 

  Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 

zajistil fyzickou likvidaci neupotřebitelného movitého majetku dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 31.03.2015 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
4) ukládá 

  likvidační komisi vyhotovit zápis o provedené likvidaci 

  

 Vyřizuje: Miroslav Neusser, T: 31.03.2015 

 odborný pracovník technické správy majetku a pozemků 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

RM_M 43 
Návrh na projednání informace o provedeném technickém zhodnocení 

(zn.předkl.) 
08 
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budovy v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (areál Městské 
nemocnice Ostrava) 
  
Usnesení číslo: 00830/RM1418/14 
  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
informaci Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem: Nemocniční 20, 

728 80 Ostrava, IČO: 00635162, ze dne 26.11.2014, 

jakožto vypůjčitele nemovitostí ve vlastnictví statutárního města Ostravy na základě “Smlouvy 

o výpůjčce” ev.č. 2348/2009/MJ ze dne 8.9.2009, ve znění dodatků č. 1-2, 

že provedla technické zhodnocení budovy bez čp. (gyn.-por., kožní, ORL a onkologie), která je 

součástí pozemku parc.č. 2379/9, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, s náklady ve výši 

8.061.713 Kč včetně DPH 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 44 
Návrh předání vodohospodářského majetku ve vlastnictví statutárního 
města Ostrava do nájmu společnosti Ostravské vodárny a kanalizace 
a.s. a záměr pronájmu vodohospodářských staveb 
  
Usnesení číslo: 00831/RM1418/14 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o předání vodohospodářského majetku ve vlastnictví statutárního města Ostrava v pořizovací 

ceně  2,- Kč do nájmu společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s., a to: 

Dlouhodobý hmotný majetek, 

který statutární město Ostrava nabylo kupní smlouvou e.č.3323/2013/MJ ze dne 30.12.2013. 

Jedná se o kanalizační a vodovodní síť v rozsahu daném jednotlivými rozhodnutími a 

vyhotoveným technickým pasportem k příslušným kanalizacím a vodovodům dle přílohy č.1 a 

č.2 předloženého materiálu od společnosti RPG Byty, s.r.o., v pořizovací ceně 2,- Kč, a to:  

• Kanalizace  vybudovány na základě rozhodnutí č.791/14/VH ze dne 8.9.2014, a to: 

-  Kanalizační řad DN 300 beton včetně 5 kusů kanalizačních šachet na ul. Olešní, v k.ú. 

Muglinov,obec Ostrava v celkové délce 149 m, 

-  Kanalizační řad DN 400, DN 300 beton včetně 8 kusů kanalizačních šachet na ul. Otova, v 

k.ú. Muglinov, obec Ostrava v celkové délce 227 m, 

-  Kanalizační řad DN 400 beton včetně 7 kusů kanalizačních šachet na ul. Jubilejní, v k.ú. 

Kunčičky, obec Ostrava v celkové délce 209,50 m, 
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-  Kanalizační řad  DN  400,  DN  300  beton včetně  3 kusů  kanalizačních  šachet  na  ul. 

Hlubinská, v k.ú.Moravská Ostrava, obec Ostrava v celkové délce 501 m, 

-  Kanalizační řad DN 300, DN 200 beton včetně 2 kusů kanalizačních šachet na ul. Zvěřinská, 

ul. Střelná, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava v celkové délce 109 m, 

-  Kanalizační řad DN 250, DN 300, DN 400, DN 500 včetně 54 kusů kanalizačních šachet v 

lokalitách ulic Pod Kaplí, ul. Nad Kaplí, v k.ú. Radvanice, obec Ostrava v celkové délce  

1 441,50 m. 

•  Kanalizace vybudovány na základě rozhodnutí č. 1505/08/VH ze dne 4.7.2008, a to: 

-  Kanalizační řady DN 150, DN 200, DN 250, DN 300, DN 400 včetně kanalizačních šachet v 

lokalitě Trnkovec, v k.ú. Radvanice, obec Ostrava v celkové délce 786 m, 

-  Kanalizační řady DN 400, DN 500 včetně kanalizačních šachet v lokalitách osada Fišerova, 

U Pumpy, Uhrovec, v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava v celkové délce 4 324 m, 

-  Kanalizační řady DN 300, DN 400 včetně kanalizačních šachet v lokalitě osada Korunka, 

Horní, Liščina, v k.ú. Muglinov a k.ú. Hrušov, obec Ostrava v celkové délce 3 580 m, 

-  Kanalizační řady DN 300, DN 500, DN 1000 včetně 11 kusů kanalizačních šachet v lokalitě 

osada Jeremenko, v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, v celkové délce 416 m. 

• Kanalizace DN 350, DN 300, DN 400, DN 500, DN 800 včetně 70 kusů kanalizačních 

šachet a komor v lokalitě Nová kolonie - ul. Holvekova vybudovány na základě 

rozhodnutí č. 2437/07/VH ze dne 21.11.2007 v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava v celkové 

délce 1 949,80 m. 

• Kanalizace DN 200, DN 300, DN 400 včetně 50 kusů kanalizačních šachet v lokalitě 

Hranečník I. a II. etapa vybudovány na základě rozhodnutí č.55/07 ze dne 18.1.2007, v 

k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, v celkové délce 1 622,70 m. 

• Kanalizace vybudovány na základě rozhodnutí č.1287/05 ze dne 6.12.2005, a to:  

 - Kanalizační řad DN 200, DN 250, DN 300, DN 400, DN 450, DN 500, DN 900/800 včetně 

56 kusů kanalizačních šachet v lokalitě Finské domky Radvanice, v k.ú. Radvanice, obec 

Ostrava v celkové délce 1 978,70 m, 

-  Kanalizační řad DN 300, DN 400, DN 500, DN 500/900, DN 450/750 včetně 71 kusů 

kanalizačních šachet v lokalitě  osada U Hájenky, v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava, v celkové 

délce  3 493,60 m, 

-  Kanalizační řad DN 400, DN 300, DN 250, DN 200, DN 150 včetně 52 kusů kanalizačních 

šachet v lokalitě osada Ferdinandova, v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, v celkové délce 1 386 

m. 

• Kanalizace DN 200, DN 300, DN 400 včetně 27 kusů kanalizačních šachet v lokalitě 

osada Hranečník vybudovány na základě rozhodnutí č.215/05 ze dne 7.2.2005, v k.ú. 

Slezská Ostrava, obec Ostrava, v celkové délce 767,30 m. 

• Kanalizace DN 200, DN 250, DN 300 včetně 30 kusů kanalizačních šachet v lokalitě 

osada Lanová, osada Michálkovická - Kostky vybudovány na základě rozhodnutí 

č.413/04 ze dne 16.4.2004, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, v celkové délce 605,40 

m. 

• Kanalizace DN 300, DN 400 včetně 8 kusů kanalizačních šachet  v ul. Otova  vybudovány 

na základě rozhodnutí č.476/14/VH ze dne 27.6.2014, v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, v 

celkové délce 227 m. 

• Vodovod DN 50 v ul. Kramolišova  vybudován na základě rozhodnutí č.477/14/VH ze 
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dne 26.6.2014, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, v celkové délce 136 m 

• Vodovod DN 50v ul.Jakuba Korty vybudován na základě rozhodnutí č.478/14/VH ze dne 

26.6.2014, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, v celkové délce 72 m. 

• Vodovod DN 100 v ul. Olešní  vybudován na základě rozhodnutí č.508/14/VH ze dne 

28.6.2014, v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, v celkové délce 151 m. 

• Vodovod DN 80, DN 27 v ul. Kovářovicova vybudován na základě rozhodnutí 

č.509/14/VH ze dne 28.6.2014, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, v celkové délce  

111 m. 

  

2) rozhodla 

  
o záměru statutárního města Ostravy pronajmout vodohospodářské stavby ve vlastnictví 

statutárního města Ostrava dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, a to: 

- Vodovodní řad DN 80 v celkové délce 204 m, v k.ú. Hrabová, obec Ostrava, byl kolaudován 

kolaudačním souhlasem č.90/14/VH/K ze dne 7.8.2014. 

- Kanalizační potrubí PE 100 RC SDR 17 D160 x 9,5 m v délce 150,3 m, v k.ú. Stará Bělá, 

obec Ostrava, bylo kolaudováno kolaudačním souhlasem č.131/14/VH/K ze dne 20.11.2014. 

a  zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

3) zmocňuje 

  
vedoucího odboru majetkového 

k podepsání předávacích protokolů dle  bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 20.03.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 48 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy (ul. Podroužkova) 
  
Usnesení číslo: 00832/RM1418/14 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně nájemce o uzavření nájemní smlouvy č. 8 N 15/71 s 

Českou republikou - Státní pozemkový úřad 

se sídlem: Husinecká 1024/11a, Praha 3, PSČ 130 00, IČO: 01312774, 

jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc.č. 3613 zahrada, o výměře 773 m2, v k.ú. 

Poruba-sever, obec Ostrava, za nájemné ve výši 57.975 Kč/rok, na dobu neurčitou, za účelem 
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dočasného záboru v rámci stavby “Revitalizace knihovny na ulici Podroužkova 1663/4, 

Ostrava-Poruba” 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 49 
Návrh koupit pozemky v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00833/RM1418/14 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00781/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o koupi pozemků v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, a to: 

parc.č. 4/3 

parc.č. 4/4 

parc.č. 1781/8 

ve vlastnictví: HXXX OXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště X XXXXXXXXX 

XXXX XXXXXXXXX XXX XX Háj ve Slezsku 

za dohodnutou kupní cenu celkem ve výši 27.600,-Kč 

a o uzavření kupní smlouvy dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o koupi pozemků v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, a to: 

parc.č. 301 

parc.č. 303/2 

v podílovém spoluvlastnictví: 

MXXXX FXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XX XXXX XXXXXX XXX XX 

XXXXXXXXPolanka nad Odrou (spoluvlastnický podíl 1/4) 

Mgr. LXXXXX KXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXXX XXXXXX 

XXX XX XXXXXXXXPolanka nad Odrou (spoluvlastnický podíl 1/4) 

HXXX OXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště X XXXXXXXXX XXXX 

XXXXXXXXX XXX XX Háj ve Slezsku (spoluvlastnický podíl 1/4) 

PhDr. SXXXXXXXX SXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXX XXXXX 
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XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXMariánské Hory (spoluvlastnický podíl 1/4) 

za dohodnutou kupní cenu celkem ve výši 66.200,-Kč 

a o uzavření kupní smlouvy dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit pozemky parc.č. 4/3, 4/4, 1781/8, 301 a 303/2 v k.ú. Polanka 

nad Odrou, obec Ostrava,  jakožto majetek svěřený městskému obvodu Polanka nad Odrou, 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 město stane jejich vlastníkem 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

označit pozemky parc.č. 4/3, 4/4, 1781/8, 301 a 303/2 v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, 

jakožto majetek svěřený městskému obvodu Polanka nad Odrou, 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 město stane jejich vlastníkem 

  

5) ukládá 

  1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 29.04.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 
 
 
 
 
 

RM_M 60 
Návrh na projednání žádosti o snížení nájemného (ul. Halasova)a návrh 

(zn.předkl.) 
08 
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na uzavření dohody o skončení nájmu (areál Wattova) 
  
Usnesení číslo: 00834/RM1418/14 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
žádost ze dne 27.1.2015 Petra Heczka, bytem Pospolitá 33/1171, PSČ 700 30 Ostrava-Zábřeh, 

IČO: 66947545, jakožto nájemce nemovitostí v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, a to budovy č.p. 

38, která je součástí pozemku parc.č. 712 zast. plocha a nádvoří a pozemku parc.č. 714/2 zast. 

plocha a nádvoří, 

o úpravu čl. III. odst. 1 “Nájemní smlouvy” ev.č. 2300/2011/MJ ze dne 15.8.2011, ve znění 

“Dodatku č. 1” ze dne 2.12.2011 a “Dodatku č. 2” ze dne 7.3.2013, a to 

snížením nájemného o 25 % na 12.637 Kč/měsíc   

  

2) rozhodla 

  nevyhovět žádosti ze dne 27.1.2015 nájemce Petra Heczka, bytem Pospolitá 33/1171, 700 30 

Ostrava-Zábřeh, IČO: 66947545, na změnu čl. III. odst. 1 “Nájemní smlouvy” ev.č. 

2300/2011/MJ ze dne 15.8.2011, ve znění “Dodatku č. 1” ze dne 2.12.2011 a “Dodatku č. 2” ze 

dne 7.3.2013, a to ani pokud jde  

o snížení nájemného o 25 %  (tj. z 17.085 Kč/měsíc na 12.814 Kč/měsíc) ani pokud jde o 

snížení nájemného na 12.637 Kč.  

  

3) rozhodla 

  na straně pronajímatele uzavřít dohodu o skončení nájmu založeném “Smlouvou o nájmu 

nebytových prostor” ev.č. 3112/2013/MJ ze dne 5.12.2013, uzavřenou se společností 

Svépomocná společnost Mlýnek o.s., se sídlem: Nádražní 365/196, 702 00 Ostrava-Moravská 

Ostrava, IČO: 01821504, 

jejímž předmětem je pronájem nebytových prostor v budově čp. 365, která je součástí pozemku 

p.č.st. 623 zast. plocha a nádvoří v k.ú. Přívoz, obec Ostrava, 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu  

  

 
RM_M 3 
Návrh na vyřazení a likvidaci svěřeného neupotřebitelného majetku 
Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, v pořizovací 
hodnotě 34.957.727,- Kč, zůstatkové hodnotě 3,- Kč 
  
Usnesení číslo: 00835/RM1418/14 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  s vyřazením a likvidací svěřeného neupotřebitelného hmotného majetku statutárního města 

Ostrava, ve správě Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162, v 

pořizovací ceně 34.957.727,- Kč, v zůstatkové ceně 3,- Kč,  uvedeného v příloze č. 1 

předloženého materiálu  
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2) jmenuje 

  
členy likvidační komise k likvidaci majetku dle důvodové zprávy předloženého materiálu  

  

3) ukládá 

  
likvidační komisi 

vyhotovit zápis o provedení likvidace majetku dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 30.04.2014 

 vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 

  
 

RM_M 12 
Plány činnosti příspěvkových organizací v oblasti sociální péče, 
zdravotnictví a vzdělanosti na rok 2015 a navýšení průměrného 
přepočteného počtu zaměstnanců právnické osoby Domov Sluníčko, 
příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 00836/RM1418/14 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  plány činnosti příspěvkových organizací v oblasti sociální péče, zdravotnictví a vzdělanosti pro 

rok 2015 dle příloh č. 1 - 15 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
zvýšení průměrného přepočteného stavu zaměstnanců právnické osobě Domov Sluníčko, 

příspěvková organizace s účinností od 1.5.2015 o 1 zaměstnance na celkový počet 141 a krytí 

souvisejících zvýšených osobních nákladů celkem o 335 tis. Kč převodem z objemu ostatních 

nákladů 

  

3) ukládá 

  
ředitelům příspěvkových organizací 

zabezpečit realizaci úkolů stanovených v plánech činnosti příspěvkových organizací v oblasti 

sociální péče, zdravotnictví a vzdělanosti pro rok 2015 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková,  

 vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 

RM_M 19 
Návrh na jmenování konkursní komise a přizvání odborníka pro 

(zn.předkl.) 
86 
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konkursní řízení na obsazení místa ředitele/ky Střediska volného času, 
Ostrava - Zábřeh, p.o. 
  
Usnesení číslo: 00837/RM1418/14 
  
k usnesení č. 00677/RM1418/12 
  
Rada města 

  
1) jmenuje 

  
konkursní komisi pro konkursní řízení na obsazení místa ředitele/ky Střediska volného času, 

Ostrava - Zábřeh, příspěvkové organizace, dle důvodové zprávy předloženého materiálu ve 

složení: 

Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., předseda 

Mgr. Jaroslava Rovňáková, člen 

Ing. Pavel Šveda, člen 

Ing. Marta Szücsová, člen 

Mgr. Alena Valkovičová, člen 

Ing. Hana Maľarová, člen 

  

2) navrhuje 

  v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních 

komisích, přizvat k jednání konkursní komise dle bodu 1) tohoto usnesení odborníka s hlasem 

poradním, a to Mgr. Janu Secovou, ředitelku Střediska volného času Korunka, Ostrava - 

Mariánské Hory, příspěvkové organizace 

  

 
RM_M 20 
Projednání vybraných bodů valné hromady obchodní společnosti KIC 
Odpady, a.s. 
  
Usnesení číslo: 00838/RM1418/14 

(zn.předkl.) 
90 

  
k usnesení č. 0159/ZM1418/3 
  
Rada města 

  
1) ukládá 

  
delegovanému zástupci statutárního města Ostravy na valnou hromadu obchodní společnosti 

KIC Odpady, a.s. se sídlem Klicperova 504/8, Ostrava-Mariánské Hory, PSČ 709 00,  

IČ 285 64 111 hlasovat: 
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A)  PRO schválení v bodech č. 4 až 9: 

     4) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 dle 

přílohy  č.2 předloženého materiálu 

     5) Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou 

a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2014 dle přílohy č. 3 předloženého 

materiálu 

     6) Řádná účetní závěrka za rok 2014 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

     7) Naložení s hospodářským výsledkem za rok 2014 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

     8) Volba nových členů dozorčí rady a obměna členů dozorčí rady společnosti  -  dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu 

     9) Smlouvy o výkonu funkce jednotlivých členů dozorčí rady-  dle přílohy č. 5 

předloženého materiálu 

B)  BEZ OMEZENÍ v ostatních bodech programu 

  

 Vyřizuje: delegovaný, T: 26.03.2015 

 zástupce 

  
 

RM_M 65 
Souhlas s přípravou projektu “Pořízení vozidel pro sociální služby” v 
rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS II 
Moravskoslezsko 2007 - 2013 
  
Usnesení číslo: 00839/RM1418/14 

(zn.předkl.) 
90 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahájení přípravy projektu “Pořízení vozidel pro sociální služby” pro příspěvkové organizace 

Domov Sluníčko, Ostrava-Vítkovice a Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz ke spolufinancování 

z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 

2013, oblast podpory 2.1.2. Rozvoj infrastruktury sociálních služeb 
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2) ukládá 

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

účastí a sdruženého nákupu 

jako nositeli projektu zajistit veškeré úkony spojené s přípravou projektu dle bodu 1) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 14.05.2015 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 

  
 

RM_VZ 3 
Výzva k účasti na jednání v soutěžním dialogu 
  
Usnesení číslo: 00840/RM1418/14 

(zn.předkl.) 
90 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
výzvu k účasti zájemcům na jednání v soutěžním dialogu dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 21 
Úhrada nákladů za dočasné umístění psů v Útulku pro opuštěné psy 
Dětmarovice 
  
Usnesení číslo: 00841/RM1418/14 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  o použití finančních prostředků na úhradu nákladů za dočasné umístění sedmi psů v Útulku pro 

opuštěné psy Dětmarovice (provozovaném společností M I R P A L, spol. s r.o., IČO: 

47671408, se sídlem Karviná-Hranice, Flemingova 2848, PSČ 73301) Městskou policií 

Ostrava za období od 01. 03. 2015 do 30. 04. 2015 v celkové výši 56.833,70 Kč, včetně DPH 

dle předloženého návrhu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- snižuje rozpočtová rezerva 

§ 6409, pol. 5901, ORJ 120 ............................. o 57 tis. Kč 
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- zvyšují běžné výdaje 

§ 1014, pol. 5169, ORJ 190, ORG 4271 .......... o 57 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.03.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 45 
Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností” a “Smluv o zřízení 
věcného břemene” v souvislosti se stavbami odboru investičního 
zahrnutými do kapitálového rozpočtu města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 00842/RM1418/14 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou 

“Rekonstrukce vodovodu ul. Antošovická” mezi vlastníkem: 

XXXXXX XXXXXXX, 

bytem: XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXX X XXXXXXX 

  a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku parc.č. 1160 v k.ú. 

Koblov, obec Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou 

“Rekonstrukce vodovodu ul. Antošovická” mezi vlastníkem: 

XXX XXXXXXXXX 

 bytem: XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXX X XXXXXXX 

  a 

oprávněným: 

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

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku parc.č. 1234/2 v 

k.ú. Koblov, obec Ostrava dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou 

“Rekonstrukce vodovodu ul. Antošovická” mezi vlastníky: 

XXXXX XXXXXXXX, 

bytem: Třešňová 1278, 735 14 Orlová - Poruba 

XXXXX XXXXXXXX 

 bytem: XXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX 

 a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků parc.č. 1158/1 

a parc.č. 1158/2 v k.ú. Koblov, obec Ostrava dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení věcného břemene”  v souvislosti se stavbou 

“Rekonstrukce vodovodu ul. Antošovická” mezi povinným: 

Moravskoslezský kraj, 

se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava 

IČO: 70890692 

zastoupený z pověření hejtmana kraje 

Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací 

se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 

IČO: 00095711 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení věcného břemene na části pozemku parc.č. 1986/1 v k.ú. 

Koblov, obec Ostrava dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

stavbou “Rekonstrukce veřejného osvětlení Čihalíkova - Chleborádova” mezi vlastníkem: 

XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX, 

bytem: XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX  
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a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na  pozemku parc.č. 465/60 v k.ú. 

Michálkovice, obec Ostrava dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  

6) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

stavbou “Rekonstrukce VO Čihalíkova - Chleborádova” mezi vlastníky: 

XXXX XXXXXXX X 

XXX XXXXXXXXX, 

oba bytem: XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXX 

  a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku parc.č. 466/10 v 

k.ú. Michálkovice, obec Ostrava dle přílohy č. 9 předloženého materiálu 

  

7) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou 

“Rekonstrukce VO oblast Chalupníkova - Beskydská” mezi povinným: 

RPG Byty, s.r.o. 

se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, PSČ 701 97 

IČO: 27769127 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na pozemku parc.č. 3497 jehož součástí je budova 

č.p. 2002 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava dle přílohy č. 11 předloženého materiálu 

  

8) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení věcného břemene”  v souvislosti se stavbou 

“Rekonstrukce veřejného osvětlení oblast U staré elektrárny” mezi povinným: 

Moravskoslezský kraj, 

se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava 

IČO: 70890692 

zastoupený z pověření hejtmana kraje 
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Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací 

se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 

IČO: 00095711 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení věcného břemene na částech pozemků parc.č. 5595/4, 

parc.č. 5595/6, parc.č. 5595/8, parc.č. 5595/16 a parc.č. 5595/17 v k.ú. Slezská Ostrava, 

obec Ostrava dle přílohy č. 13 předloženého materiálu 

  

9) doporučuje 

  zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení věcného břemene”  v souvislosti se stavbou 

“Rekonstrukce vodovodu DN 200 Orlovská” mezi povinným: 

Moravskoslezský kraj, 

se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava 

IČO: 70890692 

zastoupený z pověření hejtmana kraje 

Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací 

se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 

IČO: 00095711 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení věcného břemene na části pozemku parc.č. 433/1 v k.ú. 

Muglinov, obec Ostrava dle přílohy č. 15 předloženého materiálu 

  

10) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “ 

rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Zengrova - II. etapa, IO” mezi vlastníkem: 

VÍTKOVICE Doprava, a.s., 

sídlo: ulice 1. Máje 3302/102A, 703 00 Ostrava - Moravská Ostrava 

IČO: 25909339 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku parc.č. 1275/1 v 

k.ú. Vítkovice, obec Ostrava dle přílohy č. 17 předloženého materiálu 
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11) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Kamilu Bednářovi 

předložit návrh dle bodu 1) - 10)  tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Ing. Dalibor Kanclíř, T: 29.04.2015 

 vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_M 51 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě mandátní 
ev.č. 1504/2012/OI/LPO v souvislosti s realizací stavby “Cyklistická 
lávka přes řeku Odru v Polance nad Odrou” 
  
Usnesení číslo: 00843/RM1418/14 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě mandátní ev.č. 1504/2012/OI/LPO na 

akci “Cyklistická lávka přes řeku Odru v Polance nad Odrou” se zhotovitelem (mandatářem) 

společností DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o., se sídlem Masarykovo nám. 5/5, 702 00 

Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 42767377 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu  

  

 
RM_M 52 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1241/2014/OI/LPO 
  
Usnesení číslo: 00844/RM1418/14 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 2395/ZM1014/31 ze dne 2.4.2014 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1241/2014/OI/LPO “Kanalizace 

Petřkovice II. a III. etapa” se zhotovitelem: 

společností STASPO, spol. s r.o., Těšínská 254, 716 00 Ostrava - Radvanice, IČO: 41035704 

(vedoucí účastník sdružení) a 

společností HYDROSPOR spol. s r.o., Úprkova 966/3, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČO: 

47666374 (účastník sdružení) 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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2) ukládá 

  náměstkovi primátora Ing. Kamilu Bednářovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Dalibor Kanclíř, T: 29.04.2015 

 vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_M 53 
Zřízení projektových týmů 
  
Usnesení číslo: 00845/RM1418/14 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) zřizuje 

  projektový tým k projektu “Silnice III/4721, ul. Michálkovická - okružní křižovatka s ul. 

Hladnovskou a Keltičkovou” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru investičního 

průběžně informovat radu města o průběhu realizace projektu “Silnice III/4721, ul. 

Michálkovická - okružní křižovatku s ul. Hladnovskou a Keltičkovou” 

  

 Vyřizuje: Ing. Dalibor Kanclíř, T: 24.11.2015 

 vedoucí odboru investičního 

  
3) zřizuje 

  projektový tým k projektu “Komunikace - severní spoj” dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 

 

  

4) ukládá 

  vedoucímu odboru investičního 

průběžně informovat radu města o průběhu realizace projektu “Komunikace - severní spoj” 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Dalibor Kanclíř, T: 22.12.2015 

 vedoucí odboru investičního 
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RM_VZ 1 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy o 
dílo a smlouvy příkazní na zpracování dokumentace pro stavbu Veřejné 
osvětlení ul. Jahodová, Petřkovice (PD+IČ) 
  
Usnesení číslo: 00846/RM1418/14 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

zpracování dokumentace stavby ”Veřejné osvětlení ul. Jahodová, Petřkovice (PD+IC) se 

zhotovitelem (příkazníkem): 

společností PTD Muchová, s.r.o., Olešní 313/14, 712 00 Ostrava 

za cenu nejvýše přípustnou 86.400,00 Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 4 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o 
dílo na zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru 
pro stavbu “Ul. Husarova - nová stoka DN 250” v Ostravě - Výškovicích 
  
Usnesení číslo: 00847/RM1418/14 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

dokumentace k žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení s 

propracováním do úrovně dokumentace pro provádění stavby “Ul. Husarova - nová stoka DN 

250” v Ostravě - Výškovicích, včetně Plánu BOZP a výkonu autorského dozoru po dobu 

realizace této stavby, se zhotovitelem: 

Ing. Renata Fuková 

Bajgarova 637, 725 26 Ostrava - Krásné Pole 

IČO: 15497551 
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za cenu nejvýše přípustnou 242.000,- Kč bez DPH + DPH v zákonné výši dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 7 
Veřejná zakázka “Safari v ZOO Ostrava - dopravní prostředky”, poř. č. 
24/2015 
  
Usnesení číslo: 00848/RM1418/14 

(zn.předkl.) 
5 

  
k usnesení č. 00605/RM1418/11 
  
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 dodávku dopravních prostředků v rámci 

akce “Safari v ZOO Ostrava”, v rozsahu dle předloženého návrhu 

  

2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání obálek ve složení 

členové: 

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

nákupu 

2. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Dalibor Kanclíř - odbor investiční 

4. Mgr. Jiří Hudec - odbor strategického rozvoje 

náhradníci: 

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

nákupu 

2. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní 

3. Mgr. Kateřina Zahrajová - odbor investiční 

4. Ing. Jiří Cigánek - odbor strategického rozvoje 

  

3) jmenuje 

  
hodnotící komisi a komisi pro posouzení kvalifikace ve složení 
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členové: 

1. Ing. Kamil Bednář - náměstek primátora 

2. Ing. Petr Čolas - ZOO Ostrava 

3. Ing. Dalibor Kanclíř - odbor investiční 

4. Mgr. Jiří Hudec - odbor strategického rozvoje 

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

                        a sdruž. nákupu 

náhradníci: 

1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

2. Ing. Rudolf Mikulský - ZOO Ostrava 

3. Mgr. Kateřina Zahrajová - odbor investiční 

4. Ing. Jiří Cigánek - odbor strategického rozvoje 

5. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní  

  

4) schvaluje 

  
účast zástupce Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko jako pozorovatele 

(bez práva hlasu) na jednání hodnotící komise a komise pro posouzení kvalifikace k veřejné 

zakázce “Safari v ZOO Ostrava - dopravní prostředky” 

  

5) 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: 31.07.2015 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 

  
6) zmocňuje 

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

sdruženého nákupu  

k podpisu veškerých dokumentů souvisejících s touto veřejnou zakázkou s výjimkou smlouvy 

a rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.07.2015 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 
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RM_VZ 8 
Veřejná zakázka “Demolice komínu”, poř. č. 12/2015 
  
Usnesení číslo: 00849/RM1418/14 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na demolici komínu na 

parcele č. 1324/4, k.ú. Zábřeh-VŽ v bývalém areálu Fakultní nemocnice s poliklinikou v 

Ostravě-Zábřehu dle  přílohy č. 1 předloženého návrhu se společností: 

DAV, a.s. 

se sídlem: Zengrova 510/19, 703 00 Ostrava-Vítkovice 

IČO: 00575381 

za cenu nejvýše přípustnou 585.393,- Kč bez DPH  

  

 
RM_VZ 9 
Veřejná zakázka “EKOTERMO IV (TDS+BOZP)”, poř. č. 23/2015 
  
Usnesení číslo: 00850/RM1418/14 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vyzvat dodavatele k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na výkon odborného 

technického dozoru stavebníka a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

(dále jen “BOZP”) na staveništi, včetně zpracování Plánů BOZP a jejich aktualizaci po dobu 

realizace staveb “Stavební úpravy budovy ZŠ na ulici Trnkovecká v Ostravě-Radvanicích, 

Stavební úpravy budovy ZŠ v Ostravě-Bartovicích, Snížení energetické náročnosti budovy 

Provaznická 1244/62, Ostrava-Hrabůvka” v rozsahu dle předloženého návrhu 

  

2) jmenuje 

  
komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení: 

členové: 

1. Ing. Dalibor Kanclíř - odbor investiční 

2. Ing. Šárka Pohlová - odbor veřejných zakázek, externího financování, kapitálových účastí a 

sdruženého nákupu 

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

sdruženého nákupu 
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náhradníci: 

1. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

2. Ing. Eva Mikulská - odbor veřejných zakázek, externího financování, kapitálových účastí a 

sdruženého nákupu  

3. Ing. Ivana Růžičková - odbor veřejných zakázek, externího financování, kapitálových účastí 

a sdruženého nákupu 

  

3) ukládá 

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

sdruženého nákupu  

zabezpečit veškeré potřebné úkony k této veřejné zakázce 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.06.2015 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 

  
 

RM_M 50 
Předchozí souhlas k prodeji nemovitostí v majetku města, svěřených 
městským obvodům a nabytí nemovitostí 
  
Usnesení číslo: 00851/RM1418/14 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
předchozí souhlas k nabytí nemovitostí dle čl. 7, odst. (3), písm. c), k prodeji nemovitostí dle 

čl. 7, odst. (3), písm. a), bodu 3, k nabytí nemovitostí dle čl. 7, odst. (3), písm. a), bod 4 obecně 

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

doplňků, dle předloženého materiálu 

  

2) pověřuje 

  
útvar hlavního architekta a stavebního řádu 

odpovědí na žádosti městských obvodů dle předložených návrhů 

  

 Vyřizuje: Ing.arch. Cyril Vltavský, T: 07.04.2015 

 vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 
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RM_M 69 
Vyhodnocení soutěže o titul Ostravský dům roku 2014 
  
Usnesení číslo: 00852/RM1418/14 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) uděluje 

  
podle Statutu města Ostravy článek 35 odst. 4) 

a) titul Ostravský dům roku 2014 domu: 

Svět techniky Science and technology centrum v Ostravě-Vítkovicích 

b) Odměnu v pořadí druhému vyhodnocenému domu 

Národní superpočítačové centrum IZ4Innovations v Ostravě-Porubě 

c) Čestné uznání domům 

Sportovní areál U Cementárny v Ostravě-Vítkovicích 

Planetárium Ostrava v Ostravě-Krásném Poli 

Poradenské a prezentační centrum Elements v Moravské Ostravě 

Lékařská fakulta - Ostravská univerzita v Ostravě-Vítkovicích 

dle důvodové zprávy a přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí finančního ocenění takto: 

za titul Ostravský dům roku 2014 

investorovi: Dolní oblast VÍTKOVICE, zájmové sdružení právnických osob 

finanční částku ve výši........................................................................ 195.000,-Kč 

autorovi architektonického řešení: Josef Pleskot, AP ATELIER 

finanční částku ve výši........................................................................ 105.000,-Kč 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

 

Strana 82/90  

za Odměnu - v pořadí druhé vyhodnocené dílo 

investorovi: VŠB - Technická univerzita Ostrava 

finanční částku ve výši........................................................................  97.500,-Kč 

autorovi architektonického řešení: OSA projekt Ostrava s.r.o. 

finanční částku ve výši........................................................................  52.500,-Kč 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Kamilu Bednářovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Kamil Bednář, T: 29.04.2015 

 náměstek primátora 

  
4) ukládá 

  
pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru kancelář primátora 

organizačně zajistit slavnostní vyhlášení výsledků soutěže dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Michal Bayer, T: 30.06.2015 

 zastupující vedoucí kanceláře primátora 

  
 

RM_M 10 
Kontrola plnění usnesení rady města za období listopad a prosinec 
2014 
  
Usnesení číslo: 00853/RM1418/14 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
předloženou kontrolu s tím, že: 

a) usnesení dle přílohy č. 2, 3 a 4 předloženého materiálu jsou splněna a vyřazují se z dalšího 

sledování 

b) usnesení dle přílohy č. 1 a 5 ponechává ve sledování k další kontrole plnění usnesení rady 

města 
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RM_M 17 
Smlouvy o zabezpečení odborné praxe studentů vzdělávacích institucí 
  
Usnesení číslo: 00854/RM1418/14 

(zn.předkl.) 
36 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dvou smluv o zabezpečení odborné praxe studenů vzdělávacích institucí mezi 

statutárním městem Ostrava a: 

1) Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, se sídlem Lískovecká 2089, 

738 01 Frýdek-Místek, IČO 00844691, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

2) Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie, Praha 9, Lipí 1911, se sídlem Lipí 

1911/22, 193 00 Praha 9, IČO 14891247, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu. 

  

 
RM_M 46 
Informace o postupu plnění usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva 
města, konaného dne 4. 3. 2015 
  
Usnesení číslo: 00855/RM1418/14 

(zn.předkl.) 
36 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  s postupem plnění usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva města konaného dne 4. 3. 2015 dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 2 
Veřejné zakázky malého rozsahu v komoditních kategoriích 
“Kancelářský materiál” 
  
Usnesení číslo: 00856/RM1418/14 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) žádá 

  společnost eCENTRE, a.s., 

aby provedla veškeré potřebné úkony  veřejných zakázek malého rozsahu v komoditních 

kategoriích “kancelářský materiál” v souladu se Smlouvou na výkon veřejných zakázek 
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malého rozsahu 

  

2) rozhodla 

  
vyzvat prostřednictvím společnosti eCENTRE, a.s. dodavatele, uvedené v předložených 

návrzích k podání nabídek k veřejným zakázkám malého rozsahu: 

a) Archivace a úprava dokumentů 

b) Bloky, bločky, sešity, knihy a jiné tiskopisy 

c) Kancelářské stroje, nástroje a příslušenství 

d) Kancelářský papír, obálky 

e) Psací a kreslící potřeby, razítka a barvy 

ve věcném vymezení dle zadávací dokumentace včetně příloh předloženého materiálu  

  

 
RM_VZ 6 
Veřejná zakázka “Městský stadion - ošetřování a regenerace trávníku 
fotbalového hřiště”, poř. č. 27/2015 
  
Usnesení číslo: 00857/RM1418/14 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  rozpočtové opatření, kterým se: 

- snižuje rozpočtová rezerva     

  na § 6409, pol. 5901, ORJ 120                      o 850 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje  

  na § 3412, pol. 5169, ORJ 136, ÚZ 3412     o 850 tis. Kč 

  

2) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o ošetřování a regeneraci 

trávníku fotbalového hřiště na pozemku parc. č. 553/54 v k. ú. Zábřeh - VŽ, obec Ostrava, dle 

přílohy č. 1 předloženého návrhu s uchazečem: 

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 

se sídlem: Ruská č.p. 3077/135, 700 30 Ostrava - Zábřeh 

IČO: 25911368 

a 

Zelený pažit s.r.o.  

se sídlem: Žákovská 842/27, 709 00 Ostrava - Hulváky 

IČO: 25367889 
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vystupující  pod názvem společnosti ARÉNA - PAŽIT 

za cenu nejvýše přípustnou 699.264,- Kč bez DPH 

  

3) ukládá 

  vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.03.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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• Tisková oprava - 
Tisková oprava usnesení rady města č. 00508/RMm1418/4, bod 1) ze 
dne 28.01.2015 
 

(zn.předkl.) 
28 

  
k usnesení č. 00508/RMm1418/4 
  
Rada města 

  
1) Chybné znění: 

  
do funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Ostravský informační servis, s.r.o., se 

sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Jurečkova 1935/12, PSČ 702 00, IČO: 26879280 

Lukáše Krále, nar. XXXX, bytem XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXX, nar. XXXX, bytem XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 

XXXX XXXXXX XXXXXXXXXX, nar. XXXX, bytem XXXXXXXX XXXXXXX 

XXXXXXX 

XXX XXXXX XXXXX, nar. XXXX, bytem XX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 

Ing. Jakuba Ježe, nar. XXXX, bytem XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 

  

2) Správné znění: 

  
do funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Ostravský informační servis, s.r.o., se 

sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Jurečkova 1935/12, PSČ 702 00, IČO: 26879280 

Lukáše Krále, nar. XXXX, bytem XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXX, nar. XXXX, bytem XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 

XXXX XXXXXX XXXXXXXXXX, nar. XXXX, bytem XXXXXXXX XXXXXXX 

XXXXXXX 

XXX XXXXX XXXXX, nar. XXXX, bytem XX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 
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Ing. Jakuba Ježe, nar. XXXX, bytem XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 

  

 
• Tisková oprava - 
Tisková oprava usnesení rady města č. 00506/RMm1418/4, bod 2) ze 
dne 28.01.2015 
 

(zn.předkl.) 
28 

  
k usnesení č. 00506/RMm1418/4 
  
Rada města 

  
1) Chybné znění: 

  
do funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Dům kultury Akord Ostrava - Zábřeh, s.r.o. 

se sídlem Ostrava - Zábřeh, náměstí SNP 1, PSČ 700 30, IČO: 47973145 

Mgr. Marcelu Mrózkovou Heříkovou, nar. XXXX, bytem XXXXXXXXXXX XX 

XXXXXXX 

Lukáše Krále, nar. XXXX, bytem XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX 

Mgr. Ilju Racka, Ph.D., nar. XXXX, bytem XXXXXXXXXX XXX XXXXXXX 

PhDr. Miriam Prokešovou, Ph.D., nar. XXXX, bytem XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 

XXXXX XXXXXXX, nar. XXXX, bytem XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX 

........................................... 

  

2) Správné znění: 

  
do funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Dům kultury Akord Ostrava - Zábřeh, s.r.o. 

se sídlem Ostrava - Zábřeh, náměstí SNP 1, PSČ 700 30, IČO: 47973145 

Mgr. Marcelu Mrózkovou Heříkovou, nar. XXXX, bytem XXXXXXXXXXX XX 

XXXXXXX 

Lukáše Krále, nar. XXXX, bytem XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX 
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Mgr. Ilju Racka, Ph.D., nar. XXXX, bytem XXXXXXXXXX XXX XXXXXXX 

PhDr. Miriam Prokešovou, Ph.D., nar. XXXX, bytem XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 

XXXXX XXXXXXX, nar. XXXX, bytem XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX 

........................................... 

  

 
• Tisková oprava - 
Tisková oprava usnesení rady města č. 00514/RMm1418/4, bod 1) ze 
dne 28.01.2015 
 

(zn.předkl.) 
28 

  
k usnesení č. 00514/RMm1418/4 
  
Rada města 

  
1) Chybné znění: 

  
do dozorčí rady obchodní společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s., se sídlem Ostrava - 

Moravská Ostrava, ul. 28. října 124/2556, PSČ 709 24, IČO: 47151595 

Mgr. Marcelu Mrózkovou Heříkovou, nar. XXXX, bytem XXXXXXXXXXX XX 

XXXXXXX 

Lukáše Krále, nar. XXXX, bytem XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX 

Mgr. Ilju Racka, Ph.D., nar. XXXX, bytem XXXXXXXXXX XXX XXXXXXX 

PhDr. Miriam Prokešovou, Ph.D., nar. XXXX, bytem XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 

Bc. Lucii Feikovou, nar. XXXX, bytem XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX 

............................................................ 
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2) Správné znění: 

  
do dozorčí rady obchodní společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s., se sídlem Ostrava - 

Moravská Ostrava, ul. 28. října 124/2556, PSČ 709 24, IČO: 47151595 

Mgr. Marcelu Mrózkovou Heříkovou, nar. XXXX, bytem XXXXXXXXXXX XX 

XXXXXXX 

Lukáše Krále, nar. XXXX, bytem XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX 

Mgr. Ilju Racka, Ph.D., nar. XXXX, bytem XXXXXXXXXX XXX XXXXXXX 

PhDr. Miriam Prokešovou, Ph.D., nar. XXXX, bytem XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 

Bc. Lucii Feikovou, nar. XXXX, bytem XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX 

............................................................ 

  

 
• Tisková oprava - 
Tisková oprava usnesení rady města č. 00507/RMm1418/4, bod 1) ze 
dne 28.01.2015 
 

(zn.předkl.) 
28 

  
k usnesení č. 00507/RMm1418/4 
  
Rada města 

  
1) Chybné znění: 

  
do funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti DK POKLAD, s.r.o., se sídlem Ostrava - 

Poruba, M.Kopeckého 675, PSČ 708 00, IČO: 47670576 

Mgr. Marcelu Mrózkovou Heříkovou, nar. XXXX, bytem XXXXXXXXXXX XX 

XXXXXXX 

Lukáše Krále, nar. XXXX, bytem XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX 

Mgr. Ilju Racka, Ph.D., nar. XXXX, bytem XXXXXXXXXX XXX XXXXXXX 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

 

Strana 90/90  

PhDr. Miriam Prokešovou, Ph.D., nar.XXXX, bytem XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 

XXXXXXXXX XXXXX, nar. XXXX, bytem XXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX 

............................................................... 

  

2) Správné znění: 

  
do funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti DK POKLAD, s.r.o., se sídlem Ostrava - 

Poruba, M.Kopeckého 675, PSČ 708 00, IČO: 47670576 

Mgr. Marcelu Mrózkovou Heříkovou, nar. XXXX, bytem XXXXXXXXXXX XX 

XXXXXXX 

Lukáše Krále, nar. XXXX, bytem XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX 

Mgr. Ilju Racka, Ph.D., nar. XXXX, bytem XXXXXXXXXX XXX XXXXXXX 

PhDr. Miriam Prokešovou, Ph.D., nar.XXXX, bytem XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 

XXXXXXXXX XXXXX, nar. XXXX, bytem XXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX 

............................................................... 

  

 
  
 
 


