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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 24.03.2015 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

00858/RM1418/15 RM_M 0 Schválení programu 15. schůze rady města dne 
24.03.2015 

28 

00859/RM1418/15 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 

45 

00860/RM1418/15 RM_M 26 Delegace člena RMO k účasti na jednáních a 
dalších akcích 

35 

00861/RM1418/15 RM_M 25 Předběžný souhlas se zapojením do projektu ve 
spolupráci s partnerským městem Drážďany v 
rámci programu Horizont 2020 

38 

00862/RM1418/15 RM_M 30 Nájemce Multifunkčních budov III a IV v rámci 
Vědeckotechnologického parku Ostrava z pohledu 
DPH 

38 

00863/RM1418/15 RM_M 9 Úprava rozpočtu 07 
00864/RM1418/15 RM_M 10 Úprava rozpočtu r. 2015 07 
00865/RM1418/15 RM_M 23 Návrh Dodatku č. 22 ke Směrnici č. 1/2007 pro 

nakládání s finančními prostředky, postupy v 
účetnictví a další ustanovení, s účinností od 
1.4.2015 

07 

00866/RM1418/15 RM_M 11 Žádost o souhlas s užitím heraldického znaku 
města Ostravy v zápatí firemních dokumentů 

01 

00867/RM1418/15 RM_M 12 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty 
Mgr. Kateřiny Šebestové, náměstkyně primátora, 
do Polska (Katovice) dne 27.3.2015 

01 

00868/RM1418/15 RM_M 13 Návrh na uzavření smlouvy o mediální spolupráci 
se společností VLTAVA-LABE-PRESS, a. s. a se 
společností Media Marketing Services a. s. 

01 

00869/RM1418/15 RM_M 22 Podání stížnosti proti usnesení Policie ČR o 
odložení trestní věci 

28 

00870/RM1418/15 RM_M 24 Zveřejňování smluv 28 
00871/RM1418/15 RM_M 39 Výzva statutárního města Ostravy bývalému 

náměstkovi primátora Bc. Tomášovi Suchardovi o 
zaplacení částky 100 000,- Kč statutárnímu městu 
Ostrava 

28 

00872/RM1418/15 RM_M 1 Jmenování členů Řídícího výboru Integrovaného 
plánu rozvoje města “Budoucnost Vítkovic” 
(IPRM) 

87 

00873/RM1418/15 RM_M 15 Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření 
smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku v 
k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy, s 
oprávněným: O2 Czech Republic a.s. 
 
 
 

08 
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00874/RM1418/15 RM_M 16 Návrh na souhlas s umístěním podzemní kabelové 
přípojky VN, NN a sloupu k pozemkům ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy a uzavření 
smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene, pro ČEZ Distribuce, a.s. 

08 

00875/RM1418/15 RM_M 17 Návrh na souhlasy s umístěním inženýrských sítí 
do pozemků ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy a návrh na uzavření smluv o budoucích 
smlouvách o zřízení věcných břemen s budoucím 
oprávněným RWE GasNet, s.r.o. 

08 

00876/RM1418/15 RM_M 18 Návrh na záměr města prodat části pozemků v k. 
ú. Poruba-sever a v k. ú. Třebovice ve Slezsku 
obec Ostrava, svěřené městskému obvodu 

08 

00877/RM1418/15 RM_M 19 Souhlas s umístěním dočasných staveb na 
pozemcích SMO v k.ú. Třebovice ve Slezsku, 
souhlas s podnájmem a uzavřením podnájemní 
smlouvy k bytu na ul. Horní č. 3030/96, Ostrava-
Bělský Les 

08 

00878/RM1418/15 RM_M 20 Návrh na odstranění staveb v k.ú. Mošnov 08 
00879/RM1418/15 RM_M 31 Návrh směnit pozemky v k.ú. Velká Polom, obec 

Velká Polom a uzavřít smlouvu o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti s panem Ing. M.M. 

08 

00880/RM1418/15 RM_M 32 Návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu na ul. 
Horní č. 3037/110 a dodatku k nájemní smlouvě k 
bytu na ul. Horní č. 3038/112, Ostrava-Bělský Les 

08 

00881/RM1418/15 RM_M 33 Souhlas s uzavřením příkazní smlouvy o správě 
domu na ul. Pobialova č. 875/8, Moravská Ostrava 

08 

00882/RM1418/15 RM_M 34 Návrh na zrušení usnesení RM a podání žaloby na 
vyklizení bytu, ul. Horní č.3032/100 

08 

00883/RM1418/15 RM_M 35 Návrh na záměr města propachtovat Radniční 
restauraci a Radniční bufet v k.ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava (Prokešovo náměstí 8) a 
záměr města propachtovat nemovitosti v areálu 
Vědecko-technologického parku Ostrava (k.ú. 
Pustkovec, obec Ostrava) 

08 

00884/RM1418/15 RM_M 36 Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 
nájemní (k.ú. Vítkovice, obec Ostrava) 

08 

00885/RM1418/15 RM_M 37 Návrh na záměr města prodat pozemky v k.ú. 
Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava, v k.ú. 
Michálkovice, obec Ostrava, v k.ú. Heřmanice, 
obec Ostrava a v k.ú. Vrbice nad Odrou, obec 
Bohumín 

08 

00886/RM1418/15 RM_M 38 Souhlas s trvalým a dočasným vynětím ze 
zemědělského půdního fondu a návrh na záměr 
města pronajmout části pozemků, vše v k.ú. 
Mošnov, obec Mošnov a v k. ú. Sedlnice, obec 
Sedlnice 
 

08 
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00887/RM1418/15 RM_M 2 Ukončení realizace projektu Obvodová 
komunikace Františkov - II. etapa, 1. část 

90 

00888/RM1418/15 RM_M 27 Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o 
poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady 
regionu soudržnosti Moravskoslezsko na 
spolufinancování projektu Safari 

90 

00889/RM1418/15 RM_MZP 1 Změna Zásad a postupů pro zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu 

90 

00890/RM1418/15 RM_M 4 Informace k plnění usnesení RM č. 
8063/RM1014/105 ze dne 10.9.2013 ve věci 
zajištění zpracování projektové dokumentace ke 
stavebnímu povolení vč. zajištění stavebního 
povolení pro stavbu “MÚK Mariánskohorská - ul. 
S. Tůmy, I. etapa” a návrh Dohody o ukončení 
závazkového vztahu založeného Smlouvou o dílo 
a smlouvou mandátní č. 2427/2013/OI/LPO ze 
dne 1.10.2013 

05 

00891/RM1418/15 RM_M 5 Návrh na uzavření “Smluv o zřízení věcného 
břemene-služebností” v souvislosti se stavbami 
“Cyklostezky-úsek Slezskoostravský hrad, 
Hrabová”, „Cyklostezky-úsek Seidlerovo nábřeží, 
Slezskoostravský hrad ” a “Smlouvy o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti se 
stavbou “Cyklostezky-úsek Koblovský most, 
lávka na Kamenec” 

05 

00892/RM1418/15 RM_M 6 Návrh na uzavření Dodatku č.6 ke stavbě 
“Přestavba a přístavba pavilonu vodního ptactva 
na pavilon evoluce” v ZOO Ostrava 

05 

00893/RM1418/15 RM_VZ 1 Veřejná zakázka “Rekonstrukce kanalizace a 
vodovodu Svinov (pasportizace a monitoring 
objektů)”, poř. č. 19/2015” 

05 

00894/RM1418/15 RM_VZ 2 Veřejná zakázka “Cyklistická trasa I - Na Lukách 
“, poř. č. 049/2015 

05 

00895/RM1418/15 RM_VZ 3 Veřejná zakázka “Vybavení křižovatky 
Martinovská, Provozní, 1. čs. armádního sboru”, 
poř. č. 44/2015 

05 

00896/RM1418/15 RM_VZ 5 Veřejná zakázka “Odstranění stavební suti - 
Hrušov”, poř. č. 11/2015 

05 

00897/RM1418/15 RM_VZ 6 Zadání veřejné zakázky “VTP MFB III. a IV. - 
AV technika II.”, poř. č. 25/2015 

05 

00898/RM1418/15 RM_VZ 7 Zadání veřejné zakázky “Vodovod a kanalizace 
Nad Porubkou, Tvorkovských, Kostelní náměstí 
(monitoring)”, poř. č. 33/2015 

05 

00899/RM1418/15 RM_M 14 Předchozí souhlas k pronájmu nemovitostí v 
majetku města, svěřených městským obvodům a 
nabytí nemovitostí 
 
 

89 
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00900/RM1418/15 RM_M 3 Souhlas s návrhem Dopravního podniku Ostrava 
a.s. na umístění betonové tvarovky pro vymezení 
tramvajového tělesa v ul. Nádražní v Moravské 
Ostravě 

09 

00901/RM1418/15 RM_M 7 Návrh na vyřazení dlouhodobého nehmotného 
majetku z evidence odboru dopravy 

09 

00902/RM1418/15 RM_M 8 Uzavření dodatku ke smlouvě na zpracování 
projektu „Plán udržitelné mobility Ostrava“ a 
dodatku k příkazní smlouvě o provádění supervize 
tohoto projektu 

09 

00903/RM1418/15 RM_M 28 Poskytování bezplatné přepravy důchodcům 
starším 70 let 

09 

00904/RM1418/15 RM_M 29 Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o 
závazku veřejné služby k zajištění dopravní 
obslužnosti na území Integrovaného dopravního 
systému Moravskoslezského kraje ODIS a k 
zajištění dopravní obslužnosti na území 
statutárního města Ostravy 

09 

00905/RM1418/15 RM_VZ 4 Podání informace o způsobu vyřízení námitek 
proti postupu zadavatele při provádění testování 
plnění veřejné zakázky “Podpora veřejné 
dopravy” 

09 

  
 
Materiály, které byly staženy: 
  

Materiál 
  

Název zn.předkl. 

 RM_M 21 Schválení účetní závěrky za rok 2014 zájmového 
sdružení právnických osob OSTRAVA 
BEZPEČNÁ DOPRAVA!!! 

09 
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RM_M 0 
Schválení programu 15. schůze rady města dne 24.03.2015 
  
Usnesení číslo: 00858/RM1418/15 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
   

program 15. schůze rady města dne 24.03.2015 
  

 
RM_VH 1 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Dopravní 
podnik Ostrava a.s. 
  
Usnesení číslo: 00859/RM1418/15 

(zn.předkl.) 
45 

  
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 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
   

se zánikem funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu ke dni 24. 3. 2015 

  
2) schvaluje 
   

určení mzdy a jiných plnění XXXX XXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXX, druh práce -
ekonom, z titulu pracovního poměru s účinností od 1. 3. 2015 dle důvodové zprávy 
předloženého materiálu 

  
 

RM_M 26 
Delegace člena RMO k účasti na jednáních a dalších akcích 
  
Usnesení číslo: 00860/RM1418/15 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o účasti člena rady města Ing. Libora Folwarczneho, Ph.D. na jednáních se složkami IZS, na 
cvičeních složek IZS, na školeních z oblasti bezpečnosti s požadovanou účastí zástupce SMO, 
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na jednáních povodňové komise SMO, bezpečnostní rady SMO, krizového štábu SMO a při 
řešení mimořádných situací na území SMO 

  
 

RM_M 25 
Předběžný souhlas se zapojením do projektu ve spolupráci s 
partnerským městem Drážďany v rámci programu Horizont 2020 
  
Usnesení číslo: 00861/RM1418/15 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
   

předběžně se zapojením města Ostravy do projektu na rozvoj koncepce Smart Cities ve 
spolupráci s partnerským městem Drážďany 

  
 

RM_M 30 
Nájemce Multifunkčních budov III a IV v rámci Vědeckotechnologického 
parku Ostrava z pohledu DPH 
  
Usnesení číslo: 00862/RM1418/15 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 00421/RM1418/9 
k usnesení č. 11287/RM0610/136 
  
Rada města 
  
1) revokuje 
  

usnesení č. 00421/RM1418/9 ze dne 20.01.2015 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

kde rada města v bodě 1) konstatuje, že 

koncovými nájemci Multifunkčních budov III a IV v rámci Vědecko-technologického parku 
Ostrava budou min. z 95% plátci DPH -, a to ve vztahu k objemu přijatého nájemného 

  
2) konstatuje, že 
   

nájemcem Multifunkčních budov III a IV v rámci Vědeckotechnologického parku Ostrava 
bude plátce DPH 
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RM_M 9 
Úprava rozpočtu 
  
Usnesení číslo: 00863/RM1418/15 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
schválit rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j e  financování na pol. 8115, ÚZ 8224, ORJ 120 o 65 000 tis.Kč 

z v y š u j í 

- kapitálové výdaje 
na § 3639, pol. 6121, ORJ 230, org. 8141, ÚZ 8224 o 8 455 tis.Kč 
                                                                    ÚZ 30108224 o 9 661 tis.Kč 
                                                                    ÚZ 30122863 o 5 048 tis.Kč 
                                                                    ÚZ 30522863 o 25 436 tis.Kč 
                  pol. 6122, ORJ 230, org. 8141, ÚZ 8224 o 300 tis.Kč 
                                                                    ÚZ 30108224 o 300 tis.Kč 
                                                                    ÚZ 30122863 o 200 tis.Kč 
                                                                    ÚZ 30522863 o 700 tis.Kč 

- běžné výdaje 
na § 3639, pol. 5137, ORJ 230, org. 8141, ÚZ 8224 o 4 500 tis.Kč 
                                                                    ÚZ 30108224 o 3 200 tis.Kč 
                                                                    ÚZ 30122002 o 1 200 tis.Kč 
                                                                    ÚZ 30522002 o 6 000 tis.Kč    

  
2) ukládá 
   

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 
předložit zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 29.04.2015
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 10 
Úprava rozpočtu r. 2015 
  
Usnesení číslo: 00864/RM1418/15 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- běžné výdaje 
(C.1.) na ORJ 180, § 4339, pol. 5169, org. 78000000, ÚZ 33513233 o 74 tis.Kč 
                                                                                      ÚZ 33113233 o 14 tis.Kč 
               ORJ 135, § 4339, org. 78000000, ÚZ 33513233, pol. 5011 o 28 tis.Kč 
                                                                                            pol. 5021 o 20 tis.Kč 
                                                                                            pol. 5031 o 12 tis.Kč 
                                                                                            pol. 5032 o 4 tis.Kč  
                                                                     ÚZ 33113233, pol. 5011 o 5 tis.Kč 
                                                                                            pol. 5021 o 4 tis.Kč 
                                                                                            pol. 5031 o 3 tis.Kč 
                                                                                            pol. 5032 o 1 tis.Kč 
(C.2.) na ORJ 140, § 3233, pol. 5331, org. 81 o 1 121 tis.Kč 
                                                             org. 81, ÚZ 81 o 97 tis.Kč 
                                                             org. 82 o 1 330 tis.Kč 
                                                             org. 82, ÚZ 82 o 43 tis.Kč 
                                                             org. 83 o 1 508 tis.Kč 
                                                             org. 83, ÚZ 83 o 57 tis.Kč 
                                                             org.83, ÚZ 2003 o 237 tis.Kč 
                                                             org. 84 o 699 tis.Kč 
                                                             org. 84, ÚZ 84 o 44 tis.Kč    
(C.3.) na ORJ 230, § 2321, pol. 5169 o 1 000 tis.Kč 
                               § 2310, pol. 5171 o 1 000 tis.Kč 

- kapitálové výdaje 
na § 2219, pol. 6121, ORJ 230, org. 3137 o 459 tis.Kč (C.3.) 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 
na § 4339, pol. 5909, ORJ 180 o 165 tis.Kč (C.1.) 
(C.2.) na ORJ 140, § 3149, pol. 5331, org. 81 o 1 121 tis.Kč 
                                                             org. 81, ÚZ 81 o 97 tis.Kč 
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                                                             org. 82 o 1 330 tis.Kč 
                                                             org. 82, ÚZ 82 o 43 tis.Kč 
                                                             org. 83 o 1 508 tis.Kč 
                                                             org. 83, ÚZ 83 o 57 tis.Kč 
                                                             org. 83, ÚZ 2003 o 237 tis.Kč 
                                                             org. 84 o 699 tis.Kč 
                                                             org. 84, ÚZ 84 o 44 tis.Kč    

- kapitálové výdaje 
(C.3.) na ORJ 230, § 2321, pol. 6121, org. 7130 o 1 000 tis.Kč 
                                                            org. 7244 o 1 000 tis.Kč  
                               § 6409, pol. 6909, ORJ 230 o 459 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 
  
3) souhlasí 
  

s přijetím účelově určených prostředků z rozpočtu Moravskoslezského kraje 

a) pro příspěvkovou organizaci Divadlo loutek ve výši 150 tis.Kč na úhradu nákladů 
souvisejících s projektem “Mezinárodní loutkářský festival  Spectaculo Interesse 2015”, 
pro příspěvkovou organizaci Ostravské muzeum ve výši 148 tis.Kč na úhradu nákladů 
souvisejících s projektem “Ostravská muzejní noc” 
b) na podporu profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru pro 
příspěvkovou organizaci 
- Národní divadlo moravskoslezské ve výši 1 583 tis.Kč 
- Divadlo loutek Ostrava                              1 369 tis.Kč 
- Komorní scéna Aréna                                   186 tis.Kč 
- Janáčkova filharmonie Ostrava                     307 tis.Kč 
c) pro příspěvkovou organizaci Středisko volného času, Ostrava-Moravská Ostrava                          
ve výši 95 tis.Kč na realizaci projektu “Za zlatou metou” 

  
 

RM_M 23 
Návrh Dodatku č. 22 ke Směrnici č. 1/2007 pro nakládání s finančními 
prostředky, postupy v účetnictví a další ustanovení, s účinností od 
1.4.2015 
  
Usnesení číslo: 00865/RM1418/15 

(zn.předkl.) 
07 
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Rada města 
  
1) schvaluje 
   

Dodatek č. 22 ke Směrnici č. 1/2007 pro nakládání s finančními prostředky, postupy v 
účetnictví a další ustanovení, s účinností od 1.4.2015 

  
 

RM_M 11 
Žádost o souhlas s užitím heraldického znaku města Ostravy v zápatí 
firemních dokumentů 
  
Usnesení číslo: 00866/RM1418/15 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) nevydává 
   

souhlas s užitím heraldického znaku města Ostravy pro společnost VT tower steel building, 
s. r. o., se sídlem: Perucká 2482/7, 120 00  Praha 2 - Vinohrady, IČO: 03842151, za účelem 
užívání v zápatí firemních dokumentů 

  
 

RM_M 12 
Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Mgr. Kateřiny Šebestové, 
náměstkyně primátora, do Polska (Katovice) dne 27.3.2015 
  
Usnesení číslo: 00867/RM1418/15 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

zahraniční pracovní cestu   Mgr. Kateřiny Šebestové, náměstkyně primátora, do  Polska 
(Katovice) dne  27.3.2015   za účelem  účasti  na jednáních k problematice životního prostředí 

  
2) schvaluje 
  

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

  
3) ukládá 
  

náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové  
předložit radě města zprávu o výsledku zahraniční pracovní cesty dle bodu 1) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Mgr. Michal Bayer, T: 21.04.2015
 zastupující vedoucí kanceláře primátora 
  

 
RM_M 13 
Návrh na uzavření smlouvy o mediální spolupráci se společností 
VLTAVA-LABE-PRESS, a. s. a se společností Media Marketing Services 
a. s. 
  
Usnesení číslo: 00868/RM1418/15 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
   

o uzavření smlouvy o mediální spolupráci mezi statutárním  městem Ostrava, se sídlem 
Prokešovo nám. 8, 729 30  Ostrava, IČO: 00845451 a společností VLTAVA-LABE-PRESS, a. 
s., se sídlem nám. Přemysla Otakara II. 8/5, České Budějovice, IČO: 61860981, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
   

o uzavření smlouvy o mediální spolupráci mezi statutárním městem Ostrava, se sídlem 
Prokešovo nám. 8, 729 30  Ostrava, IČO: 00845451 a společností Media Marketing Services a. 
s., se sídlem Kopernikova 794/6, 120 00  Praha 2, IČO: 27604942, dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu 

  
 

RM_M 22 
Podání stížnosti proti usnesení Policie ČR o odložení trestní věci 
  
Usnesení číslo: 00869/RM1418/15 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
   

s podanou stížností ze dne 12.3.2015 proti usnesení Policie České republiky, Městského 
ředitelství policie Ostrava, Územního odboru SKPV, Oddělení hospodářské kriminality ze dne 
5.3.2015,  č.j. KRPT-5535-61/TČ-2014-070781-2019, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
a s jejím odůvodněním dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 24 
Zveřejňování smluv 
  
Usnesení číslo: 00870/RM1418/15 

(zn.předkl.) 
28 
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k usnesení č. 00369/RM1418/8 
  
Rada města 
  
1) zrušuje 
  

své usnesení č. 00369/RM1418/8 ze dne 13.1.2015, kterým rozhodla o zveřejňování 
anonymizované podoby smluv uzavřených statutárním městem Ostrava na internetový profil 
statutárního města Ostravy k tomuto účelu zřízený, a to ke dni 31.3.2015 

  
2) rozhodla 
  

nad rámec povinností stanovených platnými právními předpisy zveřejňovat smlouvy uzavřené 
statutárním městem Ostrava včetně objednávek vystavených statutárním městem Ostrava na 
internetovém profilu statutárního města Ostravy k tomuto účelu zřízeném počínaje dnem 
1.4.2015 v rozsahu dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
 

RM_M 39 
Výzva statutárního města Ostravy bývalému náměstkovi primátora Bc. 
Tomášovi Suchardovi o zaplacení částky 100 000,- Kč statutárnímu 
městu Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00871/RM1418/15 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
   

vyzvat bývalého náměstka primátora Bc. XXXXXX SXXXXXXu, nar. XXX XX XXXX, 
bytem XXXXXXXXX X, PSČ 709 00, Ostrava-XXXXXXXXX XXXX, aby zaplatil 
statutárnímu městu Ostrava částku 100 000,- Kč a za tím účelem jmenovanému zaslat 
písemnou výzvu, jejíž znění tvoří přílohu č. 1 předloženého materiálu 

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 20.04.2015
 vedoucí odboru legislativního a právního 
  
2) ukládá 
   

Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru legislativního a právního 
zajistil na straně města splnění všech úkolů, které jsou předpokladem realizace bodu 1) tohoto 
usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 10.04.2015
 vedoucí odboru legislativního a právního 
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RM_M 1 
Jmenování členů Řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje města 
“Budoucnost Vítkovic” (IPRM) 
  
Usnesení číslo: 00872/RM1418/15 

(zn.předkl.) 
87 

  
k usnesení č. 2360/30 
k usnesení č. 90/RM1014/4 
  
Rada města 
  
1) odvolává 
  

z funkce člena Řídícího výboru IPRM: 

Ing. Petra Kajnara, Ing. Simonu Piperkovou, Ing. Dalibora Madeje, Ing. Tomáše Petříka, Ing. 
Jiřího Hrabinu, Ing. Martina Štěpánka, PhD., Bc. Tomáše Suchardu 

  
2) jmenuje 
  

nové členy Řídícího výboru IPRM: 

Ing, Tomáše Macuru, MBA, primátora 
Ing. Lumíra Palyzu, 1. náměstka primátora 
Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., náměstka primátora 
Mgr. Radima Babince, náměstka primátora 
Mgr. Kateřinu Šebestovou, náměstkyni primátora 
Ing. Kamila Bednáře, náměstka primátora 
Ing. Iva Hařovského, náměstka primátora 

  
 

RM_M 15 
Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene k pozemku v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy, s oprávněným: O2 Czech 
Republic a.s. 
  
Usnesení číslo: 00873/RM1418/15 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 00743/RM1418/13 
  
Rada města 
  
1) mění 
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  své usnesení č. 00743/RM1418/13 v bodě 1) ze dne 3.3.2015, kterým rozhodla na straně 
vlastníka pozemku parc.č. 3550/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava, o zřízení věcného břemene a o uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene tak, že se příloha č. 3 usnesení rady města č. 00743/RM1418/13 v bodě 1) ze dne 
3.3.2015 nahrazuje v plném rozsahu novou přílohou, která tvoří přílohu č. 2 předloženého 
materiálu 

  
 

RM_M 16 
Návrh na souhlas s umístěním podzemní kabelové přípojky VN, NN a 
sloupu k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy a 
uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, pro ČEZ 
Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 00874/RM1418/15 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s umístěním podzemní kabelové přípojky 2x VN 22 kV v pozemku ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy: 

p.p.č. 790/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

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, Bendlova, VNk, RVN, BILLA 369/9” 

  
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: 

p.p.č. 790/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
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 
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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 kabelové přípojky 2x VN 22 kV v části pozemku 
p.p.č. 790/1 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 podzemní kabelové přípojky 2x 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 podzemní kabelové přípojky NN 0,4 kV včetně 1 ks betonového sloupu na 
pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p.p.č. 522 - ostatní plocha, silnice 
v k.ú. Nová Ves u Ostravy, 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 421/12 Šuléř, NN” 

  
4) rozhodla 
  

na straně vlastníka níže uvedeného pozemku uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene  dle přílohy č.6 předloženého materiálu, k pozemku ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy: 

p.p.č. 522 - ostatní plocha, silnice 
v k.ú. Nová Ves u Ostravy, 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. 
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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 včetně 1 ks 
betonového sloupu na části pozemku p.p.č. 522 v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, na 
dobu časově neomezenou za dohodnutou jednorázovou úplatu: 
-  ve výši 200,- Kč a 500,- Kč za každý i započatý metr délky podzemní kabelové přípojky NN 
0,4 kV + DPH v zákonné výši, nejméně však 1500,- Kč + DPH v zákonné výši v části 
pozemku p.p.č. 522 - ostatní plocha, silnice v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, v 
souladu s územní informací cenové mapy č. 15 platné od 1.1.2015, která je nedílnou součástí 
smlouvy, 
- ve výši 270,- Kč + DPH v zákonné výši za každý i započatý m2 plochy zatížené věcným 
břemenem vybudováním 1 ks betonového sloupu na části pozemku p.p.č. 522 - ostatní plocha, 
silnice v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, nejméně však 1500,- Kč + DPH v zákonné 
výši 
dle zásad schválených usnesením RM č. 5309/RM1014/68 ze dne 4.9.2012 

  
 

RM_M 17 
Návrh na souhlasy s umístěním inženýrských sítí do pozemků ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy a návrh na uzavření smluv o 
budoucích smlouvách o zřízení věcných břemen s budoucím 
oprávněným RWE GasNet, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 00875/RM1418/15 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s umístěním NTL plynovodu PE dn110 do části pozemku ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy: 

p.p.č. 798/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava, pro: 

RWE GasNet, s.r.o. 
se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17, 
IČO 272 95 567 

v rámci stavby “REKO MS Ostrava - Edisonova+2” 

  
2) rozhodla 
  

na straně vlastníka níže uvedeného pozemku uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o 
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zřízení věcného břemene - dle přílohy č. 2 předloženého materiálu - k části pozemku ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p.p.č. 798/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava, 

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, s budoucím oprávněným: 

RWE GasNet, s.r.o. 
se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17, 
IČO 272 95 567 

za účelem zřízení a provozování NTL plynovodu PE dn110, na dobu časově neomezenou, za 
jednorázovou úplatu ve výši 500,- Kč za každý i započatý metr délky NTL plynovodu  PE 
dn110 + DPH v zákonné výši, nejméně však 1.500,- Kč + DPH v zákonné výši, a to dle zásad 
schválených RM usnesením č. 5309/RM1014/68 ze dne 4.9.2012 

  
3) souhlasí 
  

s umístěním STL plynovodu do částí pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 302/31 - zahrada, 
parc. č. 302/40 - lesní pozemek, 
k.ú. Hrušov, obec Ostrava, pro: 

RWE GasNet, s.r.o. 
se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17, 
IČO 272 95 567 

v rámci stavby “REKO MS Ostrava - Trasa 25 (Hrušov)” 

  
4) rozhodla 
  

na straně vlastníka níže uvedených pozemků uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene - dle přílohy č. 4 předloženého materiálu - k částem pozemků ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 302/31 - zahrada, 
parc. č. 302/40 - lesní pozemek, 
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v k.ú. Hrušov, obec Ostrava, 

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, s budoucím oprávněným: 

RWE GasNet, s.r.o. 
se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17, 
IČO 272 95 567 

za účelem zřízení a provozování STL plynovodu, na dobu časově neomezenou, za 
jednorázovou úplatu ve výši 500,- Kč za každý i započatý metr délky STL plynovodu + DPH v 
zákonné výši, nejméně však 1.500,- Kč + DPH v zákonné výši, a to dle zásad schválených RM 
usnesením č. 5309/RM1014/68 ze dne 4.9.2012 

  
 

RM_M 18 
Návrh na záměr města prodat části pozemků v k. ú. Poruba-sever a v k. 
ú. Třebovice ve Slezsku obec Ostrava, svěřené městskému obvodu 
  
Usnesení číslo: 00876/RM1418/15 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00848/15 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o záměru města prodat části níže uvedených pozemků svěřených městskému 
obvodu Poruba, a to: 

- část pozemku parc. č. 1517/1 o výměře 3 m2, nově označenou dle geometrického plánu č. 
2807-150/2014 ze dne 19.11.2014, jako pozemek parc. č. 1517/7 
- část pozemku parc. č. 1517/2 o výměře 4 m2, nově označenou dle geometrického plánu č. 
2807-150/2014 ze dne 19.11.2014, jako pozemek parc. č. 1517/8 
oba v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava 

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

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
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rozhodnout o záměru města prodat část pozemku 537/28 o výměře 4 m2 v k. ú. Třebovice ve 
Slezsku, obec Ostrava, svěřeno městskému obvodu Třebovice, která je dle geometrického 
plánu č. 4610-208/2014 ze dne 1.10.2014, označena jako pozemek parc. č. 537/31 

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

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o záměru města prodat část pozemku 537/28 o výměře 2 m2 v k. ú. Třebovice ve 
Slezsku, obec Ostrava, svěřeno městskému obvodu Třebovice, která je dle geometrického 
plánu č. 4600-157/2014 ze dne 17.8.2014, označena jako pozemek parc. č. 537/30 

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

  
4) ukládá 
  

1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodů 1) - 3)  tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 29.04.2015
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 19 
Souhlas s umístěním dočasných staveb na pozemcích SMO v k.ú. 
Třebovice ve Slezsku, souhlas s podnájmem a uzavřením podnájemní 
smlouvy k bytu na ul. Horní č. 3030/96, Ostrava-Bělský Les 
  
Usnesení číslo: 00877/RM1418/15 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

- se stávajícím umístěním dočasných staveb na pozemcích parc.č. 1222 a parc.č. 1223, k.ú. 
Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava, 

- s prodloužením doby jejich trvání do 31.12.2025 

  
2) souhlasí 
  

s podnájmem a uzavřením podnájemní smlouvy k bytové jednotce  č.1 v 1.NP domy č.p. 3030, 
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ul. Horní č.or.96, Ostrava-Bělský Les, na pozemku parc.č. 332, k.ú. Dubina u Ostravy, obec 
Ostrava, mezi nájemcem bytové jednotky  Mgr. LXXXXXX FXXXXX, bytem XXXXXXXX 
XXXXXXXX XXX, 756 27, XXXXXXXX XXXXXXXX, a podnájemcem TXXXXXX 
XXXXXXXX, bytem XXXXXX XX5, 739 43 XXXXXX,na dobu určitou od 01.04.2015 do 
30.03.2016 

dle přílohy č.3 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 20 
Návrh na odstranění staveb v k.ú. Mošnov 
  
Usnesení číslo: 00878/RM1418/15 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s odstraněním 
stavby č.p. 301, jiné stavby, která je součástí pozemku p.č.st. 497 
a stavby č.p. 300, jiné stavby, která je součástí pozemku p.č.st. 498 
vše v k.ú. Mošnov, část obce Mošnov, obec Mošnov  

  
 

RM_M 31 
Návrh směnit pozemky v k.ú. Velká Polom, obec Velká Polom a uzavřít 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s panem Ing. M.M. 
  
Usnesení číslo: 00879/RM1418/15 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00849/15 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o směně pozemků v k.ú. Velká Polom, obec Velká Polom, a to: 

pozemek parc. č. 1477/4 - ostatní plocha, manipulační plocha  
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Plesná 

za  

část stávajícího pozemku parc. č. 1477/2 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 69 m2, 
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která je dle geometrického plánu č. 827-776/2012 ze dne 30.10.2012, který je přílohou č. 1/3 
předloženého materiálu, označena jako nový pozemek parc. č. 1477/3 - ostatní plocha, 
manipulační plocha 

ve vlastnictví Ing. MXXXXXXXX MXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XX 
XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX 

a o uzavření směnné smlouvy dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

uzavřít, na straně budoucího vlastníka níže uvedeného pozemku, smlouvu o budoucí smlouvě o 
zřízení služebnosti dle přílohy č. 4 předloženého materiálu k části pozemku: 

parc. č. 1477/3 - ostatní plocha, manipulační plocha 
v k. ú. Velká Polom, obec Velká Polom, který vznikne oddělením z původního pozemku 
parc.č. 1477/2 - ostatní plocha, manipulační plocha v k. ú. Velká Polom, obec Velká Polom, na 
základě geometrického plánu č. 827-776/2012 ze dne 30.10.2012, 

budoucí služebnost je vyznačena pro účely smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v 
geometrickém plánu č. 827-776/2012 ze dne 30.10.2012, 

s budoucím oprávněným: 

Ing. MXXXXXXX MXXXX, rok narození XXXX 
 bydliště XX XXXXXXXX XXXXXX, 725 27 Ostrava XXXXXXX, 

za účelem zřízení, provozování a udržování vodovodní přípojky v uvedeném pozemku na dobu 
časově neomezenou za dohodnutou jednorázovou úplatu ve výši 1.000,- Kč + DPH v zákonné 
výši 

  
3) ukládá 
  

1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 29.04.2015
 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 32 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu na ul. Horní č. 3037/110 a 
dodatku k nájemní smlouvě k bytu na ul. Horní č. 3038/112, Ostrava-
Bělský Les 
  
Usnesení číslo: 00880/RM1418/15 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu o nájmu jednotky  č. 3037/5 (bytu č.XX ve 
2.NP domu č.p. 3037 na ul. Horní č.or. 110, který je na pozemku parc.č. 126/11, k.ú. Dubina u 
Ostravy, obec Ostrava, s  nájemcem 

XXXXX XXXXXXXXXX, rok narození XXXXX trvale bytem XXXXX XXXXXXXX,         
700 30 Ostrava - Bělský Les, 

na dobu určitou od 01.04.2015 do 31.03.2016 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

na straně pronajímatele o uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 0865/2014/MJ ze dne 
20.03.2014 na pronájem jednotky č. 3038/3 (bytu č. XX ve 2.NP domu č.p. 3038, ul. Horní, 
č.or. 112, na pozemku 126/16, k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, s nájemcem  

XXX XXXXX XXXXXXXXX rok narození XXXXX trvale bytem XXXXXXXXX 
XXXXXXX, Ostrava-Jih, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 33 
Souhlas s uzavřením příkazní smlouvy o správě domu na ul. Pobialova 
č. 875/8, Moravská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00881/RM1418/15 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně příkazce, statutárního města Ostravy, uzavřít příkazní smlouvu o správě domu č.p. 
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875, ul. Pobialova č.or. 8, Moravská Ostrava, který je součástí pozemku parc.č. 328, zastavěná 
plocha a nádvoří, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,  

s příkazníkem  Ing. Ladislavem Žilou, místo podnikání Pavlovova1351/44, 700 30 Ostrava-
Zábřeh, IČO: 18110151, 

od 01.04.2015  do vyčerpání částky 300.000,-Kč 

za měsíční úplatu ve výši 1.507,-Kč + DPH v zákonné výši (pro 11 bytových jednotek v 
domě), 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 34 
Návrh na zrušení usnesení RM a podání žaloby na vyklizení bytu, 
ul.Horní č.3032/100 
  
Usnesení číslo: 00882/RM1418/15 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zrušení svého usnesení č. 00474/RM1418/10 ze dne 27.01.2015 
dle přílohy č. 1  předloženého materiálu 

  
2) souhlasí 
  

s podáním žaloby na vyklizení bytu č. XX v 5.NP domu č.p. 3032, na ul. Horní č..or. 100, 
Ostrava Bělský Les, který je součástí pozemku parc.č. 126/3, k.ú. Dubina u Ostravy, obec 
Ostrava,   

na bývalou nájemkyni  XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXX 
XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXX, která doposud užívá 
předmětný byt po uplynutí doby určité bez platné nájemní smlouvy 
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RM_M 35 
Návrh na záměr města propachtovat Radniční restauraci a Radniční 
bufet v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (Prokešovo náměstí 8) a 
záměr města propachtovat nemovitosti v areálu Vědecko-
technologického parku Ostrava (k. ú. Pustkovec, obec Ostrava) 
  
Usnesení číslo: 00883/RM1418/15 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o záměru města propachtovat 

Radniční restauraci včetně vybavení umístěnou v budově čp. 1803, která je kulturní památkou 
a je součástí pozemku parc. č. 988/2 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava, a to: 

• v 1. podzemním podlaží prostory o celkové výměře    218,80 m2 

(skladové prostory a zázemí pro zaměstnance), přesná specifikace je uvedená v příloze č. 1 
tohoto materiálu 

• v 1. nadzemním podlaží prostory o celkové výměře 1.114,99 m2 

(restaurace s kuchyní se zázemím), přesná specifikace je uvedená v příloze č. 2 
předloženého materiálu 

dále je předmětem pachtu 

• část pozemku parc. č. 988/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2030 m2 

(Zahradní restaurace a dětské hřiště s pískovištěm, dopadovou plochou kolem herních prvků, 
věží se skluzavkou, lanovým parkurem ze třech elementů, houpadlem na pružině Čtyřlístek, 
multifunkční sestavou a vahadlovou houpačkou se sedátky), přesná specifikace je uvedená v 
příloze č. 3 předloženého materiálu 

součástí pachtu je inventář (možnost k nahlédnutí na odboru majetkovém MMO, Ivana 
Klímková 599 443 451) 

Radniční bufet včetně vybavení umístěný v budově čp. 1803, která je kulturní památkou a je 
součástí pozemku parc. č. 988/2 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava, a to prostory 

• v 1. nadzemním podlaží o celkové výměře 123,40 m2 
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(bufet se zázemím), přesná specifikace je uvedená v příloze č. 4 předloženého materiálu 

součástí pachtu je inventář (možnost k nahlédnutí na odboru majetkovém MMO, Ivana 
Klímková 599 443 451), 

s tím, že předmětem pachtu budou uvedené prostory včetně inventáře, popř. část pozemku, 
jednotlivě, 
přičemž město si v závislosti na výhodnosti nabídek vyhrazuje právo pronajmout i více 
uvedených prostor, popř. část pozemku nebo všechny tyto prostory, popř. část pozemku, i jen 
jednomu zájemci. Dále si město vyhrazuje právo tento záměr pachtu kteréhokoliv z těchto 
prostor, popř. části pozemku (a tedy i vícero těchto prostor, popř. část pozemku nebo i všech 
uvedených prostor, popř. část pozemku) kdykoliv zrušit. 

  
2) rozhodla 
  

o záměru města propachtovat 

• budovu čp. 376, která je součástí pozemku parc. č.  4685/103, včetně příslušenství 
(venkovní elektroinstalace, přípojka SLP, vody, plynu, splašková a dešťová kanalizace, 
tepelná čerpadla) 

• a inventáře dle přílohy, do které je možno nahlédnout na odboru majetkovém 
• budova čp. 375, která je součástí pozemku parc. č. 4706/1, včetně příslušenství (venkovní 

elektroinstalace, přípojka SLP, vody, splašková a dešťová kanalizace, tepelné čerpadlo) 
• a inventáře dle přílohy, do které je možno nahlédnout na odboru majetkovém 
• venkovní parkoviště umístěné na pozemku parc. č. 4706/12 

vše v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
3) ukládá 
  

vedoucímu odboru kancelář primátora 
zajistit medializaci záměru města propachtovat Radniční restauraci a Radniční bufet v k.ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava (Prokešovo náměstí 8) 

  
 Vyřizuje: Mgr. Michal Bayer, 
 zastupující vedoucí kanceláře primátora 
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RM_M 36 
Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí nájemní (k.ú. Vítkovice, 
obec Ostrava) 
  
Usnesení číslo: 00884/RM1418/15 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí nájemní s organizací 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, 
se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČO: 70994234, 
jejímž předmětem je pronájem části nemovitostí v k.ú. Vítkovice , obec Ostrava, a to 
parc.č. 1335/25 o výměře 641 m2 

parc.č. 1335/28 o výměře 1181 m2 

parc.č. 1335/51 o výměře 588 m2 

za účelem realizace stavebních objektů, které jsou přílohou č. 3 předloženého materiálu v 
rámci stavby “Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava Vítkovice” 
dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 37 
Návrh na záměr města prodat pozemky v k.ú. Kunčice nad Ostravicí, 
obec Ostrava, v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, v k.ú. Heřmanice, obec 
Ostrava a v k.ú. Vrbice nad Odrou, obec Bohumín 
  
Usnesení číslo: 00885/RM1418/15 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00855/15 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o záměru města prodat pozemek parc.č. 450/76 v k.ú.Heřmanice, obec Ostrava, 
svěřeno městskému obvodu Slezská Ostrava 

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

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o záměru města prodat pozemek parc.č. 710/16 v k.ú.Vrbice nad Odrou, obec 
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Bohumín, svěřeno městskému obvodu Slezská Ostrava 

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

  
3) ukládá 
   

1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 
předložit návrh dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení k rozhodnutí zastupitelstvu města 
 

  
 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 29.04.2015
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 38 
Souhlas s trvalým a dočasným vynětím ze zemědělského půdního 
fondu a návrh na záměr města pronajmout části pozemků, vše v k. ú. 
Mošnov, obec Mošnov a v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice 
  
Usnesení číslo: 00886/RM1418/15 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s trvalým vynětím pozemků v k. ú. Mošnov, obec Mošnov ze zemědělského půdního fondu v 
souladu s ust. § 9 odst. 5 písm. c) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, v platném znění, a to: 

a) 
- p. p. č. 802/55 - orná půda 
- p. p. č. 1290/7 - orná půda 
- p. p. č. 1332/13 - trvalý travní porost 

b) 
- p. p. č. 1332/6 - trvalý travní porost, a to části o výměře 277 m2 
- p. p. č. 1332/6 - trvalý travní porost, a to části o výměře 36 m2 

c) 
ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK) 
- č. 578 díl 2, a to části o výměře 231 m2 - původní k. ú. Sedlnice 
- č. 578 díl 2, a to části o výměře 14 m2 - původní k. ú. Sedlnice  
- č. 595 díl 1, a to části o výměře 3 m2 - původní k. ú. Sedlnice 
- č. 595 díl 2, a to části o výměře 143 m2 - původní k. ú. Sedlnice 
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d) 
ve zjednodušené evidenci - parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) 
- č. 801/4, a to části o výměře 98 m2 
- č. 801/4, a to části o výměře 23 m2 
- č. 802/1 díl 3, a to části o výměře 82 m2 
- č. 1172/3, a to části o výměře 22 m2 

dle zákresu ve snímcích, které jsou přílohou č. 2 předloženého materiálu 

a s podáním žádosti o vynětí ze zemědělského půdního fondu společností Mobis Automotive 
System Czech s. r. o., se sídlem Hyundai 171/2, 739 51 Nošovice, IČO 037 58 397 

  
2) souhlasí 
  

s dočasným vynětím pozemků v k. ú. Mošnov, obec Mošnov a v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice 
ze zemědělského půdního fondu v souladu s ust. § 9 odst. 5 písm. c) zákona č. 334/1992 Sb., o 
ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, a to: 

a) 
- p. p. č. 1309/4 - orná půda, a to části o výměře 248 m2 
- p. p. č. 1332/11 trvalý travní porost, a to části o výměře 16 m2 
v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

b) 
ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK) 
- č. 578 díl 2, a to části o výměře 186 m2 - původní k. ú. Sedlnice  
- č. 578 díl 3, a to části o výměře 136 m2 - původní k. ú. Sedlnice 
- č. 579/2 díl 2, a to části o výměře 114 m2 - původní k. ú. Sedlnice  
- č. 595 díl 1, a to části o výměře 142 m2 - původní k. ú. Sedlnice 
- č. 595 díl 2, a to části o výměře 228 m2 - původní k. ú. Sedlnice 
- č. 598/3, a to části o výměře 116 m2  - původní k. ú. Sedlnice 
- č. 620 díl 1, a to části o výměře 82 m2 - původní k. ú. Sedlnice 
- č. 620 díl 2, a to části o výměře 100 m2 - původní k. ú. Sedlnice 
- č. 622/1, a to části o výměře 14 m2 - původní k. ú. Sedlnice 
- č. 622/2, a to části o výměře 14 m2 - původní k. ú. Sedlnice 
- č. 654, a to části o výměře 14 m2 - původní k. ú. Sedlnice 
- č. 655, a to části o výměře 112 m2 - původní k. ú. Sedlnice 
- č. 825/2, a to části o výměře 220 m2 - původní k. ú. Skotnice 
- č. 826/1, a to části o výměře 60 m2 - původní k. ú. Skotnice 
- č. 826/2, a to části o výměře 52 m2 - původní k. ú. Skotnice 
- č. 827/2, a to části o výměře 284 m2 - původní k. ú. Skotnice 
v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 
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c) 
ve zjednodušené evidenci - parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) 
- č. 797/3, a to části o výměře 9 m2 
- č. 797/9, a to části o výměře 46 m2 
- č. 801/2, a to části o výměře 153 m2  
- č. 801/5, a to části o výměře 35 m2 
- č. 802/1 díl 4, a to části o výměře 12 m2 
- č. 1172/4, a to části o výměře 8 m2   
v k. ú. Mošnov, obec Mošnov   

d) 
- pozemku parc. č. 1147/1 - orná půda, a to části o výměře 112 m2 v k. ú. Sedlnice, obec 
Sedlnice 

dle zákresu ve snímcích, které jsou přílohou č. 2 předloženého materiálu 

a s podáním žádosti o vynětí ze zemědělského půdního fondu společností Mobis Automotive 
System Czech s. r. o., se sídlem Hyundai 171/2, 739 51 Nošovice, IČO 037 58 397 

  
3) rozhodla 
  

o záměru města pronajmout části pozemků v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, a to: 

a) 
- p. p. č. 1276/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, část A o výměře 24 m2 
- p. p. č. 1276/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, část B o výměře 10 m2 
- p. p. č. 1309/4 - orná půda o výměře 248 m2 
- p. p. č. 1332/6 - trvalý travní porost, část A o výměře 277 m2 
- p. p. č. 1332/6 - trvalý travní porost, část B o výměře 36 m2 
- p. p. č. 1332/11 - trvalý travní porost o výměře 16 m2 
- p. p. č. 1467/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 16 m2 
- p. p. č. 1468/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 16 m2 

b) 
části pozemků ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK) 
- č. 578 díl 2, část A o výměře 231 m2 - původní k. ú. Sedlnice 
- č. 578 díl 2, část B o výměře 14 m2 - původní k. ú. Sedlnice 
- č. 578 díl 2, část C o výměře 186 m2 - původní k. ú. Sedlnice 
- č. 578 díl 3 o výměře 136 m2 - původní k. ú. Sedlnice 
- č. 579/2 díl 2 o výměře 114 m2 - původní k. ú. Sedlnice 
- č. 595 díl 1, část A o výměře 3 m2 - původní k. ú. Sedlnice 
- č. 595 díl 1, část B o výměře 142 m2 - původní k. ú. Sedlnice 
- č. 595 díl 2, část A o výměře 143 m2 - původní k. ú. Sedlnice 
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- č. 595 díl 2, část B o výměře 228 m2 - původní k. ú. Sedlnice 
- č. 598/3 o výměře 116 m2 - původní k. ú. Sedlnice 
- č. 620 díl 1 o výměře 82 m2 - původní k. ú. Sedlnice 
- č. 620 díl 2 o výměře 100 m2 - původní k. ú. Sedlnice 
- č. 622/1 o výměře 14 m2 - původní k. ú. Sedlnice 
- č. 622/2 o výměře 14 m2 - původní k. ú. Sedlnice 
- č. 654 o výměře 14 m2 - původní k. ú. Sedlnice 
- č. 655 o výměře 112 m2 - původní k. ú. Sedlnice 
- č. 825/2 o výměře 220 m2 - původní k. ú. Skotnice 
- č. 826/1 o výměře 60 m2 - původní k. ú. Skotnice 
- č. 826/2 o výměře 52 m2 - původní k. ú. Skotnice 
- č. 827/2 o výměře 284 m2 - původní k. ú. Skotnice 

c) 
části pozemků ve zjednodušené evidenci - parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad 
(GP) 
- č. 797/3 o výměře 9 m2 
- č. 797/9 o výměře 46 m2 
- č. 801/2 o výměře 153 m2  
- č. 801/4 část A o výměře 98 m2 
- č. 801/4 část B o výměře 23 m2 
- č. 801/5 o výměře 35 m2 
- č. 802/1 díl 3 o výměře 82 m2 
- č. 802/1 díl 4 o výměře 12 m2 
- č. 1172/3 o výměře 22 m2 
- č. 1172/4 o výměře 8 m2 

d) část pozemku parc. č. 1147/1 - orná půda o výměře 112 m2 v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice 

dle zákresu ve snímcích, které jsou přílohou č. 1 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje 
právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
 

RM_M 2 
Ukončení realizace projektu Obvodová komunikace Františkov - II. 
etapa, 1. část 
  
Usnesení číslo: 00887/RM1418/15 

(zn.předkl.) 
90 

  
k usnesení č. 8098/RM1014/106 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
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s předloženou zprávou o ukončení realizace projektu “Obvodová komunikace Františkov - II. 
etapa, 1. část” spolufinancovaného z Regionálního operačního programu NUTS II 
Moravskoslezsko 2007 - 2013 

  
2) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy - odboru majetkovému 
zajistit udržitelnost projektu “Obvodová komunikace Františkov - II. etapa, 1. část” dle 
podmínek stanovených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady  (ev. č. 
2448/2013/OER - příloha č.2) a poskytovat informace odboru strategického rozvoje v období 
udržitelnosti projektu 

  
 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 31.12.2019
 vedoucí odboru majetkového 
  
3) žádá 
  

starostku městského obvodu Slezská Ostrava 
o zajištění udržitelnosti projektu “Obvodová komunikace Františkov - II. etapa, 1. část” dle 
podmínek stanovených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady (ev. č. 
2448/2013/OER - příloha č.2 ) a o poskytování informací odboru strategického rozvoje v 
období udržitelnosti projektu 

  
 Vyřizuje: MVDr. Barbora Jelonková, T: 31.12.2019
 starostka Městského obvodu Slezská Ostrava 
  
4) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje 
zajistit informace potřebné k vypracování zprávy o stavu a změnách projektu v období 
udržitelnosti projektu dle podmínek stanovených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu 
regionální rady (ev. č. 2448/2013/OER) 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 31.12.2019
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
  
5) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy - odboru veřejných zakázek, externího financování, kapitálových 
účastí a sdruženého nákupu 

vypracovat, vyhodnotit a odevzdat Úřadu regionální rady Moravskoslezsko - poskytovateli 
dotace zprávu o stavu a změnách projektu v období udržitelnosti dle podmínek stanovených ve 
Smlouvě o poskytnutí dotace (ev. č. 2448/2013/OER) 
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 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.12.2019
 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 
  

 
RM_M 27 
Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z 
rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko na 
spolufinancování projektu Safari 
  
Usnesení číslo: 00888/RM1418/15 

(zn.předkl.) 
90 

  
k usnesení č. 00584/RM1418/11 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
   

o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady, ev. č. 
0147/2013/OER v rámci projektu Safari, uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a 
Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem: Na Jízdárně 2824/2, 702 00 
Ostrava, IČO 75082616, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
 

RM_MZP 1 
Změna Zásad a postupů pro zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu 
  
Usnesení číslo: 00889/RM1418/15 

(zn.předkl.) 
90 

  
k usnesení č. 00394/RM1418/8 
  
Rada města 
  
1) mění 
  

Zásady a postupy pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle předloženého návrhu 

  
 

RM_M 4 
Informace k plnění usnesení RM č. 8063/RM1014/105 ze dne 10.9.2013 
ve věci zajištění zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu 
povolení vč. zajištění stavebního povolení pro stavbu “MÚK 
Mariánskohorská - ul. S. Tůmy, I. etapa” a návrh Dohody o ukončení 
závazkového vztahu založeného Smlouvou o dílo a smlouvou mandátní 
č. 2427/2013/OI/LPO ze dne 1.10.2013 

(zn.předkl.) 
05 
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Usnesení číslo: 00890/RM1418/15 
  
k usnesení č. 8063/RM1014/105 
  
Rada města 
  
1) bere na vědomí 
  

informaci k plnění usnesení RM č. 8063/RM1014/105 ze dne 10.9.2013, ve věci zajištění 
zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení včetně zajištění stavebního 
povolení pro chybějící část křižovatky “MÚK Mariánskohorská - ul. S. Tůmy, I. etapa” 

  
2) rozhodla 
   

o uzavření Dohody o ukončení  závazkového vztahu založeného Smlouvou o dílo a smlouvou 
mandátní č. 2427/2013/OI/LPO ze dne 1.10.2013 dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 5 
Návrh na uzavření “Smluv o zřízení věcného břemene-služebností” v 
souvislosti se stavbami “Cyklostezky-úsek Slezskoostravský hrad, 
Hrabová”, „Cyklostezky-úsek Seidlerovo nábřeží, Slezskoostravský 
hrad ” a “Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti 
se stavbou “Cyklostezky-úsek Koblovský most, lávka na Kamenec” 
  
Usnesení číslo: 00891/RM1418/15 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti”  v souvislosti se 
stavbou “Cyklostezky - úsek Slezskoostravský hrad, Hrabová” mezi povinným: 
Povodí Odry, státní podnik 
se sídlem: Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
IČO: 70890021  
 a 
oprávněným: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na části pozemku parc.č. 5980/1 v k.ú. Slezská 
Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
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zastupitelstvu města 
rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti”  v souvislosti se 
stavbou “Cyklostezky - úsek Slezskoostravský hrad, Hrabová” mezi povinným: 
Povodí Odry, státní podnik 
se sídlem: Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
IČO: 70890021  
 a 
oprávněným: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na částech pozemků parc.č. 1301/1, parc.č. 1301/2, 
parc.č. 1301/4 a parc.č. 1304/1 v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava dle přílohy č. 4 předloženého 
materiálu 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti”  v souvislosti se 
stavbou “Cyklostezky - úsek Slezskoostravský hrad, Hrabová” mezi povinným: 
Povodí Odry, státní podnik 
se sídlem: Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
IČO: 70890021  
 a 
oprávněným: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na částech pozemků parc.č. 1861, parc.č. 1862, 
parc.č. 1863 a parc.č. 1864 v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava dle přílohy č. 6 předloženého 
materiálu 

  
4) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti”  v souvislosti se 
stavbou “Cyklostezky - úsek Slezskoostravský hrad, Hrabová” mezi povinným: 
Povodí Odry, státní podnik 
se sídlem: Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
IČO: 70890021  
 a 
oprávněným: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na částech pozemků parc.č. 14/3, parc.č. 551/6 a 
parc.č. 551/8 v k.ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava dle přílohy č. 8 předloženého 
materiálu 
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5) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti”  v souvislosti se 
stavbou “Cyklostezky - úsek Slezskoostravský hrad, Hrabová” mezi povinným: 
Povodí Odry, státní podnik 
se sídlem: Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
IČO: 70890021  
 a 
oprávněným: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na části pozemku parc.č. 806/1 v k.ú. Hrabůvka, 
obec Ostrava dle přílohy č. 10 předloženého materiálu 

  
6) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti”  v souvislosti se 
stavbou “Cyklostezky - úsek Seidlerovo nábřeží, Slezskoostravský hrad” mezi povinným: 
Povodí Odry, státní podnik 
se sídlem: Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
IČO: 70890021  
 a 
oprávněným: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na částech pozemků parc.č. 74, parc.č. 1212/5, 
parc.č. 5672/3, parc.č. 5672/4  a parc.č. 5980/1 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava dle 
přílohy č. 12 předloženého materiálu 

  
7) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě”  v souvislosti se 
stavbou “Cyklostezky -  úsek Koblovský most, lávka na Kamenec” mezi povinným: 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, 
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle 
IČO: 65993390 
a 
oprávněným: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na částech pozemků parc.č. 846/4, parc.č. 2055/1, 
parc.č. 2055/3 a parc.č. 2055/24 v k.ú. Hrušov, obec Ostrava dle přílohy č. 14 předloženého 
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materiálu 

  
8) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Kamilu Bednářovi 
předložit návrh dle bodů 1) - 7)  tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  
 Vyřizuje: Ing. Dalibor Kanclíř, T: 29.04.2015
 vedoucí odboru investičního 
  

 
RM_M 6 
Návrh na uzavření Dodatku č.6 ke stavbě “Přestavba a přístavba 
pavilonu vodního ptactva na pavilon evoluce” v ZOO Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00892/RM1418/15 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č.6 ke smlouvě o dílo č. 1608/2011/OI ze dne 26.07.2012 na realizaci 
stavby “Přestavba a přístavba pavilonu vodního ptactva na pavilon evoluce” v ZOO Ostrava, 
mezi objednatelem - statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO 
00845451 a zhotovitelem: 

Bystroň group a.s., Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava - Přívoz 

IČO: 27800466 

dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  
 

RM_VZ 1 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Svinov 
(pasportizace a monitoring objektů)”, poř. č. 19/2015” 
  
Usnesení číslo: 00893/RM1418/15 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na provedení pasportizace 
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a monitoringu objektů během realizace stavby “Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Svinov”, 
k.ú. Svinov, obec Ostrava, dle přílohy č.1 předloženého návrhu s uchazečem: 

Ing. Vladislav Obdržálek 
Kujavy 126, 742 44 Kujavy 
IČO: 43578471  

za cenu nejvýše přípustnou 679.600,- Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 2 
Veřejná zakázka “Cyklistická trasa I - Na Lukách “, poř. č. 049/2015 
  
Usnesení číslo: 00894/RM1418/15 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zveřejnění předběžného oznámení k veřejné zakázce na realizaci stavby “Cyklistická trasa I, 
podél silnice Na Lukách”  v k.ú. Polanka nad Odrou a v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava, dle 
ust.   § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a to v 
rozsahu dle předloženého návrhu 

  
 

RM_VZ 3 
Veřejná zakázka “Vybavení křižovatky Martinovská, Provozní, 1. čs. 
armádního sboru”, poř. č. 44/2015 
  
Usnesení číslo: 00895/RM1418/15 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zveřejnění předběžného oznámení k veřejné zakázce na realizaci stavby “VYBAVENÍ 
KŘIŽOVATKY Č. 4077 MARTINOVSKÁ-PROVOZNÍ-1.ČS.ARM.SBORU SSZ” v k.ú. 
Poruba-sever a k.ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava, dle ust. § 86 zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu dle předloženého návrhu 
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RM_VZ 5 
Veřejná zakázka “Odstranění stavební suti - Hrušov”, poř. č. 11/2015 
  
Usnesení číslo: 00896/RM1418/15 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na odstranění stavební suti 
na pozemku parc. č. 751/2 a 751/3 v k.ú. Hrušov, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého 
návrhu se společností: 

Zdeněk Pastva, s.r.o. 
sídlo: U Sokolovny 171/9, 725 29 Ostrava-Petřkovice 
IČO: 26844052 

za cenu nejvýše přípustnou 168.479,20 Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 6 
Zadání veřejné zakázky “VTP MFB III. a IV. - AV technika II.”, poř. č. 
25/2015 
  
Usnesení číslo: 00897/RM1418/15 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 00606/RM1418/11 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek o pořadí nabídek dle přílohy č. 
2 předloženého materiálu a o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy dle přílohy č. 
3 předloženého materiálu na dodávku audiovizuální techniky do multifunkční budovy III. a IV. 
ve Vědecko-technologickém parku Ostrava, s uchazečem, který předložil svou nabídku pod 
poř. č. 2: 

Z + M Partner, spol. s r.o. 
se sídlem: Valchařská 3261/17, 702 00 Ostrava, Mor. Ostrava 
IČO: 26843935 

za cenu nejvýše přípustnou 3.099.080,- Kč bez DPH 
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RM_VZ 7 
Zadání veřejné zakázky “Vodovod a kanalizace Nad Porubkou, 
Tvorkovských, Kostelní náměstí (monitoring)”, poř. č. 33/2015 
  
Usnesení číslo: 00898/RM1418/15 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na provedení pasportizace a 
monitoringu objektů během realizací staveb „Rekonstrukce vodovodu a rozšíření kanalizace 
Nad Porubkou“ v Ostravě–Svinově, „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace na ul. 
Tvorkovských“ v Ostravě–Mariánských Horách a „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace na 
Kostelním náměstí v Moravské Ostravě“ dle přílohy č. 1 předloženého návrhu se společností: 

INSET s.r.o. 
Sídlo: Lucemburská 1170/7, 103 00 Praha 3-Vinohrady  
IČO: 41187628 

za cenu nejvýše přípustnou 407.400,- Kč bez DPH 

  
 

RM_M 14 
Předchozí souhlas k pronájmu nemovitostí v majetku města, svěřených 
městským obvodům a nabytí nemovitostí 
  
Usnesení číslo: 00899/RM1418/15 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
  
1) vydává 
  

předchozí souhlas k nabytí nemovitostí dle čl. 7, odst. (3), písm. c),  k pronájmu nemovitostí 
dle čl. 7, odst. (8), písm. c), bod 2, k pronájmu nemovitostí dle čl. 7, odst. (8), písm. c), bod 
1  obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění 
pozdějších změn a doplňků, dle předloženého materiálu s úpravou 

  
2) pověřuje 
  

útvar hlavního architekta a stavebního řádu 
odpovědí na žádosti městských obvodů dle předložených návrhů 
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 Vyřizuje: Ing. arch. Cyril Vltavský, T: 14.04.2015
 vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 
  

 
RM_M 3 
Souhlas s návrhem Dopravního podniku Ostrava a.s. na umístění 
betonové tvarovky pro vymezení tramvajového tělesa v ul. Nádražní v 
Moravské Ostravě 
  
Usnesení číslo: 00900/RM1418/15 

(zn.předkl.) 
09 

  
k usnesení č. 10450/RM1014/137 
  
Rada města 
  
1) nesouhlasí 
   

s návrhem Dopravního podniku Ostrava a.s. na umístění betonové tvarovky pro vymezení 
tramvajového tělesa v ul. Nádražní v Moravské Ostravě v úseku mezi zastávkami tramvají 
“Důl Jindřich” a ul. Zborovskou  

  
 

RM_M 7 
Návrh na vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku z evidence 
odboru dopravy 
  
Usnesení číslo: 00901/RM1418/15 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku z evidence odboru dopravy v celkové 
pořizovací hodnotě 

98 532,- Kč 

  
2) jmenuje 
  

stálou likvidační komisi, která o provedené likvidaci pořídí likvidační protokol dle “Směrnice 
č. 1, 2 a 3/2007” schválené radou města, vydanou odbory majetkovým a financí a rozpočtu 
MMO v lednu 2007 ve složení: 

předseda: Ing. Břetislav Glumbík 
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členové: Ing. Milan Halenčák 
               Milena Hrnčárková 

  
 

RM_M 8 
Uzavření dodatku ke smlouvě na zpracování projektu „Plán udržitelné 
mobility Ostrava“ a dodatku k příkazní smlouvě o provádění supervize 
tohoto projektu 
  
Usnesení číslo: 00902/RM1418/15 

(zn.předkl.) 
09 

  
k usnesení č. 9103/RM1014/118 
k usnesení č. 9317/RM1014/121 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

- o uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo č. 3142/2013/OD/LPO na zpracování projektu “Plán 
udržitelné mobility Ostrava” se společností AF-CITYPLAN s.r.o., Jindřišská 17/889, 110 00 
Praha 1, IČO: 47307218 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

- o uzavření dodatku ke Smlouvě příkazní č. 0712/2014/OD o provádění supervize 
předmětného projektu se společností UDIMO, spol. s r.o., Sokolská tř. 8, 702 00 Ostrava, IČO: 
44740069 dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 28 
Poskytování bezplatné přepravy důchodcům starším 70 let 
  
Usnesení číslo: 00903/RM1418/15 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Smlouvy o kompenzaci za plnění tarifních závazků při zabezpečení přepravy 
osob starších 70 let, mezi statutárním městem Ostrava a společností Dopravní podnik Ostrava 
a.s., se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 61974757, dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_M 29 
Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby k 
zajištění dopravní obslužnosti na území Integrovaného dopravního 
systému Moravskoslezského kraje ODIS a k zajištění dopravní 
obslužnosti na území statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 00904/RM1418/15 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
   

o uzavření dodatku č. 12 ke Smlouvě ev. č. 0742/2007/OD ze dne 26.4.2007 o závazku veřejné 
služby k zajištění dopravní obslužnosti na území integrovaného dopravního systému ODIS 
uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a společností ARRIVA MORAVA a.s., se sídlem 
Vítkovická 3133/5, Ostrava - Moravská Ostrava, IČO 25827405, dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 

  
2) rozhodla 
  

o uzavření dodatku č. 11 ke Smlouvě ev. č. 0743/2007/OD ze dne 26.4.2007 o závazku veřejné 
služby k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území integrovaného dopravního systému 
ODIS uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a společností TQM - holding s.r.o., se sídlem 
Těšínská 1028/37, Opava, IČO 49606395, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
  

o uzavření dodatku č. 10 ke Smlouvě ev. č. 0745/2007/OD ze dne 26.4.2007 o závazku veřejné 
služby k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území statutárního města Ostravy uzavřené 
mezi statutárním městem Ostrava a společností ČSAD Frýdek - Místek a.s., se sídlem 
Politických obětí 2238, Frýdek - Místek, IČO 45192073, dle přílohy č. 3 předloženého 
materiálu 

  
4) rozhodla 
  

o uzavření dodatku č. 11 ke Smlouvě ev. č. 0746/2007/OD ze dne 26.4.2007 o závazku veřejné 
služby k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území statutárního města Ostravy uzavřené 
mezi statutárním městem Ostrava a společností ČSAD Havířov a.s., se sídlem Těšínská 
1297/2b, Havířov - Podlesí, IČO 45192081, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
5) rozhodla 
  

o uzavření dodatku č. 11 ke Smlouvě ev. č. 0747/2007/OD ze dne 26.4.2007 o závazku veřejné 
služby k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území statutárního města Ostravy uzavřené 
mezi statutárním městem Ostrava a společností ČSAD Karviná a.s., se sídlem Bohumínská 
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1876/2, Karviná - Nové Město, IČO 45192090, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  
 

RM_VZ 4 
Podání informace o způsobu vyřízení námitek proti postupu zadavatele 
při provádění testování plnění veřejné zakázky “Podpora veřejné 
dopravy” 
  
Usnesení číslo: 00905/RM1418/15 

(zn.předkl.) 
09 

  
k usnesení č. 10826/RM1014/139 
k usnesení č. 2758/ZM1014/34 
k usnesení č. 10579/RM1014/137 
k usnesení č. 10929/RM1014/141 
k usnesení č. 00450/RM1418/9 
  
Rada města 
  
1) bere na vědomí 
   

informaci o způsobu vyřízení námitek proti postupu zadavatele při provádění testování plnění 
veřejné zakázky “Podpora veřejné dopravy” 

  
 

  
 
 


