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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 07.04.2015 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

00950/RM1418/17 RM_M 0 Schválení programu 17. schůze rady města dne 

07.04.2015 

28 

00951/RM1418/17 RM_M 33 Příprava projektu a podání žádosti o dotaci pro 

projekt “Rekonstrukce křižovatky ulic Junácká a 

Mitrovická na malou okružní křižovatku” 

50 

00952/RM1418/17 RM_M 40 Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci v 

rámci Programu Parky / Grantové výzvy 2014 

Nadace Proměny pro projekt “Proměna sadu Dr. 

Milady Horákové” 

50 

00953/RM1418/17 RM_M 2 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. 

Petra Čolase, ředitele Zoologické zahrady Ostrava, 

p.o., do Curychu (Švýcarsko) ve dnech 28.4. – 

1.5.2015 

01 

00954/RM1418/17 RM_M 11 Návrh na udělení Čestného občanství statutárního 

města Ostravy 

01 

00955/RM1418/17 RM_M 30 Úprava rozpočtu r. 2015 07 

00956/RM1418/17 RM_M 31 Úprava závazného ukazatele a rozpočtu 07 

00957/RM1418/17 RM_M 39 Informace o zrekonstruovaných bytových domech 

na ulici Sirotčí (pilotní projekt Integrovaného 

plánu rozvoje města “Budoucnost Vítkovic”) 

87 

00958/RM1418/17 RM_M 17 Návrh na souhlasy se vstupem na pozemky ve 

vlastnictví SMO za účelem provedení plošného 

metanscreeningu pro společnost VVUÚ, a.s. a 

kontrolního atmogeochemického průzkumu pro 

společnost UNIGEO a.s. 

08 

00959/RM1418/17 RM_M 18 Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv o 

zřízení služebností s ČR - DIAMO, státní podnik 

jako I. oprávněným a GEOSAN GROUP a.s. a 

Energie - stavební a báňská a.s. jako II. 

oprávněným 

08 

00960/RM1418/17 RM_M 19 Návrh na souhlas s umístěním přeložky 

podzemního kabelového vedení VN a NN k 

pozemkům ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o 

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

08 

00961/RM1418/17 RM_M 20 Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě do 

pozemků ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, návrh na uzavření smluv o budoucích 

smlouvách o zřízení věcných břemen a návrh na 

uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene se společností 

RWE GasNet, s.r.o. 

08 

00962/RM1418/17 RM_M 21 Návrh na uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o 

právu provést stavbu evid.č. 2558/2014/MJ pro 

08 
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Moravskoslezský kraj 

00963/RM1418/17 RM_M 22 Návrh na záměr města neumístit reklamu na 

štítovou stěnu budovy čp. 143, k. ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava, návrh na záměr města 

vypůjčit nebytové prostory v budově Radnice 

města Ostravy 

08 

00964/RM1418/17 RM_M 23 Návrh města směnit nemovité věci v k.ú. Stará 

Bělá, obec Ostrava 

08 

00965/RM1418/17 RM_M 24 Návrh na záměr města vypůjčit části pozemků v k. 

ú. Mošnov, obec Mošnov, návrh na záměr města 

pronajmout části pozemků v k. ú. Přívoz, obec 

Ostrava a návrh nepronajmout části pozemků v k. 

ú. Mariánské Hory a Poruba-sever, obec Ostrava 

08 

00966/RM1418/17 RM_M 25 - Návrh na záměr města neprodat část pozemku 

p.p.č. 608/2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec 

Ostrava - Návrh na záměr města směnit nemovité 

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

08 

00967/RM1418/17 RM_M 26 Návrh na záměr města neprodat pozemky v k.ú. 

Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava a v k.ú. 

Michálkovice, obec Ostrava 

08 

00968/RM1418/17 RM_M 34 Návrh na zrušení usnesení RM č. 

11149/RM1014/144 ze dne 7.10.2014 v bodě 4., 

Návrh na záměr města vypůjčit část pozemku p. p. 

č. 142/6 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 

08 

00969/RM1418/17 RM_M 35 Návrh na směnu pozemků v k.ú. Polanka nad 

Odrou, obec Ostrava a uzavření smlouvy o 

budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s 

Družstvem vlastníků Polanka nad Odrou 

08 

00970/RM1418/17 RM_M 36 Nabídka fyzické osoby na odkoupení pozemků v 

k. ú. Pustkovec, obec Ostrava 

08 

00971/RM1418/17 RM_M 37 Návrh na záměr města prodat nemovitosti v 

obchodně-podnikatelském areálu Ostrava-

Mošnov” v k.ú. Mošnov, obec Mošnov 

08 

00972/RM1418/17 RM_M 38 Návrh na záměr města vypůjčit částí pozemku v 

k.ú. Koblov, obec Ostrava. Návrh na záměr města 

pronajmout částí pozemku v k.ú. Nová Ves u 

Ostravy, obec Ostrava. 

08 

00973/RM1418/17 RM_M 41 Návrh na souhlas s výstavou historické vojenské 

techniky a provozováním veřejné střelnice na 

pozemcích ve vlastnictví SMO pro: Krajské 

vojenské velitelství Ostrava 

08 

00974/RM1418/17 RM_M 4 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do 

vlastnictví Městské nemocnice Ostrava, 

příspěvkové organizace 

40 

00975/RM1418/17 RM_M 6 Návrh na udělení souhlasu s neupotřebitelností, 

vyřazením a likvidací tiskopisů - žádanek na 

léčiva s obsahem návykových látek v pořizovací 

ceně 5.165,26 Kč 

86 
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00976/RM1418/17 RM_M 3 Ukončení projektu Střediska volného času 

Korunka “Ostrava - město, ve kterém žiju!!! 

42 

00977/RM1418/17 RM_M 13 Rekonstrukce skleníku, venkovní přírodovědné 

učebny a revitalizace zahradních ploch školy - 2. 

část; Rekonstrukce zahrady Waldorfské ZŠ; 

Sadové úpravy pozemku p. č. 1897/1 k. ú. 

Petřkovice - naučná plocha - 3. etapa 

80 

00978/RM1418/17 RM_M 42 Zřízení projektového týmu k projektu 

“Rekonstrukce ulice Nádražní - I. etapa” 

05 

00979/RM1418/17 RM_M 14 Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností” a 

“Smluv o zřízení služebností inženýrské sítě” v 

souvislosti se stavbou “Rekonstrukce vodovodu 

ul. Antošovická” a “Rekonstrukce VO Čihalíkova 

- Chleborádova” 

05 

00980/RM1418/17 RM_M 15 Návrh na uzavření nájemní smlouvy, návrh na 

uzavření smlouvy o zřízení služebnosti v 

souvislosti se stavbami odboru investičního 

zahrnutými do kapitálového rozpočtu statutárního 

města Ostravy a návrh na zrušení usnesení rady 

města 

05 

00981/RM1418/17 RM_M 16 Návrh na uzavření smluv o realizaci překládky sítí 

elektronických komunikací v souvislosti se 

stavbami odboru investičního, zahrnutými do 

kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy 

05 

00982/RM1418/17 RM_VZ 1 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na 

vypracování projekt.dokumentace a zajištění 

územ.rozhodnutí na akci “SSZ P 2061 Těšínská u 

kostela”, ORG.3180, v městském obvodě Slezská 

Ostrava 

05 

00983/RM1418/17 RM_VZ 2 Veřejná zakázka “Cyklistické propojení ul. 17. 

listopadu, VTP (PD+AD+IČ)”, poř. č. 35/2015 

05 

00984/RM1418/17 RM_M 12 Schválení rozpočtového opatření soutěže o titul 

Ostravský dům roku 2014 

89 

00985/RM1418/17 RM_M 27 Návrh zadání změny Regulačního plánu v lokalitě 

Studentská v k. ú. Poruba 

89 

00986/RM1418/17 RM_M 28 Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Ostravy 89 

00987/RM1418/17 RM_M 29 Návrh na zrušení pracovní skupiny a rozšíření 

náplně činnosti komise muzejní, letopisecké, 

názvoslovné a heraldické rady města o funkci 

pracovní skupiny v rámci Programu regenerace 

městských památkových zón 

89 

00988/RM1418/17 RM_VZ 4 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

na “Poskytnutí technické pomoci v oblasti 

stanovení dopravní koncepce v rámci 

zpracovávaných územně plánovacích dokumentací 

a územně plánovacích podkladů” a o uzavření 

smlouvy 

89 
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00989/RM1418/17 RM_M 7 Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2823/2014/OD 

se společností Dopravní podnik Ostrava a. s., 

kterým se rozšiřuje seznam historických vozidel 

09 

00990/RM1418/17 RM_M 8 Návrh na vyřazení dlouhodobého nehmotného 

majetku z evidence odboru dopravy 

09 

00991/RM1418/17 RM_M 9 Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 

na zajištění 16. ročníku mezinárodního veletrhu 

CZECH RAILDAYS 

09 

00992/RM1418/17 RM_M 1 Volba přísedících Okresního soudu v Ostravě 21 

00993/RM1418/17 RM_M 5 Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního 

města Ostravy, kterou se mění a doplňuje obecně 

závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 

2/2009, o zákazu konzumace alkoholických 

nápojů na veřejném prostranství, ve znění 

pozdějších předpisů 

21 

  
Materiály, které byly staženy : 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_VZ 3 Významná veřejná zakázka “Podpora veřejné 

dopravy”, poř.č. 119/2014, návrh na uzavření 

Smlouvy o vybudování centrálního řízení dopravy 

a o poskytování služeb 

09 

  RM_M 32 Návrh na schválení náplní činností komisí rady 

města pro volební období 2014 - 2018 

28 

  RM_M 10 Zpráva ze zahraniční cesty Ing. Tomáše Macury, 

MBA, primátora, a Ing. Lumíra Palyzy, 

1.náměstka primátora, do Francie (Cannes) ve 

dnech 09.-13.3.2015 

01 
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RM_M 0 
Schválení programu 17. schůze rady města dne 07.04.2015 
  
Usnesení číslo: 00950/RM1418/17 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 17. schůze rady města dne 07.04.2015 

  

 
RM_M 33 
Příprava projektu a podání žádosti o dotaci pro projekt “Rekonstrukce 
křižovatky ulic Junácká a Mitrovická na malou okružní křižovatku” 
  
Usnesení číslo: 00951/RM1418/17 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s přípravou  projektu a podáním žádosti o individuální dotaci pro projekt “Rekonstrukce 

křižovatky ulic Junácká - Mitrovická na malou okružní křižovatku” v Ostravě - Staré Bělé” ke 

spolufinancování z individuální dotace poskytnuté z rozpočtu Moravskoslezského kraje 

  

2) žádá 

  
městský obvod Stará Bělá jako nositele projektu 

o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu a zajištění podání žádosti o dotaci 

a všech jejich příloh dle bodu 1) tohoto usnesení v případě, že zastupitelstvo městského obvodu 

rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: RNDr. Mojmír Krejčíček, T: 30.04.2015 

 starosta Městského obvodu Stará Bělá 

  
3) žádá 

  
městský obvod Stará Bělá 

o zajištění předfinancování projektu uvedeného v bodě 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: RNDr. Mojmír Krejčíček, T: 30.11.2015 

 starosta Městského obvodu Stará Bělá 
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RM_M 40 
Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci v rámci Programu Parky / 
Grantové výzvy 2014 Nadace Proměny pro projekt “Proměna sadu Dr. 
Milady Horákové” 
  
Usnesení číslo: 00952/RM1418/17 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zahájením přípravy a s podáním žádosti o dotaci pro projekt “Proměna sadu Dr. Milady 

Horákové” z Programu Parky / Grantové výzvy 2014 Nadace Proměny, Vinohradská 

1511/230, 100 00 Praha 10 

  

2) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

jako nositele projektu o zahájení veškerých úkonů spojených s přípravou projektu a s 

předložením žádosti o dotaci a všech jeho příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení v 

souladu s podmínkami výzvy v rámci Programu Parky / Grantové výzvy 2014 Nadace 

Proměny, Vinohradská 1511/230, 100 00 Praha 10 

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová,  

 starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
3) schvaluje 

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

73 750 tis. Kč 

- v roce 2018: 

na zajištění předfinancování projektu ve výši 12 189 tis. Kč 

- v roce 2019: 

na zajištění předfinancování projektu ve výši 12 186 tis. Kč, přičemž v obou letech je obsaženo 

spolufinancování celkem ve výši 24 375 tis. Kč dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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4) žádá 

  
starostku městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

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

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

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová,  

 starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
 

RM_M 2 
Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. Petra Čolase, ředitele 
Zoologické zahrady Ostrava, p.o., do Curychu (Švýcarsko) ve dnech 
28.4. – 1.5.2015 
  
Usnesení číslo: 00953/RM1418/17 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahraniční pracovní cestu Ing. Petra Čolase, ředitele Zoologické zahrady Ostrava, p.o., do 

Curychu (Švýcarsko) ve dnech 28.4. – 1.5.2015 za účelem účasti na mezinárodní konferenci 

EAZA Director’s Day a Spring Council Meeting 

  

2) ukládá 

  
řediteli Zoologické zahrady Ostrava, p.o. 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Petr Čolas, T: 19.05.2015 

 ředitel Zoologické zahrady Ostrava, p.o. 

  
 

RM_M 11 
Návrh na udělení Čestného občanství statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 00954/RM1418/17 

(zn.předkl.) 
01 

  
k materiálu č. BJ1418 01001/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
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udělit Čestné občanství statutárního města Ostravy plk. v. v. XXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXX, narozenému XXX X. XXXX, bytem XXXXXXX X XXXXXX XXX 

XX, okr. XXXXXXXXXX, spojené s finančním darem ve výši 100 000,- Kč a rozhodnout o 

uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

udělit Čestné občanství statutárního města Ostravy pplk. v. v. XXXXX XXXXXXXX, 

narozenému XXXXXX XXXX, bytem XXXXXXXXXX XXX XX, XXX XX, XXXXX, 

spojené s finančním darem ve výši 100 000,- Kč a rozhodnout o uzavření smlouvy dle přílohy 

č. 2 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- sníží běžné výdaje 

na § 2141, pol. 5175, ORJ 221 o 200 tis. Kč 

- zvýší dary obyvatelstvu 

na § 3399, pol. 5492, ORJ 221 o 200 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit návrhy dle bodů 1) - 3) tohoto usnesení zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Mgr. Michal Bayer, T: 29.04.2015 

 zastupující vedoucí kanceláře primátora 
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RM_M 30 
Úprava rozpočtu r. 2015 
  
Usnesení číslo: 00955/RM1418/17 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí neinvestiční dotace městskému obvodu 

a) Polanka nad Odrou ve výši 3 500 tis.Kč na opravu kanalizace v areálu ZŠ H. Salichové 

b) Svinov ve výši 65 tis.Kč na opravu hlavního vstupu do budovy ZŠ Bílovecká 1 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- běžné výdaje 

(C.1.) na § 3741, ORJ 230, org. 8154, pol. 5137 o 2 663 tis.Kč 

                                                             pol. 5139 o 140 tis.Kč 

          na § 3639, ORJ 230, pol. 5137 o 400 tis.Kč 

(C.2.) na ORJ 270, § 5311, pol. 5011 o 698 tis.Kč 

                                           pol. 5031 o 173 tis.Kč 

                                           pol. 5032 o 62 tis.Kč 

                                           pol. 5139 o 31 tis.Kč 

                                           pol. 5169 o 42 tis.Kč 

                                           pol. 5424 o 52 tis.Kč  

na § 3419, pol. 5169, ORJ 161 o 1 800 tis.Kč (C.3.) 

                   

- kapitálové výdaje 

(C.1.) na § 3741, pol. 6122, ORJ 230, org. 8154 o 164 tis.Kč 

          na § 3639, pol. 6129, ORJ 230 o 600 tis.Kč 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

(C.4.) na ORJ 120, § 6330, pol. 5347, org. 520, ÚZ 93 o 2 727 tis.Kč 

                                                                            ÚZ 92 o 773 tis.Kč 

                                                             org. 522, ÚZ 93 o 65 tis.Kč 

(C.5.) na ORJ 230, § 6171, pol. 6121, org. 8188 o 1 173 tis.Kč 

               ORJ 100, § 2212, pol. 6121 o 2 316 tis.Kč 

                                            pol. 6121, ÚZ 8113 o 2 400 tis.Kč 
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s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

na § 3639, pol. 5169, ORJ 230 o 1 000 tis.Kč (C.1.) 

(C.2.) na ORJ 270, § 1014, pol. 5011 o 698 tis.Kč 

                                            pol. 5031 o 173 tis.Kč 

                                            pol. 5032 o 62 tis.Kč 

                                            pol. 5139 o 31 tis.Kč 

                                            pol. 5169 o 42 tis.Kč 

                                            pol. 5424 o 52 tis.Kč 

na § 3639, pol. 5169, ORJ 230 o 2 316 tis.Kč (C.5.) 

- kapitálové výdaje 

na § 3741, pol. 6121, ORJ 230, org. 8154 o 2 967 tis.Kč (C.1.) 

(C.4.) na ORJ 230, § 3113, pol. 6121, org. 5030 o 2 792 tis.Kč 

                               § 2219, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3127 o 773 tis.Kč 

(C.5.) na ORJ 230, § 2212, pol. 6121, ÚZ 8113, org. 3166 o 2 400 tis.Kč 

                               § 3314, pol. 6121, org. 8175 o 1 173 tis.Kč 

- neinvestiční transfery 

(C.3.) na § 3419, pol. 5222, ORJ 161 o 800 tis.Kč 

                            pol. 5213, ÚZ 7103, ORJ 161 o 1 000 tis.Kč 

Městský obvod Polanka nad Odrou (C.4.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

  na § 6330, pol. 4137, org. 520, ÚZ 93 o 2 727 tis.Kč 

                                                    ÚZ 92 o 773 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na opravu kanalizace ZŠ H. Salichové 

na § 3xxx, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 2 727 tis.Kč 

                                 ÚZ 92 o 773 tis.Kč 

Městský obvod Svinov (C.4.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

  na § 6330, pol. 4137, org. 522 ÚZ 93 o 65 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na akci “Oprava hlavního vstupu do budovy ZŠ Bílovecká 1 

  na § 3xxx, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 65 tis.Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.04.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 31 
Úprava závazného ukazatele a rozpočtu 
  
Usnesení číslo: 00956/RM1418/17 

(zn.předkl.) 
07 

  
k materiálu č. BJ1418 00935/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit 

a) rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j e  financování na pol. 8115, ÚZ 8224, ORJ 120 o 29 089 tis.Kč 

z v y š u j í  investiční transfery 

na § 3522, pol. 6351, ORJ 170, ÚZ 8224, org. 4241 o 29 089 tis.Kč 

b) úpravu závazného ukazatele - zvýšení investiční dotace příspěvkové organizaci Městská 

nemocnice Ostrava o 29 089 tis.Kč 

  

2) ukládá 

  
primátorovi  Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit ke schválení zastupitelstvu města bod 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 29.04.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 39 
Informace o zrekonstruovaných bytových domech na ulici Sirotčí 
(pilotní projekt Integrovaného plánu rozvoje města “Budoucnost 
Vítkovic”) 
  
Usnesení číslo: 00957/RM1418/17 

(zn.předkl.) 
87 

  
k materiálu č. BJ1418 01008/15 
k usnesení č. 7778/RM1014/102 
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k usnesení č. 12409/RM0610/146 
k usnesení č. 10580/RM1014/137 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
informaci o zrekonstruovaných bytových domech na ulici Sirotčí - pilotní projekt 

Integrovaného plánu rozvoje města “Budoucnost Vítkovic” spolufinancovaného v rámci 

Integrovaného operačního programu 

  

2) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 29.04.2015 

 vedoucí odboru kultury, sportu a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 17 
Návrh na souhlasy se vstupem na pozemky ve vlastnictví SMO za 
účelem provedení plošného metanscreeningu pro společnost VVUÚ, 
a.s. a kontrolního atmogeochemického průzkumu pro společnost 
UNIGEO a.s. 
  
Usnesení číslo: 00958/RM1418/17 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se vstupem na pozemek ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 2398 - trvalý travní porost, 

v k.ú. Svinov, obec Ostrava, 

za účelem provedení plošného metanscreeningu v rámci projektu 35 “Komplexní řešení 

problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla v Moravskoslezském kraji” pro: 

VVUÚ, a.s. 

se sídlem Ostrava-Radvanice, Pikartská 1337/7, PSČ 716 07  

IČO 45193380 
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2) souhlasí 

  
se vstupem na pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 3078/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3078/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3078/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3078/11 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3078/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3078/16 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3078/22 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3078/23 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3078/29 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3078/31 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3078/32 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3078/33 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3078/34 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3552/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3552/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k.ú. Svinov, obec Ostrava, 

za účelem provedení plošného metanscreeningu v rámci projektu 35 “Komplexní řešení 

problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla v Moravskoslezském kraji” pro: 

VVUÚ, a.s. 

se sídlem Ostrava-Radvanice, Pikartská 1337/7, PSČ 716 07  

IČO 45193380 

  

3) souhlasí 

  
se vstupem na pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 1871/6 - ostatní plocha, silnice, 

parc. č. 2064/1 - ostatní plocha, silnice, 

parc. č. 2078/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k.ú. Hrušov, obec Ostrava, 

p.p.č. 417/15 - ostatní plocha, silnice, 

p.p.č. 421/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 

v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, 

za účelem provedení atmogeochemického průzkumu v rámci projektu 35 “Komplexní řešení 

problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla v Moravskoslezském kraji” pro: 
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UNIGEO a.s. 

se sídlem Místecká 329/258, Hrabová, 720 00 Ostrava  

IČO 45192260 

  

 
RM_M 18 
Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv o zřízení služebností s 
ČR - DIAMO, státní podnik jako I. oprávněným a GEOSAN GROUP a.s. a 
Energie - stavební a báňská a.s. jako II. oprávněným 
  
Usnesení číslo: 00959/RM1418/17 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně  vlastníka níže uvedených pozemků zřídit služebnosti a uzavřít smlouvu o 

zřízení služebností - dle přílohy č. 3 předloženého materiálu - k částem pozemků ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

parc. č. 68 - ostatní plocha, dráha, 

parc. č. 5659/2 - ostatní plocha, dráha, 

parc. č. 81/1 - ostatní plocha, zeleň, 

v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, s: 

I. oprávněným 

ČR - DIAMO, státní podnik 

se sídlem Stráž pod Ralskem, Máchova 201, PSČ 471 27 

IČO 000 02 739 

a 

II. oprávněným 

GEOSAN GROUP a.s. 

se sídlem Kolín III, U Nemocnice 430, PSČ 280 02 

IČO 256 71 464 

a 

Energie - stavební a báňská a.s. 

se sídlem Kladno, Vašíčkova 3081, PSČ 272 04 

IČO 451 46 802 

a 
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vedlejším účastníkem  

Green Gas DPB, a.s. 

se sídlem Rudé armády 637, 739 21 Paskov 

IČO 004 94 356 

za účelem: 

- umístění a provozování bezpečnostního prvku Odplyňovací vrt “VM-OV č.100” včetně 

oplocení na pozemku parc. č. 68 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, v rozsahu dle části 

geometrického plánu č. 3697-41/2014 ze dne 16.5.2014 označené písmenem “B”, 

- služebnost stezky k bezpečnostnímu prvku Odplyňovací vrt “VM-OV č.100” přes část 

pozemku parc. č. 68 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, v rozsahu dle části geometrického 

plánu č. 3697-41/2014 ze dne 16.5.2014 označené písmenem “A” a přes části pozemků parc. č. 

5659/2 a parc. č. 81/1 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, v rozsahu dle geometrického plánu 

č. 3697-41/2014 ze dne 16.5.2014,  

pro  I. oprávněného na dobu časově neomezenou, pro  II. oprávněného na dobu určitou do 

31.12.2019, počínaje dnem, kdy nastanou právní účinky vkladu práva ze Smlouvy o 

zřízení služebností do katastru nemovitostí, za jednorázovou úplatu stanovenou znaleckým 

posudkem ve výši 5.265,- Kč včetně DPH v zákonné výši   

  

2) rozhodla 

  
na straně  vlastníka níže uvedeného pozemku zřídit služebnosti a uzavřít smlouvu o 

zřízení služebností - dle přílohy č. 5 předloženého materiálu - k části pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

parc. č. 2929/1 - orná půda, 

v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, s: 

I. oprávněným 

ČR - DIAMO, státní podnik 

se sídlem Stráž pod Ralskem, Máchova 201, PSČ 471 27 

IČO 000 02 739 

a 

II. oprávněným 

GEOSAN GROUP a.s. 

se sídlem Kolín III, U Nemocnice 430, PSČ 280 02 

IČO 256 71 464 

a 

Energie - stavební a báňská a.s. 

se sídlem Kladno, Vašíčkova 3081, PSČ 272 04 

IČO 451 46 802 
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a 

vedlejším účastníkem  

Green Gas DPB, a.s. 

se sídlem Rudé armády 637, 739 21 Paskov 

IČO 004 94 356 

za účelem: 

- umístění a provozování bezpečnostního prvku Odplyňovací vrt “VM-OV č.101” včetně 

oplocení na pozemku parc. č. 2929/1 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, v rozsahu dle části 

geometrického plánu č. 3673-38/2014 ze dne 15.3.2014 označené písmenem “B”, 

- služebnost stezky k bezpečnostnímu prvku Odplyňovací vrt “VM-OV č.100” přes část 

pozemku parc. č. 2929/1 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, v rozsahu dle části 

geometrického plánu č. 3673-38/2014 ze dne 15.3.2014 označené písmenem “A”, 

pro  I. oprávněného na dobu časově neomezenou, pro  II. oprávněného na dobu určitou do 

31.12.2019, počínaje dnem, kdy nastanou právní účinky vkladu práva ze Smlouvy o 

zřízení služebností do katastru nemovitostí, za jednorázovou úplatu stanovenou znaleckým 

posudkem ve výši 3.038,- Kč včetně DPH v zákonné výši 

  

 
RM_M 19 
Návrh na souhlas s umístěním přeložky podzemního kabelového vedení 
VN a NN k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy a 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, pro 
ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 00960/RM1418/17 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

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

vedení 2x VN 22 kV, podzemního kabelového vedení 4x VN 22 kV, podzemního kabelového 

vedení 2x NN 0,4 kV v pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p.p.č. 680/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p.p.č. 680/5 - ostatní plocha, dráha, 

p.p.č. 680/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p.p.č. 680/10 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p.p.č. 680/11 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p.p.č. 728/15 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p.p.č. 728/17 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p.p.č. 736/3 - ostatní plocha, zeleň, 

p.p.č. 736/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p.p.č. 736/20 - ostatní plocha, jiná plocha, 
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p.p.č. 736/21 - ostatní plocha, jiná plocha 

v k.ú. Zábřeh nad Odrou, 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, přeložka VNk NNk, ul. Vyškovická” 

  

2) rozhodla 

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

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

statutárního města Ostravy: 

p.p.č. 680/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p.p.č. 680/5 - ostatní plocha, dráha, 

p.p.č. 680/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p.p.č. 680/10 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p.p.č. 680/11 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p.p.č. 728/15 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p.p.č. 728/17 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p.p.č. 736/3 - ostatní plocha, zeleň, 

p.p.č. 736/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p.p.č. 736/20 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p.p.č. 736/21 - ostatní plocha, jiná plocha 

v k.ú. Zábřeh nad Odrou, 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 22 kV v částech pozemků p.p.č. 

728/17, p.p.č. 736/20, p.p.č. 736/3, p.p.č. 736/21, p.p.č. 736/4, p.p.č. 728/15 v k.ú. Zábřeh nad 

Odrou, obec Ostrava, 

- zřízení a provozování podzemního kabelového vedení 2x VN 22 kV v části pozemku p.p.č. 

680/4 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, 

- zřízení a provozování podzemního kabelového vedení 4x VN 22 kV v částech pozemků p.p.č. 

680/4, p.p.č. 680/10, p.p.č. 680/11, p.p.č. 680/6, p.p.č. 680/5, p.p.č. 728/15 v k.ú. Zábřeh nad 

Odrou, obec Ostrava, 
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- zřízení a provozování podzemního kabelového vedení 2x NN 0,4 kV v části pozemku p.p.č. 

680/4 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava  

na dobu časově neomezenou za dohodnutou jednorázovou úplatu: 

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

v částech pozemků p.p.č. 728/17, p.p.č. 736/20, p.p.č. 736/3, p.p.č. 736/21, p.p.č. 736/4, p.p.č. 

728/15 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava + DPH v zákonné výši, nejméně však 1.500,- 

Kč + DPH v zákonné výši, 

 -  ve výši 600,- Kč  za každý i započatý metr délky podzemního kabelového vedení 2x VN 22 

kV v části pozemku p.p.č. 680/4 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava + DPH v zákonné 

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

 -  ve výši 750,- Kč  za každý i započatý metr délky podzemního kabelového vedení 4x VN 22 

kV v částech pozemků p.p.č. 680/4, p.p.č. 680/10, p.p.č. 680/11, p.p.č. 680/6, p.p.č. 680/5, 

p.p.č. 728/15 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava + DPH v zákonné výši, nejméně však 

1.500,- Kč + DPH v zákonné výši, 

 -  ve výši 600,- Kč  za každý i započatý metr délky podzemního kabelového vedení 2x NN 0,4 

kV  v části pozemku p.p.č. 680/4 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava + 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  

  

 
RM_M 20 
Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě do pozemků ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy, návrh na uzavření smluv o 
budoucích smlouvách o zřízení věcných břemen a návrh na uzavření 
dohody o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene se společností RWE GasNet, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 00961/RM1418/17 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním NTL plynovodu dn60 včetně 6 ks plynovodních přípojek do částí pozemků ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 1567 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 1649/1 - ostaní plocha, ostatní komunikace, 

v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, pro: 
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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-Sokolovská +2, I. etapa” 

  

2) rozhodla 

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

věcného břemene, dle přílohy č. 2 - předloženého materiálu, k částem pozemků ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

parc. č. 1567 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 1649/1 - ostaní plocha, ostatní komunikace, 

v k.ú. Poruba-sever, 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 

IČO 272 95 567 

za účelem zřízení a provozování NTL plynovodu dn60 včetně 6 ks plynovodních přípojek na 

dobu časově neomezenou, za jednorázovou úplatu ve výši 500,- Kč za každý i započatý metr 

délky NTL plynovodu dn60 včetně 6 ks plynovodních přípojek + DPH v zákonné výši, 

nejméně však 1500,- Kč + DPH v zákonné výši, a to dle zásad schválených RM usnesením 

č.  5309/RM1014/68 ze dne 4.9.2012 

  

3) souhlasí 

  
uzavřít dle přílohy č. 4 předloženého materiálu - dohodu o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě 

o zřízení věcného břemene ev. č. 0810/2012/MJ ze dne 2.3.2012 s budoucím oprávněným: 

RWE GasNet, s.r.o. 

se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17 

IČO 272 95 567 
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4) rozhodla 

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

věcného břemene, dle přílohy č. 5 - předloženého materiálu, k částem pozemků ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

parc. č. 2468/37 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 2620/98 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 2620/19 díl 2 pozemek ve zjednodušené evidenci - parcely původ Evidence 

nemovitostí (EN), 

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 

IČO 272 95 567 

za účelem zřízení a provozování NTL plynovodu včetně plynovodních přípojek, na dobu 

časově neomezenou, za jednorázovou úplatu ve výši 500,- Kč za každý i započatý metr 

délky NTL plynovodu včetně plynovodních přípojek + DPH v zákonné výši, nejméně však 

1500,- Kč + DPH v zákonné výši, a to dle zásad schválených RM usnesením 

č.  5309/RM1014/68 ze dne 4.9.2012 

  

 
RM_M 21 
Návrh na uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o právu provést stavbu 
evid.č. 2558/2014/MJ pro Moravskoslezský kraj 
  
Usnesení číslo: 00962/RM1418/17 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít dodatek č.1 ke smlouvě o právu provést stavbu evid.č. 2558/2014/MJ ze dne 

26.11.2014, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, kterým se doplňuje stavební objekt: 

SO 06-16-01 Žst. Sedlnice - žst. LLJO, železniční spodek, pro stavebníka: 

Moravskoslezký kraj 

se sídlem 28.října 117, 702 18  Ostrava 

IČO 70890692 
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v rámci stavby “Letiště Leoše Janáčka - kolejové napojení” za podmínky souhlasu Správce 

programu, a to Ministerstva průmyslu a obchodu ČR 

  

 
RM_M 22 
Návrh na záměr města neumístit reklamu na štítovou stěnu budovy čp. 
143, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, návrh na záměr města 
vypůjčit nebytové prostory v budově Radnice města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 00963/RM1418/17 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) nesouhlasí 

  
s umístěním reklamy na štítovou stěnu budovy čp. 143, která je součástí pozemku parc. č.  361 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, (ul. Nádražní) 

  

2) rozhodla 

  
o záměru výpůjčky části budovy č.p. 1803, která je součástí pozemku parc. č. 988/2 v k. ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava (budova Radnice města Ostravy), a to nebytové prostory 

v 1. podzemním podlaží místnost: 

č. 0.17 chodba                       o výměře  8,13 m2  

č. 0.19 předsíňka ženy            o výměře  6,58 m2 

č. 0.20 WC ženy                     o výměře  7,54 m2 

č. 0.21 úklidová komora           o výměře  1,58 m2 

v 1. nadzemním podlaží místnost: 

č. 1.01 zádveří                        o výměře   6,8 m2 

č. 1.02 kancelář pedagogů       o výměře 16,3 m2 

č. 1.03 chodba se šatnou        o výměře  45,5 m2 

č. 1.03a kuchyňka pro pedagogy o výměře   4,1 m2 

č. 1.04 denní místnost - herna  o výměře104,6 m2 

č. 1.05 umyvárny                    o výměře    8,3 m2 

č. 1.06 toalety                        o výměře    4,8 m2 

č. 1.07 úklidová místnost         o výměře    3,4 m2 

č. 1.08 výdejna                       o výměře  10,0 m2 

č. 1.12 denní sklad                 o výměře    7,8 m2 

za účelem provozování firemní školky 

a vyhrazuje si právo kdykoliv tento záměr zrušit 
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RM_M 23 
Návrh města směnit nemovité věci v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00964/RM1418/17 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00936/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout směnit níže uvedené nemovité věci v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava, a to: 

- pozemek parc.č. 3839/1  

- část stávajícího pozemku parc.č. 2904/3, trvalý travní porost o výměře 300 m2, která je dle 

geometrického plánu č. 3095-7/2014 ze dne 5.2.2014 označena jako nový pozemek parc.č. 

2904/3, trvalý travní porost včetně součástí (štěrková zpevněná plocha na pozemku parc.č. 

3839/1 a betonové obrubníky na pozemku parc.č. 3839/1) a příslušenství (dřevěný altán na 

části pozemku parc.č. 3839/1 a na části pozemku parc.č. 2899, který je ve vlastnictví ODRY, 

o.s.)   

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Stará Bělá 

za 

- pozemek parc.č. 2902/2 

- pozemek parc.č. 2886/15 

- část stávajícího pozemku parc.č. 2879/4, trvalý travní porost o výměře 264 m2, která je 

dle geometrického plánu č. 3095-7/2014 ze dne 5.2.2014 označena jako nový pozemek parc.č. 

2879/15, trvalý travní porost 

- část stávajícího pozemku parc.č. 2902/1, ost. plocha, silnice o výměře 56 m2, která je 

dle geometrického plánu č. 3095-7/2014 ze dne 5.2.2014 označena jako nový pozemek parc.č. 

2902/4, ost. plocha, silnice 

- část stávajícího pozemku  parc.č. 2904/10, díl b, trvalý travní porost o výměře 331 m2 a část 

stávajícího pozemku parc.č. 2886/3, díl a, trvalý travní porost o výměře 99 m2,  které jsou  dle 

geometrického plánu č. 3095-7/2014 ze dne 5.2.2014 označeny jako nový pozemek parc.č. 

2904/27, trvalý travní porost 

- část stávajícího pozemku parc.č. 3853/4, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 3 m2, která je 

dle geometrického plánu č. 3095-7/2014 ze dne 5.2.2014 označena jako nový pozemek parc.č. 

3853/16, ost. plocha, ost. komunikace 

včetně venkovních úprav (zpevněná štěrková plocha jako součást pozemku parc.č. 2904/27) 

ve vlastnictví občanského sdružení ODRA, o.s, Ostrava-Zábřeh, Svazácká 3128/1b, PSČ 700 

30, IČO: 228 36 276 

s tím, že statutární město Ostrava zaplatí občanskému sdružení ODRA, o.s. rozdíl mezi 

obvyklými  cenami předmětů směny ve výši 28.478,- Kč 

a uzavřít směnnou smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu  
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2) 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 

  
 

RM_M 24 
Návrh na záměr města vypůjčit části pozemků v k. ú. Mošnov, obec 
Mošnov, návrh na záměr města pronajmout části pozemků v k. ú. 
Přívoz, obec Ostrava a návrh nepronajmout části pozemků v k. ú. 
Mariánské Hory a Poruba-sever, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00965/RM1418/17 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

- p. p. č. 1302/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 268 m2 

- p. p. č. 1302/20 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 27 m2 

- p. p. č. 1302/21 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 60 m2 

- p. p. č. 1302/22 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1514 m2 

- p. p. č. 1302/23 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 418 m2 

- p. p. č. 1302/24 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 142 m2 

- p. p. č. 1302/25 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 36 m2 

- p. p. č. 1302/26 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 642 m2, 

dle zákresu ve snímcích, které jsou součástí přílohy č. 1 předloženého materiálu a zároveň si 

vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodla 

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

- p. p. č. 412/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, a to část A o výměře 11,4 m2 a část B o 

výměře 11,4 m2 

- p. p. č. 958/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 11,4 m2, 
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dle zákresu ve snímcích, které jsou součástí přílohy č. 2 předloženého materiálu a zároveň si 

vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

3) rozhodla 

  
že nemá záměr pronajmout část pozemku p. p. č. 1204 - o výměře 2 m2 v k. ú. Mariánské 

Hory, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je součástí přílohy č. 3 předloženého 

materiálu 

  

4) rozhodla 

  
že nemá záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1649/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o 

výměře 72 m2 v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je součástí 

přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 25 
- Návrh na záměr města neprodat část pozemku p.p.č. 608/2 v k.ú. 
Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava - Návrh na záměr města směnit 
nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00966/RM1418/17 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00937/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout, že město nemá záměr prodat část pozemku p.p.č. 608/2 o  výměře 520 m2 v k.ú. 

Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih,  dle zákresu ve 

snímku, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu  

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města  

rozhodnout  o záměru města směnit níže uvedené nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec 

Ostrava, a to: 

- část pozemku p.p.č. 736/4, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 189 m2 v  k.ú. Zábřeh nad 

Odrou, obec Ostrava, která je dle geometrického plánu č. 3229-9/2015 ze dne 

24.2.2015 označena jako pozemek p.p.č. 736/43, ost. plocha, ost. komunikace v k.ú. Zábřeh 

nad Odrou, obec Ostrava, včetně součástí 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 26/50  

ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

za 

- část pozemku p.p.č. 732/68 díl a+c, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 102 m2 a část 

pozemku p.p.č. 732/69 díl b, ost.plocha,  jiná plocha o výměře 88 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, 

obec Ostrava, sloučených dle geometrického plánu č. 3229-9/2015 ze dne 24.2.2015 do nově 

vzniklého pozemku p.p.č. 732/69, ost. plocha, jiná plocha o výměře 189 m2 v k.ú. Zábřeh nad 

Odrou, obec Ostrava, včetně součástí  

ve vlastnictví společnosti LUCROS uzavřený investiční fond a.s., Praha 9-Kyje, Skorkovská 

1310, PSČ 19800, IČO: 285 07 428 

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

  

3) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 29.04.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 26 
Návrh na záměr města neprodat pozemky v k.ú. Kunčice nad Ostravicí, 
obec Ostrava a v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00967/RM1418/17 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00996/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru neprodat pozemek parc.č. 340 v k.ú. Kunčice nad Ostravicí, obec 

Ostrava, svěřeno městskému obvodu Slezská Ostrava 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru neprodat část pozemku parc.č. 57/4 o výměře 271 m2, která je dle 

geometrického plánu č. 1849-24/2014 ze dne 9.4.2014 označená jako pozemek parc.č. 57/200 

vše v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, svěřeno městskému obvodu Michálkovice 
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3) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 29.04.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 34 
Návrh na zrušení usnesení RM č. 11149/RM1014/144 ze dne 7.10.2014 v 
bodě 4., Návrh na záměr města vypůjčit část pozemku p. p. č. 142/6 v k. 
ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00968/RM1418/17 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) zrušuje 

  
své usnesení č. 11149/RM1014/144 ze dne 7.10.2014,  bod 4), kterým rozhodla o záměru 

města pronajmout část pozemku p. p. č. 142/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 

292 m2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 

  

2) rozhodla 

  
o záměru města vypůjčit část pozemku p. p. č. 142/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace o 

výměře 292 m2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je součástí 

přílohy č. 2 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 35 
Návrh na směnu pozemků v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava a 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s Družstvem 
vlastníků Polanka nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 00969/RM1418/17 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00969/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
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rozhodnout o směně pozemku: 

- parc.č. 1183/7 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 366 m2, který vznikne oddělením z 

původního pozemku parc.č. 1183/1 ostatní plocha, jiná plocha, podle geometrického plánu č. 

3005-35/2014 ze dne 11.5.2014, 

vše v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Polanka nad Odrou 

za pozemek: 

- parc.č. 1437/2 ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava 

ve vlastnictví Družstva vlastníků Polanka nad Odrou, K Vydralinám 114/5, Polanka nad 

Odrou, 725 25 Ostrava, IČO: 13644009 

za podmínek uvedených ve směnné smlouvě, která je přílohou č. 3 předloženého materiálu, a o 

uzavření směnné smlouvy dle přílohy č. 3   

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit pozemek parc.č. 1437/2 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 jeho vlastníkem 

  

3) doporučuje 

  zastupitelstvu města 

označit pozemek parc.č. 1437/2 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 jeho vlastníkem 

 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout na straně budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti dle přílohy č. 4 předloženého materiálu k části stávajícího pozemku parc. č. 1183/1 
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v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, o výměře 366 m2, která je dle geometrického plánu 

č. 3005-35/2014 ze dne 11.5.2014 označena jako nový pozemek parc. č. 1183/7 v k. ú. Polanka 

nad Odrou, obec Ostrava, 

s budoucím vlastníkem: 

Družstvo vlastníků Polanka nad Odrou  

se sídlem K Vydralinám 114/5, Polanka nad Odrou, 725 25 Ostrava  

IČO 136 44 009, 

za účelem zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu DN 100 a nadzemního vedení 

veřejného osvětlení v pozemku parc. č. 1183/7 v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, 

na dobu časově neomezenou za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,- Kč včetně DPH v zákonné 

výši 

  

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 36 
Nabídka fyzické osoby na odkoupení pozemků v k. ú. Pustkovec, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00970/RM1418/17 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00998/15 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
nabídkuXXXXXXXXX XXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXXXX 

XXXXXX, XXXXXXXXX, PSČXXXX XX, na koupi pozemků včetně součástí - trvalých 

porostů, a to: 

- pozemku parc. č. 4223/4  z části zastavěného veřejnou účelovou komunikací ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, za  kupní cenu vyšší než je cena stanovená znaleckým posudkem 
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jako cena v místě a čase obvyklá, ve výši 102.920,- Kč 

- pozemku parc. č. 4401/1 za obvyklou kupní cenu ve výši 11.800,- Kč  

- pozemku parc. č. 4401/2 za obvyklou kupní cenu ve výši   8.420,- Kč 

v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava 

přičemž odchylku od ceny obvyklé u pozemku parc. č. 4223/4 není možné řádně zdůvodnit 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout koupit pozemek parc. č. 4223/4 v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava z části zastavěný 

veřejnou účelovou komunikací ve vlastnictví statutárního města Ostravy od XXXXXXXX 

XXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX,   

PSČ XXX XX 

za obvyklou kupní cenu ve výši 34.690,- Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout nekoupit 

- pozemek parc. č. 4401/1 

- pozemek parc. č. 4401/2 

oba v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava 

od XXXXXXXX XXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXXXX XXXXXX, 

XXXXXXXXX,  PSČ XXX XX 

  

4) ukládá 

  1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 29.04.2015 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 37 
Návrh na záměr města prodat nemovitosti v obchodně-podnikatelském 
areálu Ostrava-Mošnov” v k.ú. Mošnov, obec Mošnov 
  
Usnesení číslo: 00971/RM1418/17 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01002/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o  záměru  prodat pozemky p.č.st. 434- zastavěná plocha a nádvoří, p.č.st. 433 - 

zastavěna plocha a nádvoří, p.č.st. 1413 - ostatní plocha a pozemek parc. č. 822/123 - ostatní 

plocha, jiná plocha o výměře 2727 m2 oddělený z pozemku parc. č. 822/1,  který vznikne na 

základě GP č. 1042-14/2015 ze dne 2. března 2015 

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

průmyslová zóna Ostrava-Mošnov), 

a zároveň si zastupitelstvo města vyhrazuje 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 na záměr města vypůjčit částí pozemku v k.ú. Koblov, obec 
Ostrava. Návrh na záměr města pronajmout částí pozemku v k.ú. Nová 
Ves u Ostravy, obec Ostrava. 
  
Usnesení číslo: 00972/RM1418/17 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města vypůjčit části pozemku parc.č. 993/1, orná půda o celkové výměře 692 m2, a 

to část označená v katastrální mapě jako (část “A”) o výměře 307 m2 a část označená v 

katastrální mapě jako (část “B”) o výměře 385 m2 v k.ú. Koblov, obec Ostrava (ul. 

Antošovická) 
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dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodla 

  o záměru města pronajmout části pozemku p.p.č. 522, ost. plocha - silnice o celkové výměře 

59,90 m2, a to část označená v katastrální mapě jako (část “A”) o výměře 3,80 m2 a část 

označená v katastrální mapě jako (část “B”) o výměře 56,10 m2 v k.ú. Nová Ves u Ostravy, 

obec Ostrava (ul. U Hrůbků) 

dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 41 
Návrh na souhlas s výstavou historické vojenské techniky a 
provozováním veřejné střelnice na pozemcích ve vlastnictví SMO pro: 
Krajské vojenské velitelství Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00973/RM1418/17 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s konáním výstavy historické vojenské techniky a provozováním střelnice dne 30.4.2015 na 

pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc.č. 941/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 974/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 974/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 3589/34 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 4236/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 4238/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 4238/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 4238/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

a 

v pozemcích ve zjednodušené evidenci - parcely původ Evidence nemovitostí (EN) 

1096/1 díl 1, 

1096/1 díl 2 

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

Krajské vojenské velitelství Ostrava 

Nádražní 119, Ostrava 2, PSČ 702 00 

IČO 60162694 
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za účelem vydání povolení dle zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o 

zbraních) ve znění pozdějších předpisů, 

v rámci organizace oslav 70. výročí osvobození Ostravy konaných ve dnech  

29.-30. dubna 2015 

  

 
RM_M 4 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví Městské 
nemocnice Ostrava, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 00974/RM1418/17 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o udělení předchozího souhlasu s nabytím darů 

dle důvodové zprávy  a návrhu smluv, uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu do 

vlastnictví Městské nemocnice Ostrava, příspěvkové organizace 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 

vystavit za zřizovatele předchozí souhlas zřizovatele k darovacím smlouvám dle bodu 1) tohoto 

usnesení  

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 14.04.2015 

 vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 

  
 

RM_M 6 
Návrh na udělení souhlasu s neupotřebitelností, vyřazením a likvidací 
tiskopisů - žádanek na léčiva s obsahem návykových látek v pořizovací 
ceně 5.165,26 Kč 
  
Usnesení číslo: 00975/RM1418/17 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s neupotřebitelností, vyřazením ze stavu zásob a likvidací 130 bloků  tiskopisů - žádanek  

s modrým pruhem na léčiva s obsahem návykových látek  v pořizovací ceně  5.165,26 Kč dle 

důvodové zprávy 
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2) jmenuje 

  
členy likvidační komise k likvidaci  tiskopisů dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
likvidační komisi 

vyhotovit zápis o likvidaci tiskopisů - žádanek s modrým pruhem na léčiva s obsahem 

návykových látek dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 15.05.2015 

 vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 

  
 

RM_M 3 
Ukončení projektu Střediska volného času Korunka “Ostrava - město, 
ve kterém žiju!!! 
  
Usnesení číslo: 00976/RM1418/17 

(zn.předkl.) 
42 

  
k usnesení č. 2638/ZM1014/33 
k usnesení č. 6399/RM1014/83 
k usnesení č. 7464/RM1014/99 
k usnesení č. 1882/ZM1014/26 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  s předloženou zprávou Střediska volného času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory,  

příspěvková organizace (IČ 75080508), o ukončení realizace projektu “Ostrava - město, ve 

kterém žiju!!!” spolufinancovaného Českou národní agenturou Mládež - Program Evropské 

unie Mládež v akci a s konečným vyúčtováním projektu 

  

2) schvaluje 

  přijetí vratky poskytnuté dotace v rámci konečného vyúčtování projektu  ve výši 122 tis. Kč 

  

 
RM_M 13 
Rekonstrukce skleníku, venkovní přírodovědné učebny a revitalizace 
zahradních ploch školy - 2. část; Rekonstrukce zahrady Waldorfské ZŠ; 
Sadové úpravy pozemku p. č. 1897/1 k. ú. Petřkovice - naučná plocha - 
3. etapa 
  
Usnesení číslo: 00977/RM1418/17 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  o poskytnutí finančních prostředků z Fondu životního prostředí města Ostravy ve výši 

214.612 Kč městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na realizaci projektu 

“Rekonstrukce skleníku, venkovní přírodovědné učebny a revitalizace zahradních ploch školy - 

2. část” v areálu Základní školy Ostrava, Zelená 42, příspěvková organizace dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o poskytnutí finančních prostředků z Fondu životního prostředí města Ostravy ve výši 

560.000 Kč městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na realizaci projektu 

“Rekonstrukce zahrady Waldorfské ZŠ” dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  o poskytnutí finančních prostředků z Fondu životního prostředí města Ostravy ve výši 400.000 

Kč městskému obvodu Petřkovice na realizaci projektu “Sadové úpravy pozemku p. č. 1897/1 

k. ú. Petřkovice - naučná plocha - 3. etapa” dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

4) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

u města Ostravy: 

- zvyšují se převody mezi statutárním městem a městskými obvody - výdaje 

§ 6330, pol. 5347, ÚZ 1030, ORJ 120, ORG 502 .............. o 502 tis. Kč 

§ 6330, pol. 5347, ÚZ 1030, ORJ 120, ORG 511 .............. o 400 tis. Kč 

§ 6330, pol. 5347, ÚZ 1030, ORJ 120, ORG 602 .............. o 273 tis. Kč 

- zvyšuje financování 

pol. 8115, ÚZ 1030, ORJ 120 .......................................... o 1.175 tis. Kč 

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz: 

- zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

§ 6330, pol. 4137, ÚZ 1030, ORG 502 .............................. o 502 tis. Kč 

§ 6330, pol. 4137, ÚZ 1030, ORG 602 .............................. o 273 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje 

§ 3xxx, pol. 5xxx, ÚZ 1030 ............................................... o 502 tis. Kč 
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- zvýší kapitálové výdaje 

§ 3xxx, pol. 6xxx, ÚZ 1030 ............................................... o 273 tis. Kč  

Městský obvod Petřkovice: 

- zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

§ 6330, pol. 4137, ÚZ 1030, ORG 511 .............................. o 400 tis. Kč 

- zvyší běžné výdaje   

§ 3xxx, pol. 5xxx, ÚZ 1030 ................................................ o 400 tis. Kč 

  

5) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 4) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.04.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 42 
Zřízení projektového týmu k projektu “Rekonstrukce ulice Nádražní - I. 
etapa” 
  
Usnesení číslo: 00978/RM1418/17 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1014 03253/11 
k usnesení č. 10790/RM1014/139 
k usnesení č. 00764/RM1418/13 
  
Rada města 

  
1) zřizuje 

  
projektový tým k projektu “Rekonstrukce ulice Nádražní - I. etapa” dle přílohy č.1 

předloženého materiálu s doplněním:  

- předseda projektového týmu 

   Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje  

- člen projektového týmu: 

   Andrea Vojkovská, tisková mluvčí magistrátu 

  

 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 14 
Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností” a “Smluv o zřízení 
služebností inženýrské sítě” v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce 
vodovodu ul. Antošovická” a “Rekonstrukce VO Čihalíkova - 
Chleborádova” 
  
Usnesení číslo: 00979/RM1418/17 

(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 vlastníky: 

XXXXXXXXX XXXXXXX 

XXXXX XXXXXXXXX 

oba bytem: XXXXXXXXX XXXXXXXXXX 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 části pozemku parc.č. 1232 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 vlastníky: 

XXXXXX XXXXXXXX 

XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXXX 

bytem: XXXXX XXXXX XXXX XXX 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. 1234/1 v 

k.ú. Koblov, obec Ostrava dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou 

“Rekonstrukce vodovodu ul. Antošovická” mezi vlastníky: 

XXXX XXX XXXXXXXX, 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

XXXXX XXXXXXXXXX 

bytem: XXXXXXXXXXX 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 části pozemku parc.č. 1244 v k.ú. 

Koblov, obec Ostrava dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

stavbou “Rekonstrukce vodovodu ul. Antošovická” mezi vlastníkem: 

XXXXXXXXXXXX 

bytem: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení věcného břemene na části pozemku parc.č. 1149 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: 

XXXXXXX XXXXXX, 

bytem: XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX  

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na  částech pozemků p.p.č. 447/7, 

p.p.č. 447/1 a p.p.č. 437/1 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: 

XXXXXX XXXXXXX 

XXXXXX XXXXXXXX, 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 39/50  

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. 447/12 v 

k.ú. Michálkovice, obec Ostrava dle přílohy č. 9 předloženého materiálu 

  

7) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

stavbou “Rekonstrukce veřejného osvětlení Čihalíkova - Chleborádova” mezi vlastníkem: 

XXXXX XXXXXXX, 

bytem: XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX  

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na  částech pozemků p.p.č. 479/3, 

p.p.č. 479/6 a p.p.č. 479/7 v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava dle přílohy č. 10 předloženého 

materiálu 

  

8) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

stavbou “Rekonstrukce veřejného osvětlení Čihalíkova - Chleborádova” mezi vlastníkem: 

XXXXXXXX XXXXXXXXX, 

bytem: XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXXXXX  

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na  části pozemku p.p.č. 484 v k.ú. 

Michálkovice, obec Ostrava dle přílohy č. 11 předloženého materiálu 

  

9) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

stavbou “Rekonstrukce veřejného osvětlení Čihalíkova - Chleborádova” mezi vlastníky: 

XXXX XXXXXXXX, 

XXXX XXXX XXXXXXXXXXXX 

oba bytem: XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX  

a 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na  části pozemku p.p.č. 447/3 v 

k.ú. Michálkovice, obec Ostrava dle přílohy č. 12 předloženého materiálu 

  

10) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Kamilu Bednářovi 

předložit návrh dle bodu 1) - 9)  tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Ing. Dalibor Kanclíř, T: 29.04.2015 

 vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_M 15 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy, návrh na uzavření smlouvy o 
zřízení služebnosti v souvislosti se stavbami odboru investičního 
zahrnutými do kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy a 
návrh na zrušení usnesení rady města 
  
Usnesení číslo: 00980/RM1418/17 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 6128/RM1014/80 
k usnesení č. 6552/RM1014/86 
k usnesení č. 8943/RM1014/116 
k usnesení č. 8159/RM1014/107 
k usnesení č. 9868/RM1014/130 
k usnesení č. 6689/RM1014/88 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavřít “Nájemní smlouvu” v souvislosti se stavbou “Plošná kanalizace Michálkovice, stoka 

MG  stoka MGb od Š7 po Š12” mezi pronajímatelem Asental Land, s.r.o., se sídlem Ostrava-

Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, 701 97 Ostrava, IČO 27769143 

a nájemcem 

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

předmětem je stavba kanalizace na části pozemku p.p.č. 281/6, v katastrálním území 

Michálkovice, obec Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti” v souvislosti se stavbou “Nová Karolina - 

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

Poděbradova 494/2, 701 71 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 61997475,  

oprávněným ze služebnosti 

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

a investorem 

statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 72930 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 

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

297/59 v katastrálním území Moravská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 4 předloženého 

materiálu      

  

3) zrušuje 

  
své usnesení č. 6128/RM1014/80,  bod 2) ze dne 18.12.2012 o uzavření “Smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene” 

  

4) zrušuje 

  
své usnesení č. 6552/RM1014/86,  bod 1) ze dne 26.02.2013 o uzavření “Smlouvy u poskytnutí 

práva provést stavbu” 

  

5) zrušuje 

  
své usnesení č. 6689/RM1014/88,  bod 3) ze dne  12.03.2013 o uzavření “Smlouvy o 

poskytnutí práva provést stavbu” 

  

6) zrušuje 

  
své usnesení č. 8159/RM1014/107, bod 4) ze dne 24.09.2013 o uzavření “Smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu” 

  

7) zrušuje 

  
své usnesení č. 8943/RM1014/116, bod 10) o uzavření “Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene a právu provést stavbu”  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
své usnesení č. 9868/RM1014/130,  bod 1) ze dne 06.05.2014 o uzavření “Smlouvy o právu 

provést stavbu” 

  

 
RM_M 16 
Návrh na uzavření smluv o realizaci překládky sítí elektronických 
komunikací v souvislosti se stavbami odboru investičního, zahrnutými 
do kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 00981/RM1418/17 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. 

VPI/MS/2015/00039 v rámci realizace stavby ORG 3095 Propojenost cyklistické trasy v úseku 

Psohlavců - Martinovská se společností O2 Czech Republic,a.s., se sídlem Praha 4, Za 

Brumlovkou 2/266, PSČ 140 22, Praha 4, IČ: 60193336 dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. 

VPI/MS/2015/00047 v rámci realizace stavby ORG 8160 Výstavba vrtulníkového hangáru v 

areálu HZS MSK se společností O2 Czech Republic,a.s., se sídlem Praha 4, Za Brumlovkou 

2/266, PSČ 140 22, Praha 4, IČ: 60193336 dle přílohy č.2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. 

VPI/MS/2015/00048 v rámci realizace stavby ORG  3183 Okružní křižovatka Michálkovická 

se společností O2 Czech Republic,a.s., se sídlem Praha 4, Za Brumlovkou 2/266, PSČ 140 22, 

Praha 4, IČ: 60193336 dle přílohy č.3 předloženého materiálu 

  

 
 
 
 
 
 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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RM_VZ 1 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o 
dílo a smlouvy příkazní na vypracování projekt.dokumentace a zajištění 
územ.rozhodnutí na akci “SSZ P 2061 Těšínská u kostela”, ORG.3180, v 
městském obvodě Slezská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00982/RM1418/17 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření  smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na 

vypracování projektové dokumentace a zajištění pravomocného územního rozhodnutí na akci ” 

SSZ P 2061 Těšínská u kostela” ve Slezské Ostravě, ORG.3180, za cenu nejvýše přípustnou 

225.900,-Kč (bez DPH) se zhotovitelem (příkazníkem) : Ostravské komunikace, a.s., Ostrava-

Mariánské Hory, Novoveská 1266/25, IČO: 25396544,   dle přílohy č.1 předloženého 

materiálu  

  

 
RM_VZ 2 
Veřejná zakázka “Cyklistické propojení ul. 17. listopadu, VTP 
(PD+AD+IČ)”, poř. č. 35/2015 
  
Usnesení číslo: 00983/RM1418/17 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na 

vypracování projektových dokumentací, plánu BOZP, zajištění výkonu inženýrské činnosti a 

autorského dozoru pro stavbu “Cyklistické propojení ul. 17. listopadu, VTP”  v k.ú. Poruba a v 

k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, a to v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého návrhu se 

společností: 

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. 

se sídlem: Sokolovská 100/94, 186 00 Praha Karlín 

IČO: 45797170 

za cenu nejvýše přípustnou 699.900,- Kč bez DPH 

  

 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 12 
Schválení rozpočtového opatření soutěže o titul Ostravský dům roku 
2014 
  
Usnesení číslo: 00984/RM1418/17 

(zn.předkl.) 
89 

  
k materiálu č. BJ1418 00885/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

snižují 

běžné výdaje na § 3699, pol. 5901, ORJ 210 o částku 450 tis.Kč 

zvyšují 

běžné výdaje na § 3699, pol. 5213, ORJ 210 o částku 150 tis.Kč 

běžné výdaje na § 3699, pol. 5240, ORJ 210 o částku 195 tis.Kč 

běžné výdaje na § 3699, pol. 5494, ORJ 210 o částku 105 tis.Kč 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Kamilu Bednářovi 

předložit zastupitelstvu města ke schválení bod 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing.arch. Cyril Vltavský, T: 29.04.2015 

 vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 

  
 

RM_M 27 
Návrh zadání změny Regulačního plánu v lokalitě Studentská v k. ú. 
Poruba 
  
Usnesení číslo: 00985/RM1418/17 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit návrh zadání změny Regulačního plánu Studentská v lokalitě Studentská v k. ú. 

Poruba 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Kamilu Bednářovi 

předložit zastupitelstvu města ke schválení návrh zadání změny Regulačního plánu v lokalitě 

Studentská v k. ú. Poruba dle bodu 1) tohoto usnesení dle návrhu zadání a vyhodnocení 

uplatněných požadavků, uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing.arch. Cyril Vltavský, T: 29.04.2015 

 vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 

  
 

RM_M 28 
Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Ostravy 
  
Usnesení číslo: 00986/RM1418/17 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Ostravy dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Kamilu Bednářovi 

předložit zastupitelstvu města návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Ostravy dle bodu 1) 

tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing.arch. Cyril Vltavský, T: 29.04.2015 

 vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 

  
 

RM_M 29 
Návrh na zrušení pracovní skupiny a rozšíření náplně činnosti komise 
muzejní, letopisecké, názvoslovné a heraldické rady města o funkci 
pracovní skupiny v rámci Programu regenerace městských 
památkových zón 
  
Usnesení číslo: 00987/RM1418/17 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) ruší 
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pracovní skupinu v rámci Programu regenerace městských památkových zón 

  

2) pověřuje 

  
komisi muzejní, letopiseckou, názvoslovnou a heraldické rady města o rozšíření náplně 

činnosti v rámci Programu regenerace městských památkových zón 

  

 
RM_VZ 4 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na “Poskytnutí 
technické pomoci v oblasti stanovení dopravní koncepce v rámci 
zpracovávaných územně plánovacích dokumentací a územně 
plánovacích podkladů” a o uzavření smlouvy 
  
Usnesení číslo: 00988/RM1418/17 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na “Poskytnutí technické pomoci v oblasti stanovení 

dopravní koncepce v rámci zpracovávaných územně plánovacích dokumentací a územně 

plánovacích podkladů” a o uzavření smlouvy 

se zhotovitelem: Ing. Jiří Datinský, Vilová 867, 735 32  Rychvald 

IČO: 48418081 

za cenu nejvýše přípustnou 70.000,- Kč včetně DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 7 
Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2823/2014/OD se společností 
Dopravní podnik Ostrava a. s., kterým se rozšiřuje seznam historických 
vozidel 
  
Usnesení číslo: 00989/RM1418/17 

(zn.předkl.) 
09 

  
k materiálu č. BJ1418 00929/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 
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zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2823/2014/OD se společností Dopravní 

podnik Ostrava a. s. , IČO: 61974757, se sídlem: Poděbradova 494/2, 702 00  Ostrava, 

Moravská Ostrava, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Ivu Hařovskému 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí bod 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 29.04.2015 

 vedoucí odboru dopravy 

  
 

RM_M 8 
Návrh na vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku z evidence 
odboru dopravy 
  
Usnesení číslo: 00990/RM1418/17 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku z evidence odboru dopravy v celkové 

pořizovací hodnotě 149 940,- 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 v 

lednu 2007 ve složení: 

předseda:  Ing. Břetislav Glumbík 

členové:   Ing. Milan Halenčák 

                Milena Hrnčárková 
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RM_M 9 
Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na zajištění 16. ročníku 
mezinárodního veletrhu CZECH RAILDAYS 
  
Usnesení číslo: 00991/RM1418/17 

(zn.předkl.) 
09 

  
k materiálu č. BJ1418 00912/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout 

a) o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 100 tis. Kč společnosti M-PRESSE plus, s. r. o., 

IČO: 28959221, se sídlem: Na Petřinách 1945/55, 162 00 Praha 6 - Břevnov, na zabezpečení 

16. ročníku mezinárodního železničního veletrhu CZECH RAILDAYS, 

b) o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu. 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

s n í ž í: 

ostatní záležitosti v dopravě 

na § 2229, pol. 5169, ORJ 100                                             o   100 tis. Kč 

z v ý š í: 

neinvestiční transfery 

na § 2141, pol. 5213, ORJ 100                                             o 100 tis. Kč 
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3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Ivu Hařovskému 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí bod 1) tohoto usnesení a ke schválení návrh dle 

bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 29.04.2015 

 vedoucí odboru dopravy 

  
 

RM_M 1 
Volba přísedících Okresního soudu v Ostravě 
  
Usnesení číslo: 00992/RM1418/17 

(zn.předkl.) 
21 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na zvolení 

1.  paní HXXXXX SXXXXX, trvalý pobyt Ostrava, 

2.  pana Mgr. JXXXX KXXXXXXXXXX, trvalý pobyt Ostrava, 

3.  paní Mgr. Bc. AXXXX KXXXXXXX, trvalý pobyt Ostrava, 

4.  pana Ing. DXXXXX HXXXXXX, trvalý pobyt Ostrava, 

5.  paní DXXXXX KXXXXXXXXXXX, trvalý pobyt Ostrava, 

6.  pana Mgr. FXXXXXXXX RXXXXX, trvalý pobyt Ostrava, 

7.  paní Mgr. VXXX SXXXXXXX, trvalý pobyt Ostrava, 

8.  paní SXXXXX VXXXXXXXX, trvalý pobyt Ostrava, 

9.  pana FXXXXXXXX VXXXXXX, trvalý pobyt Ostrava,  

za přísedící Okresního soudu v Ostravě na dobu 4 let 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Ing. Marcela Trojáková, T: 29.04.2015 

 vedoucí odboru vnitřních věcí 
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RM_M 5 
Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy, kterou se 
mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy 
č. 2/2009, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném 
prostranství, ve znění pozdějších předpisů 
  
Usnesení číslo: 00993/RM1418/17 

(zn.předkl.) 
21 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška 

statutárního města Ostravy č. 2/2009, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném 

prostranství, ve znění pozdějších předpisů 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Ing. Marcela Trojáková, T: 29.04.2015 

 vedoucí odboru vnitřních věcí 

  
 

  
 
 


