
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 1/98  

Usnesení 
18. schůze rady města 
konané dne 14.04.2015 

čís. 00994/RM1418/18-01078/RM1418/18 

  
  
  
 

  
  
  
 

______________________________ 

Ing. Tomáš Macura, MBA 
primátor 
 

______________________________ 

Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. 
náměstek primátora 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
  



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 2/98  

 Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 14.04.2015 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

00994/RM1418/18 RM_M 0 Schválení programu 18. schůze rady města dne 

14.04.2015 

28 

00995/RM1418/18 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady obchodní 

společnosti OZO Ostrava s.r.o. 

45 

00996/RM1418/18 RM_VH 2 Výkon působnosti valné hromady obchodní 

společnosti Krematorium Ostrava, a.s. 

45 

00997/RM1418/18 RM_VH 3 Výkon působnosti valné hromady obchodní 

společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. 

45 

00998/RM1418/18 RM_VH 4 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, 

s.r.o. 

45 

00999/RM1418/18 RM_M 61 Žádost společnosti Dům kultury Akord Ostrava-

Zábřeh, s.r.o., o poskytnutí neinvestiční účelové 

dotace na slavnostní otevření po rekonstrukci 

42 

01000/RM1418/18 RM_M 65 Žádost společnosti Dům kultury Akord Ostrava-

Zábřeh, s.r.o., o změnu termínů použití a 

vyúčtování poskytnutých účelových investičních 

dotací z rozpočtu SMO a o rozšíření účelu použití 

42 

01001/RM1418/18 RM_M 33 Pověření Městské nemocnice Ostrava k 

poskytování služeb obecného hospodářského 

zájmu 

40 

01002/RM1418/18 RM_M 73 Financování projektů Městské nemocnice Ostrava 

Energetické úspory II 

40 

01003/RM1418/18 RM_VH 5 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti OVA!!!CLOUD.net a.s. 

45 

01004/RM1418/18 RM_M 67 Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a 

vnitřní bezpečnosti na území města Ostravy za rok 

2014 

45 

01005/RM1418/18 RM_M 29 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava v roce 

2014 

25 

01006/RM1418/18 RM_M 71 Souhlas s ukončením realizace projektu “Stavební 

úpravy ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh” a 

schválení financování projektu “Učebny fyziky a 

chemie” 

50 

01007/RM1418/18 RM_M 31 Předběžný souhlas se zapojením statutárního 

města Ostravy do projektu Moravskoslezského 

kraje na nákup dopravních automobilů pro 

jednotky požární ochrany 

01 

01008/RM1418/18 RM_M 4 Dopis základní organizace odborového svazu 

pracovníků dopravy, silničního hospodářství a 

autoopravárenství Čech a Moravy při Dopravním 

podniku Ostrava a.s. Návrh změny stanov a 

navržení člena dozorčí rady ve společnosti 

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

 

28 
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01009/RM1418/18 RM_M 30 Návrh zástupců města do představenstva obchodní 

společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 

28 

01010/RM1418/18 RM_M 66 Návrh programu 5. zasedání zastupitelstva města, 

které se bude konat dne 29.4.2015 

28 

01011/RM1418/18 RM_M 28 Úprava rozpočtu roku 2015 07 

01012/RM1418/18 RM_VZ 11 Zadání veřejné zakázky “Rating SMO I.”, poř. č. 

247/2014 

7 

01013/RM1418/18 RM_M 32 Návrh na účast statutárního města Ostravy na 

mezinárodním veletrhu nemovitostí a investičních 

příležitostí Expo Real 2015 v Mnichově 

38 

01014/RM1418/18 RM_M 60 Schválení zařazení projektů v rámci 

Integrovaného plánu rozvoje města Ostrava a 

předložení žádostí o dotaci u projektů určených ke 

spolufinancování z Regionálního operačního 

programu Moravskoslezsko a schválení nového 

člena Řídícího výboru IPRM prof. MUDr. Jana 

Laty, CSc. 

38 

01015/RM1418/18 RM_VZ 3 Veřejná zakázka “Realizace kulturního a 

turistického značení pro motoristy”, poř. č. 

32/2015 

38 

01016/RM1418/18 RM_M 76 Integrovaná teritoriální investice (ITI) - schválení 

Řídícího výboru 

38 

01017/RM1418/18 RM_M 59 Schválení projektové přípravy a podání žádosti o 

dotaci pro projekt “Pořízení vozidel pro sociální 

účely” organizace Čtyřlístek - centrum pro osoby 

se zdravotním postižením Ostrava, p.o., v rámci 

Regionálního operačního programu regionu 

soudržnosti NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 

41 

01018/RM1418/18 RM_M 54 Informace o ustavení Rady seniorů statutárního 

města Ostrava 

86 

01019/RM1418/18 RM_M 2 Návrh na způsob krytí zvýšených osobních 

nákladů v roce 2015 souvisejících s legislativními 

změnami u 9 příspěvkových organizací sociálních 

služeb 

86 

01020/RM1418/18 RM_M 17 Přijetí účelové dotace z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje pro statutární město 

Ostrava k financování sociálních služeb v r. 2015 

a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje 

86 

01021/RM1418/18 RM_M 35 Návrh na zrušení pracovní skupiny rady města 86 

01022/RM1418/18 RM_M 37 Žádost Sdružení hasičů okresu Ostrava o 

poskytnutí mimořádné neinvestiční účelové dotace 

86 

01023/RM1418/18 RM_M 5 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do 

vlastnictví Dětského centra Domeček, příspěvková 

organizace 

40 

01024/RM1418/18 RM_M 6 Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného 

majetku ve správě Dětského centra Domeček, 

příspěvková organizace 

40 
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01025/RM1418/18 RM_M 34 Žádost Nadačního fondu Českého klubu 

olympioniků regionu Severní Morava o poskytnutí 

finančního daru ve výši 200.000,- Kč 

87 

01026/RM1418/18 RM_M 3 Žádost právnické osoby v rámci programu 

“Sociální inkluze Ostrava” o prominutí odvodu za 

porušení rozpočtové kázně 

86 

01027/RM1418/18 RM_M 58 Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava, v rámci stavby 

“Inteligentní zastávky” 

08 

01028/RM1418/18 RM_M 20 Návrh na souhlas s umístěním inženýrských sítí do 

pozemku ve vlastnictví SMO, návrh na uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

a návrh na uzavření nájemní smlouvy k pozemku 

se společností GriffTec s.r.o. 

08 

01029/RM1418/18 RM_M 21 Návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k. 

ú. Mariánské Hory,(lokalita ulice Josefa Šavla) 

08 

01030/RM1418/18 RM_M 24 - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v 

k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava - Návrh na záměr 

města darovat nemovité věci v k.ú. Zábřeh-VŽ, 

obec Ostrava a nedarovat část pozemku p.p.č. 

460/1 v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava 

08 

01031/RM1418/18 RM_M 25 Návrh úplatně nenabýt nebo úplatně nabýt 

nemovitou věc v k.ú. Radvanice, obec Ostrava 

08 

01032/RM1418/18 RM_M 26 Návrh na uzavření nájemních smluv se 

společnostmi VMI Silesia s. r. o. a RWL System 

a. s. 

08 

01033/RM1418/18 RM_M 27 Nabídka Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových úplatně nabýt pozemek parc. č. 1684 

v k. ú. Hrušov, obec Ostrava do vlastnictví města 

08 

01034/RM1418/18 RM_M 40 Návrh na souhlas s umístěním stavby na pozemku 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

08 

01035/RM1418/18 RM_M 41 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného 

břemene - služebnosti s ŘSD 

08 

01036/RM1418/18 RM_M 42 Návrh na přijetí darů vodovodů a kanalizací v k. ú. 

Petřkovice u Ostravy, v k. ú. Výškovice u 

Ostravy, v k. ú. Třebovice ve Slezsku, v k. ú. 

Hrabová, obec Ostrava a uzavření smluv o 

budoucí smlouvě darovací, darovacích smluv, 

smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a 

smluv o zřízení služebností s dárci a vlastníky 

pozemků 

08 

01037/RM1418/18 RM_M 43 Návrh darovat nemovitosti ve “Strategické 

průmyslové zóně Ostrava-Mošnov” v k.ú. 

Mošnov, obec Mošnov a v k.ú. Sedlnice, obec 

Sedlnice, Moravskoslezskému kraj a uzavřít 

Darovací smlouvu a dohodu o zrušení 

předkupního práva 

 

08 
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01038/RM1418/18 RM_M 44 Návrh uzavřít darovací smlouvu pro pozemky 

parc.č. 14/11 a 14/17 v k.ú. Kunčice nad Ostravicí, 

obec Ostrava (ČR - DIAMO, státní podnik) 

08 

01039/RM1418/18 RM_M 45 Návrh koupit nemovité věci v k. ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava v rámci stavby “Nová 

Karolína - Nová ulice Porážková” 

08 

01040/RM1418/18 RM_M 46 Návrh na výkup pozemků v k.ú. Hrabová, obec 

Ostrava 

08 

01041/RM1418/18 RM_M 47 Návrh na záměr města prodat pozemky v k.ú. 

Přívoz, obec Ostrava (poblíž ul. Hlučínská a 

Slovenská) 

08 

01042/RM1418/18 RM_M 48 Návrh na záměr města směnit nemovitosti v ploše 

“Strategické průmyslové zóny Ostrava-Mošnov” v 

k.ú. Mošnov, obec Mošnov 

08 

01043/RM1418/18 RM_M 50 Návrh na svěření nemovitostí městskému obvodu 

Plesná 

08 

01044/RM1418/18 RM_M 51 Návrh na učinění souhlasného prohlášení o 

vlastnictví nemovitých věcí v k.ú. Krásné Pole ve 

prospěch ČR - Úřadu pro zastupování státu ve 

věcech majetkových 

08 

01045/RM1418/18 RM_M 52 Návrh na předání vodohospodářského majetku ve 

vlastnictví statutárního města Ostrava do nájmu 

společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. a 

záměr pronájmu vodohospodářských staveb 

08 

01046/RM1418/18 RM_M 55 Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření 

smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům 

ve vlastnictví SMO pro oprávněného ČEZ 

Distribuce, a.s. 

08 

01047/RM1418/18 RM_M 56 Návrh prodat nemovité věci v k. ú. Pustkovec, 

obec Ostrava v areálu VTP 

08 

01048/RM1418/18 RM_M 57 Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Moravská 

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

Ostrava 

08 

01049/RM1418/18 RM_M 68 Návrh na koupi věcí nemovitých v k.ú. Muglinov, 

obec Ostrava 

08 

01050/RM1418/18 RM_M 69 Návrh na prodej nemovitosti v k.ú. Dubina u 

Ostravy, obec Ostrava 

08 

01051/RM1418/18 RM_M 70 Užívání části pozemků v areálu Městského 

stadionu v Ostravě-Vítkovicích 

08 

01052/RM1418/18 RM_M 18 Zrušení pracovní skupiny rady města “Systém 

sdružených nákupů” 

90 

01053/RM1418/18 RM_M 39 Schválení Dodatku č. 3 k Rozhodnutí a 

Podmínkám poskytnutí dotace pro projekt 

“Multifunkční budova III, IV Vědecko-

technologického parku Ostrava” 

 

 

 

90 
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01054/RM1418/18 RM_M 62 Smlouva a Rozhodnutí o poskytnutí dotace k 

projektu “Revitalizace ZŠ Ostrava - 

Hošťálkovice” v rámci Operačního programu 

Životní prostředí 

90 

01055/RM1418/18 RM_VZ 10 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření Smlouvy příkazní na zajištění služeb 

pro projekt “Pořízení vozidel pro sociální služby” 

90 

01056/RM1418/18 RM_M 15 Podání ve věci zrušení obecně závazné vyhlášky 

č. 9/2012, ve znění vyhlášky č. 5/2013, kterou se 

upravuje trvalé označování psů a evidence jejich 

chovatelů 

33 

01057/RM1418/18 RM_MZP 1 Návrh na poskytnutí odměn řediteli Zoologické 

zahrady Ostrava, příspěvková organizace řízené 

statutárním městem Ostravou 

80 

01058/RM1418/18 RM_M 12 Poskytnutí dotací z Fondu životního prostředí 

města Ostravy na provoz Záchranné stanice pro 

volně žijící živočichy v Bartošovicích, realizaci 

projektu “POZNÁVAT A CHRÁNIT” a pořádání 

15. ročníku odborné konference ODPADY 21 a 

konference EIA/SEA 2015 a neposkytnutí dotace 

ČMMJ OMS Ostrava 

80 

01059/RM1418/18 RM_M 13 1. ročník odborné mezinárodní konference 

OVZDUŠÍ BEZ HRANIC 

80 

01060/RM1418/18 RM_M 16 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 

0953/2014/OER/LPO - Digitální povodňový plán 

obce s rozšířenou působností Ostrava 

80 

01061/RM1418/18 RM_M 77 Vypovězení příkazu založeného smlouvou na 

poskytnutí veterinární péče číslo smlouvy příkazce 

2713/2014/MP/LPO ze dne 22.12.2014 

33 

01062/RM1418/18 RM_M 14 Revitalizace zeleně II. v areálu Národní přírodní 

památky Landek 

80 

01063/RM1418/18 RM_VZ 1 Nákup výpočetní techniky - 70ks PC 83 

01064/RM1418/18 RM_VZ 2 Objednávka nákupu skenerů pro odbor dopravně 

správních činností 

83 

01065/RM1418/18 RM_M 1 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo 

na realizaci stavby “Odkanalizování Přívozu na 

ÚČOV - II. etapa, 1. a 2. část rušení výustí“ 

05 

01066/RM1418/18 RM_M 10 ”Kanalizace Krásné Pole II. etapa, část 1.2“, 

„Vodovod Zauliční, posílení DTP Krásné Pole”, 

Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo 

3296/2013/OI/LPO 

05 

01067/RM1418/18 RM_M 19 Návrh na uzavření “Smluv o zřízení věcného 

břemene-služebností”, “Smluv o zřízení 

služebností” a “Smluv o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě” v souvislosti se stavbou 

“Odvedení odpadních vod z průmyslové zóny 

Paskov” a ostatními stavbami zahrnutými do 

kapitálového rozpočtu města Ostravy 

05 
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01068/RM1418/18 RM_M 75 Návrh na uzavření Smlouvy o sdružení veřejných 

zadavatelů a o úpravě vzájemných práv a 

povinností a vztahů k třetím osobám 

05 

01069/RM1418/18 RM_VZ 4 Veřejná zakázka “Cyklostezka KÚ-Nám. 

Republiky”, poř. č. 30/2015 

05 

01070/RM1418/18 RM_VZ 5 Veřejná zakázka “Vybavení křižovatky 

Martinovská, Provozní, 1. čs. armádního sboru”, 

poř. č. 44/2015 

05 

01071/RM1418/18 RM_VZ 7 Veřejná zakázka “Cyklistická trasa O, Ostrava - 

Radvanice”, poř. č. 029/2015 

05 

01072/RM1418/18 RM_VZ 8 Veřejná zakázka “Demolice dvou stavebních 

objektů Mošnov”, poř. č. 51/2015 

05 

01073/RM1418/18 RM_VZ 9 Veřejná zakázka “Cyklostezka chemické osady, 

Grmelova”, poř. č. 31/2015 

05 

01074/RM1418/18 RM_M 72 Předchozí souhlas k nabytí nemovitostí do 

majetku města v městském obvodu Poruba 

89 

01075/RM1418/18 RM_VZ 6 Veřejná zakázka “Dopravní monitorovací 

systém”, poř. č. 63/2015 

09 

01076/RM1418/18 RM_M 74 Vzdání se práva na odvolání proti rozhodnutí 

Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj na 

projekt Rekonstrukce městského stadionu v 

Ostravě-Vítkovicích, II. etapa část jižní tribuny 

87 

01077/RM1418/18 RM_M 9 Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o sdružených 

službách dodávky elektřiny ev.č. dodavatele 

7200004707, ev.č. zákazníka 2034/2014/HS na 

hladině nízkého napětí pro rok 2015 

84 

  
Materiály, které byly staženy : 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_M 8 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o 

poskytnutí účelové dotace z odvodů z loterií a 

jiných podobných her uzavřené s Tělovýchovnou 

jednotou Vítkovice - Svinov 

87 

  RM_M 49 Návrh na neprominutí dluhu (poplatků z prodlení 

a úroku z prodlení) k bytu na ul. Horní č. 

3035/106, Ostrava- Bělský Les 

08 

  RM_M 64 Návrh na záměr města prodat pozemek v k. ú. 

Lhotka u Ostravy, obec Ostrava (lokalita ul. 

Petřkovická) 

08 

  RM_M 11 Návrh smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční 

dotace Technickým službám, a. s. Slezská Ostrava 

na pokrytí zvýšených nákladů pojištění majetku 

09 

  RM_M 23 Návrh na záměr města prodat část pozemku p.p.č. 

653/1 v k.ú. Solanec pod Soláněm a návrh na 

záměr města neprodat další pozemky v k.ú. 

Solanec pod Solaněm, obec Hutisko-Solanec 

 

08 
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  RM_M 53 Návrh na souhlas s umístěním sídla společnosti 

(areál Vědecko-technologický park Ostrava) 

08 

  RM_M 38 Projednání vybraných bodů valné hromady 

obchodní společnosti Ostrava 2011, s.r.o. 

90 

  RM_M 7 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do 

vlastnictví Lidové konzervatoře a Múzické školy, 

p. o. 

42 

  RM_M 22 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. 

ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, (integrovaný 

dům na ul. 30. dubna a dům na ul. Husova 

7/Veleslavínova 17) 

08 

  RM_M 63 Žádosti o poskytnutí a navýšení neinvestiční 

účelové dotace a změnu příjemce dotace v oblasti 

kultury 

60 

  RM_M 36 Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo 

č. 2058/2014/SVŠ 

05 

  
 
 
RM_M 0 
Schválení programu 18. schůze rady města dne 14.04.2015 
  
Usnesení číslo: 00994/RM1418/18 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 18. schůze rady města dne 14.04.2015 

  

 
RM_VH 1 
Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti OZO Ostrava 
s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 00995/RM1418/18 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona o obchodních 
korporacích, obchodní společnosti OZO Ostrava s.r.o., se sídlem Frýdecká 680/444, 
Ostrava, PSČ 719 00, IČO 623 00 920, jejímž jediným společníkem je statutární město 
Ostrava 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu o provedení verifikace podnikatelského plánu pro rok 2015 a parametrů motivačního 

systému odměňování členů TOP managementu společnosti OZO Ostrava  s.r.o. dle přílohy č. 1 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  

2) schvaluje 

  
podnikatelský plán na rok 2015 společnosti OZO Ostrava s.r.o. dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

3) určuje 

  
a souhlasí s motivačním systémem odměňování členů TOP managementu společnosti OZO 

Ostrava s.r.o. pro rok 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

4) schvaluje 

  
dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností OZO Ostrava s.r.o. a 

jednatelem společnosti dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

5) ukládá 

  
jednateli společnosti OZO Ostrava s.r.o. 

realizovat podnikatelské aktivity společnosti v souladu se schváleným podnikatelským plánem 

na rok 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Karel Belda,  

 jednatel společnosti 

  
6) uděluje 

  
jednateli souhlas s odkupem pozemků parc. č. 787/4, 788/33, 805/2, 1426, 1438 k.ú. Kunčice 

nad Ostravicí, obec Ostrava, okres Ostrava-město dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_VH 2 
Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Krematorium 
Ostrava, a.s. 
  
Usnesení číslo: 00996/RM1418/18 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona o obchodních 
korporacích, obchodní společnosti Krematorium Ostrava, a.s., se sídlem Těšínská 710, 
Ostrava-Slezská Ostrava, PSČ 710 07, IČO 253 93 430, jejímž jediným akcionářem je 
statutární město Ostrava 
  
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
1) projednala 

  
zprávu o provedení verifikace podnikatelského plánu pro rok 2015 a parametrů motivačního 

systému odměňování člena TOP managementu společnosti Krematorium Ostrava, a.s. dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
podnikatelský plán na rok 2015 společnosti Krematorium Ostrava, a.s. dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

3) určuje 

  
a souhlasí s motivačním systémem odměňování člena TOP managementu společnosti 

Krematorium Ostrava, a.s. pro rok 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

4) schvaluje 

  
dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností Krematorium Ostrava, 

a.s. a členem představenstva dle  přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

5) ukládá 

  
členu představenstva společnosti Krematorium Ostrava, a.s. 

realizovat podnikatelské aktivity společnosti v souladu se schváleným podnikatelským plánem 

na rok 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Pavel Lacina,  

 člen představenstva společnosti 

  
 

RM_VH 3 
Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Ostravské 
městské lesy a zeleň, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 00997/RM1418/18 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona o obchodních 
korporacích, obchodní společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., se sídlem A. 
Brože 3124/2, Ostrava-Zábřeh, PSČ 700 30, IČO 25816977, jejímž jediným společníkem 
je statutární město Ostrava 
  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
1) projednala 

  
zprávu o provedení verifikace podnikatelského plánu pro rok 2015 a parametrů motivačního 

systému odměňování členů TOP managementu společnosti Ostravské městské lesy a zeleň,  

s.r.o. dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
podnikatelský plán na rok 2015 společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. dle přílohy č. 

1 předloženého materiálu 

  

3) určuje 

  
a souhlasí s motivačním systémem odměňování členů TOP managementu společnosti 

Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. pro rok 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

4) schvaluje 

  
dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností Ostravské městské lesy a 

zeleň, s.r.o. a jednatelem společnosti dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

5) ukládá 

  
jednateli společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. 

realizovat podnikatelské aktivity společnosti v souladu se schváleným podnikatelským plánem 

na rok 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Vladimír Blahuta,  

 jednatel společnosti 

  
 

RM_VH 4 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Dům kultury 
Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 00998/RM1418/18 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona o obchodních 
korporacích, obchodní společnosti Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o., se sídlem 
náměstí SNP 1, Ostrava-Zábřeh, PSČ 700 30, IČO 479 73 145, jejímž jediným 
společníkem je statutární město Ostrava 
  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
1) projednala 

  
zprávu o provedení verifikace podnikatelského plánu pro rok 2015 a parametrů motivačního 

systému odměňování členů TOP managementu společnosti Dům kultury Akord Ostrava-

Zábřeh, s.r.o. dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
podnikatelský plán na rok 2015 společnosti Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o. dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) určuje 

  
a souhlasí s motivačním systémem odměňování členů TOP managementu společnosti Dům 

kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o. pro rok 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

4) schvaluje 

  
dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností Dům kultury Akord 

Ostrava-Zábřeh, s.r.o. a jednatelkou společnosti dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

5) ukládá 

  
jednatelce společnosti Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o. 

realizovat podnikatelské aktivity společnosti v souladu se schváleným podnikatelským plánem 

na rok 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Mgr. et Bc. Darina Daňková,  

 jednatelka společnosti 

  
 

RM_M 61 
Žádost společnosti Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o., o 
poskytnutí neinvestiční účelové dotace na slavnostní otevření po 
rekonstrukci 
  
Usnesení číslo: 00999/RM1418/18 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

rozhodnout o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 75 tis. Kč obchodní 

společnosti Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o., se sídlem náměstí SNP 1, PSČ 700 30 

Ostrava-Zábřeh, IČO 47973145 na slavnostní otevření po rekonstrukci dle důvodové zprávy s 

úpravou 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

- z v y š u j í 

  neinvestiční transfery 

  na § 3392, pol. 5213, ORG 4259, ORJ 160                                     o 75 tis. Kč 

- z v y š u j í 

  nedaňové příjmy 

  na § 3315, pol. 2229, ORJ 160                                                         o 75 tis. Kč 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření smlouvy mezi statutárním městem Ostrava a obchodní společností Dům 

kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o., dle bodu 1) tohoto usnesení a přílohy č. 2 předloženého 

materiálu s úpravou 

  

4) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí body 1) až 3) tohoto usnesení na jeho zasedání dne 

29.04.2015 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 29.04.2015 

 vedoucí odboru kultury, sportu a volnočasových aktivit 

  
 
 
 
 
 
 



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 65 
Žádost společnosti Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o., o změnu 
termínů použití a vyúčtování poskytnutých účelových investičních 
dotací z rozpočtu SMO a o rozšíření účelu použití 
  
Usnesení číslo: 01000/RM1418/18 

(zn.předkl.) 
42 

  
k usnesení č. 1040/ZM1014/16 
k usnesení č. 1902/ZM1014/26 
k usnesení č. 2655/ZM1014/33 
k usnesení č. 2099/ZM1014/28 
k usnesení č. 2362/ZM1014/30 
k usnesení č. 2275/ZM1014/29 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o změně termínů použití a vyúčtování poskytnutých účelových investičních dotací, 

o rozšíření účelu použití poskytnuté účelové investiční dotace společnosti Dům kultury Akord 

Ostrava-Zábřeh, s.r.o., se sídlem náměstí SNP 1, PSČ 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 47973145 

a uzavření Dodatků č. 3 ke smlouvám ev. č. 1342/2012/KZ a ev. č. 2097/2013/KZ dle příloh č. 

8 a 9 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumírovi Palyzovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí bod 1) tohoto usnesení na jeho zasedání dne 

29.04.2015 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 29.04.2015 

 vedoucí odboru kultury, sportu a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 33 
Pověření Městské nemocnice Ostrava k poskytování služeb obecného 
hospodářského zájmu 
  
Usnesení číslo: 01001/RM1418/18 

(zn.předkl.) 
40 

  
k materiálu č. BJ1418 01127/15 
  
 

 



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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Rada města 

  
1) pověřuje 

  
Městskou nemocnici Ostrava, příspěvková organizace, Nemocniční 20A, 728 80 Ostrava, IČO 

00635162, k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 73 
Financování projektů Městské nemocnice Ostrava Energetické úspory II 
  
Usnesení číslo: 01002/RM1418/18 

(zn.předkl.) 
40 

  
k usnesení č. 8786/RM1014/114 
  
Rada města 

  
1) neschvaluje 

  
financování projektů Městské nemocnice Ostrava “Energetické úspory II” 

  

2) ruší 

  
své usnesení č. 8786/RM1014/114 ze dne 29.11.2013, kterým schválila v případě úspěšnosti 

projektů Městské nemocnice Ostrava “Energetické úspory II” jejich financování 

  

 
RM_VH 5 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti 
OVA!!!CLOUD.net a.s. 
  
Usnesení číslo: 01003/RM1418/18 

(zn.předkl.) 
45 

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

  
1) projednala 

  
zprávu o provedení verifikace podnikatelského plánu pro rok 2015 a parametrů motivačního 

systému odměňování členů TOP managementu společnosti OVA!!!CLOUD.net a.s. dle přílohy 

č. 1 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) schvaluje 

  
podnikatelský plán na rok 2015 obchodní společnosti OVA!!!CLOUD.net a.s. dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

3) určuje 

  
a souhlasí s motivačním systémem odměňování členů TOP managementu společnosti 

OVA!!!CLOUD.net a.s. pro rok 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

4) schvaluje 

  
dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností OVA!!!CLOUD.net a.s. a 

členem představenstva společnosti OVA!!!CLOUD.net a.s. dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 

  

5) ukládá 

  
členu představenstva společnosti OVA!!!CLOUD.net a.s. 

realizovat podnikatelské aktivity společnosti v souladu se schváleným podnikatelským plánem 

na rok 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Michal Hrotík,  

 člen představenstva 

  
 

RM_M 67 
Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na 
území města Ostravy za rok 2014 
  
Usnesení číslo: 01004/RM1418/18 

(zn.předkl.) 
45 

  
k materiálu č. BJ1418 01033/15 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu ředitele Městského ředitelství Policie České republiky Ostrava o situaci v oblasti 

veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území města Ostravy za rok 2014 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 



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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předložit zprávu dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 29.04.2015 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 29 
Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava v roce 2014 
  
Usnesení číslo: 01005/RM1418/18 

(zn.předkl.) 
25 

  
k materiálu č. BJ1418 01129/15 
  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
Zprávu o činnosti Městské policie Ostrava v roce 2014 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit Zprávu o činnosti Městské policie Ostrava v roce 2014 dle bodu 1)  tohoto usnesení 

zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Mgr. Zdeněk Harazim, T: 29.04.2015 

 ředitel Městské policie Ostrava 

  
 

RM_M 71 
Souhlas s ukončením realizace projektu “Stavební úpravy ZŠ 
Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh” a schválení financování projektu 
“Učebny fyziky a chemie” 
  
Usnesení číslo: 01006/RM1418/18 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 9030/RMm1014/46 
k usnesení č. 8673/RM1014/114 
k usnesení č. 00360/RM1418/8 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

   

s ukončením realizace projektu “Stavební úpravy ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh” v rámci 

50. výzvy z Operačního programu životní prostředí, oblasti podpory 3.2 - Realizace úspor 



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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energie a využití odpadního tepla 

  

2) revokuje 

  
bod 1B) usnesení č. 00360/RM1418/8 ze dne 13.01.2015, kterým bylo schváleno 

předfinancování projektu “Stavební úpravy ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh” ve výši           

6 724 tis. Kč, přičemž v částce bylo obsaženo spolufinancování ve výši 1 600 tis. Kč 

  

3) schvaluje 

  
financování projektu “Učebny fyziky a chemie” v roce 2015 na předfinancování ve výši                 

6 724 tis. Kč, přičemž v částce je obsaženo spolufinancování ve výši 731 tis. Kč 

  

4) žádá 

  
městský obvod Ostrava-Jih 

zajistit veškeré úkony spojené s realizací projektu dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 31.12.2015 

 starosta Městského obvodu Ostrava - Jih 

  
 

RM_M 31 
Předběžný souhlas se zapojením statutárního města Ostravy do 
projektu Moravskoslezského kraje na nákup dopravních automobilů pro 
jednotky požární ochrany 
  
Usnesení číslo: 01007/RM1418/18 

(zn.předkl.) 
01 

  
k materiálu č. BJ1418 01112/15 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na schválení předběžného souhlasu se zapojením statutárního města Ostravy do 

projektu připravovaného Moravskoslezským krajem s názvem “Nákup dopravních automobilů 

pro jednotky požární ochrany”, kde se předpokládá finanční spoluúčast statutárního města 

Ostravy v rozsahu nákupu 17 ks dopravních automobilů ve výši cca 9 860 tis. Kč 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

schválit předběžný souhlas se zapojením statutárního města Ostravy do projektu 
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připravovaného Moravskoslezským krajem s názvem “Nákup dopravních automobilů pro 

jednotky požární ochrany”, kde se předpokládá finanční spoluúčast statutárního města Ostravy 

v rozsahu nákupu 17 ks dopravních automobilů ve výši cca 9 860 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit návrh dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu města ke schválení na jeho 5. 

zasedání dne 29. 4. 2015 

  

 Vyřizuje: Mgr. Michal Bayer, T: 29.04.2015 

 zastupující vedoucí kanceláře primátora 

  
 

RM_M 4 
Dopis základní organizace odborového svazu pracovníků dopravy, 
silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy při 
Dopravním podniku Ostrava a.s. Návrh změny stanov a navržení člena 
dozorčí rady ve společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 
  
Usnesení číslo: 01008/RM1418/18 

(zn.předkl.) 
28 

  
k materiálu č. BJ1418 01142/15 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
dopis předsedy základní organizace odborového svazu pracovníků dopravy, silničního 

hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy při Dopravním podniku Ostrava a.s. dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

   

znění dopisu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

schválit návrh změny stanov společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s., se sídlem Poděbradova 

494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 61974757 dle přílohy č. 4 předloženého 

materiálu 

  

4) doporučuje 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 20/98  

  
zastupitelstvu města 

navrhnout do funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s., se 

sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 61974757 

...................................................... 

  

5) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 29.04.2015 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 30 
Návrh zástupců města do představenstva obchodní společnosti 
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 
  
Usnesení číslo: 01009/RM1418/18 

(zn.předkl.) 
28 

  
k materiálu č. BJ1418 01141/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

navrhnout zástupce statutárního města Ostravy do představenstva obchodní společnosti 

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., se sídlem Ostrava, Zábřeh, Ruská 3077/135, PSČ 700 30, IČO: 

25911368 s účinností ode dne 23. 5. 2015, a to 

...................................................... 

....................................................... 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit  bod 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 29.04.2015 

 vedoucí odboru legislativního a právního 
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RM_M 66 
Návrh programu 5. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 
dne 29.4.2015 
  
Usnesení číslo: 01010/RM1418/18 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem programu 5. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat ve středu 29. dubna 

2015 od 9:00 hodin ve velké zasedací síni Radnice města Ostravy dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu s úpravou 

  

 
RM_M 28 
Úprava rozpočtu roku 2015 
  
Usnesení číslo: 01011/RM1418/18 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- investiční přijaté transfery ze státních fondů 

(B.1.) na ORJ 120, pol. 4213, ÚZ 54190877, org. 5024 o 169 tis.Kč 

                                                                        org. 5034 o 120 tis.Kč 

                                                                        org. 5035 o 159 tis.Kč 

                                                                        org. 5036 o 72 tis.Kč 

                                                                        org. 5037 o 107 tis.Kč 

                                                                        org. 5038 o 139 tis.Kč 

- ostatní investiční přijaté transfery ze SR 

(B.1.) na ORJ 120, pol. 4216, ÚZ 54515835, org. 5024 o 2 866 tis.Kč 

                                                                        org. 5034 o 2 037 tis.Kč 

                                                                        org. 5035 o 2 696 tis.Kč 

                                                                        org. 5036 o 1 220 tis.Kč 

                                                                        org. 5037 o 1 827 tis.Kč 

                                                                        org. 5038 o 2 371 tis.Kč 
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- investiční přijaté transfery od regionálních rad 

na pol. 4223, ÚZ 38588505, ORJ 120, org. 69000000 o 1 249 tis.Kč (A.1.) 

- kapitálové výdaje 

na § 2229, pol. 6119, ÚZ 38588505, org. 69000000, ORJ 100 o 1 249 tis.Kč (A.1.) 

na § 3639, pol. 6130, ORJ 137, org. 3141 o 78 tis.Kč (C.1.) 

- neinvestiční transfery 

(C.2.) na ORJ 180, ÚZ 249, pol. 5323, § 4373 o 1 296 tis.Kč 

                                                              § 4374 o 849 tis.Kč 

                                                              § 4351 o 913 tis.Kč 

                                                              § 4377 o 1 627 tis.Kč 

                                                              § 4344 o 2 662 tis.Kč 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 5901, org. 605 o 7 835 tis.Kč (E.1.) 

                                   ÚZ 3500, org. 604 o 1 604 tis.Kč (E.2.) 

z v y š u j e 

- účelová rezerva na financování akcí EIB 

na § 6409, pol. 5901, ÚZ 8224, ORJ 120 o 8 591 tis.Kč (B.1.) 

- rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901 o 5 192 tis.Kč (B.1.) 

s n i ž u j í 

- kapitálové výdaje 

na § 2212, pol. 6121, ORJ 230, org. 3156 o 78 tis.Kč (C.1.) 

- neinvestiční transfery 

na § 4379, pol. 5323, ORJ 180 o 7 347 tis.Kč (C.2.) 

s n i ž u j e 

- účelová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ÚZ 5901, ORJ 120 o 7 835 tis.Kč (E.1.) 
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- rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 1 604 tis.Kč (E.2.) 

Městský obvod Poruba (E.1.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 5901, org. 605 o 7 835 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci 6886 - modernizace přírodovědných a technických učeben 

  na § 3113, pol. 6xxx, ÚZ xxxxxxxx o 7 835 tis.Kč 

Městský obvod Ostrava-Jih (E.2.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 604 o 1 604 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci 6893 - přírodovědné učebny 

  na § 3113, pol. 6xxx, ÚZ xxxxxxxx o 1 604 tis.Kč 

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.04.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_VZ 11 
Zadání veřejné zakázky “Rating SMO I.”, poř. č. 247/2014 
  
Usnesení číslo: 01012/RM1418/18 

(zn.předkl.) 
7 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na provedení ratingového 

hodnocení statutárního města Ostravy pro období 1. 8. 2014 do 31. 7. 2015  dle přílohy č. 1 

předloženého návrhu se společností: 

Standard & Poor’s Credit Market Services Europe Limited (Niederlassung Deutschland) 

Sídlo: Neue Mainzer Strasse 52, D-60311 Frankfurt am Main 

za cenu nejvýše přípustnou 34.000 USD bez DPH 
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RM_M 32 
Návrh na účast statutárního města Ostravy na mezinárodním veletrhu 
nemovitostí a investičních příležitostí Expo Real 2015 v Mnichově 
  
Usnesení číslo: 01013/RM1418/18 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
záměr účasti statutárního města Ostravy na veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí 

Expo Real 2015 v Mnichově  

  

2) pověřuje 

  
vedoucího odboru strategického rozvoje 

jednáním s potenciálními partnery o společné účasti v expozici statutárního města Ostravy na 

veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí Expo Real 2015 v Mnichově  

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 31.07.2015 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
3) ukládá 

  
vedoucímu odboru strategického rozvoje 

zabezpečit  prostřednictvím odboru veřejných zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruženého nákupu konání výběrového řízení na zajištění realizace  expozice spojené  

s účastí statutárního města Ostravy  a jeho partnerů na veletrhu nemovitostí a investičních 

příležitostí Expo Real 2015 v Mnichově 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 31.07.2015 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
4) souhlasí 

  
s pronájmem výstavní plochy pro statutární město Ostrava na veletrhu nemovitostí a 

investičních příležitostí Expo Real 2015 v Mnichově, konajícího se ve dnech 5. - 7. října 2015 

  

5) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru strategického rozvoje 

rozhodl o uzavření smlouvy o pronájmu výstavní plochy na veletrhu nemovitostí a investičních 

příležitostí Expo Real 2015 v Mnichově konajícího se ve dnech 5. - 7. října 2015, formou 
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vystavení objednávky s maximální výší plnění 1,5 mil. Kč bez DPH 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 30.04.2015 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
6) zmocňuje 

  
vedoucího odboru strategického rozvoje 

k podpisu objednávky dle bodu 5) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 31.07.2015 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
7) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o spoluvystavování a prezentaci na veletrhu Expo Real 2015 mezi 

statutárním městem Ostrava a Moravskoslezským krajem, 28. října 117, Ostrava, PSČ 702 18, 

IČO:70890692 při společné propagaci na investičním veletrhu Expo Real 2015 dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 60 
Schválení zařazení projektů v rámci Integrovaného plánu rozvoje města 
Ostrava a předložení žádostí o dotaci u projektů určených ke 
spolufinancování z Regionálního operačního programu 
Moravskoslezsko a schválení nového člena Řídícího výboru IPRM prof. 
MUDr. Jana Laty, CSc. 
  
Usnesení číslo: 01014/RM1418/18 

(zn.předkl.) 
38 

  
k materiálu č. BJ1418 01126/15 
k usnesení č. 4523/66 ze dne 17.6.2008 
k usnesení č. 6978/90 ze dne 17.3.2009 
k usnesení č. 1925/26 ze dne 25.3.2009 
k usnesení č. 1208/19 ze dne 25.6.2008 
k usnesení č. 4624/67 ze dne 24.6.2008 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se jmenováním prof. MUDr. Jana Laty, CSc., rektora Ostravské univerzity v Ostravě členem 

ŘV Integrovaného plánu rozvoje města Ostrava 

  

2) doporučuje 
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zastupitelstvu města 

 

jmenovat prof. MUDr. Jana Latu, CSc., rektora Ostravské univerzity v Ostravě členem 

Řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje města Ostrava 

  

3) souhlasí 

  
se zařazením projektů v následujícím pořadí: 

1) Pěší zóna na ulici 28. října od Masarykova náměstí po Smetanovo náměstí 

2) Zvýšení bezpečnosti a kvality městské kolejové dopravy  - bezbariérový nástup do vozidla 

zastávka Dubina 

3) Cyklostezka chemické osady, Grmelova 

4) Cyklistická trasa O, Ostrava - Radvanice 

5) MIG 21 

do Integrovaného plánu rozvoje města - Pól rozvoje, spolufinancovaného prostřednictvím 

Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS II Moravskoslezsko 

za podmínky, že zmíněné projekty budou čerpat prostředky jen v případě zůstatku alokace 

IPRM 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit zařazení projektů v následujícím pořadí: 

1) Pěší zóna na ulici 28. října od Masarykova náměstí po Smetanovo náměstí 

2) Zvýšení bezpečnosti a kvality městské kolejové dopravy  - bezbariérový nástup do vozidla 

zastávka Dubina 

3) Cyklostezka chemické osady, Grmelova 

4) Cyklistická trasa O, Ostrava - Radvanice 
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5) MIG 21 

do Integrovaného plánu rozvoje města - Pól rozvoje, spolufinancovaného prostřednictvím 

Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS II Moravskoslezsko dle bodu 3) 

tohoto usnesení 

  

5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí o schválení podání žádosti o dotaci pro projekty: 

1) Pěší zóna na ulici 28. října od Masarykova náměstí po Smetanovo náměstí 

2) Zvýšení bezpečnosti a kvality městské kolejové dopravy  - bezbariérový nástup do vozidla 

zastávka Dubina 

3) Cyklostezka chemické osady, Grmelova 

4) Cyklistická trasa O, Ostrava - Radvanice 

5) MIG 21 

v rámci Integrovaného plánu rozvoje města, spolufinancovaného prostřednictvím Regionálního 

operačního programu regionu soudržnosti NUTS II Moravskoslezsko do výzvy č. 3.1-05 k 

předkládání náhradních projektů, za podmínky, že zmíněné projekty budou čerpat prostředky 

jen v případě zůstatku alokace IPRM 

  

6) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

schválit podání žádostí o dotaci pro projekty dle bodu 5) tohoto usnesení 

  

7) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit zastupitelstvu města návrhy dle bodů 2), 4), 5) a 6) tohoto usnesení k rozhodnutí 
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 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 29.04.2015 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_VZ 3 
Veřejná zakázka “Realizace kulturního a turistického značení pro 
motoristy”, poř. č. 32/2015 
  
Usnesení číslo: 01015/RM1418/18 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 00802/RM1418/14 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na realizaci kulturního a 

turistického značení pro motoristy v turistické oblasti Ostravsko, dle přílohy č. 1 předloženého 

návrhu s uchazečem: 

Ostravské komunikace, a.s. 

se sídlem: Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory 

IČO: 25396544 

za cenu nejvýše přípustnou 295.476,- Kč bez DPH 

  

 
RM_M 76 
Integrovaná teritoriální investice (ITI) - schválení Řídícího výboru 
  
Usnesení číslo: 01016/RM1418/18 

(zn.předkl.) 
38 

  
k materiálu č. BJ1418 01149/15 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
návrh složení Řídícího výboru ITI Ostravsko dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
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schválit složení Řídícího výboru ITI Ostravsko dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 29.04.2015 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 59 
Schválení projektové přípravy a podání žádosti o dotaci pro projekt 
“Pořízení vozidel pro sociální účely” organizace Čtyřlístek - centrum 
pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, p.o., v rámci 
Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS II 
Moravskoslezsko 2007-2013 
  
Usnesení číslo: 01017/RM1418/18 

(zn.předkl.) 
41 

  
k materiálu č. BJ1418 01120/15 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahájení přípravy projektu “Pořízení vozidel pro sociální účely”  příspěvkové organizace 

Čtyřlístek - centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, IČ 70631808, ke 

spolufinancování z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS II 

Moravskoslezsko 2007-2013, oblast podpory 2.1.2. Rozvoj infrastruktury sociálních služeb 

  

2) schvaluje 

   

podání žádosti o dotaci pro projekt “Pořízení vozidel pro sociální účely” v rámci Regionálního 

operačního programu regionu soudržnosti NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013, oblast 

podpory 2.1.2. Rozvoj infrastruktury sociálních služeb 

  

3) žádá 

  
ředitele příspěvkové organizace Čtyřlístek - centra pro osoby se zdravotním postižením 

Ostrava 

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

předložením žádosti o dotaci včetně jejich příloh dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu s 

podmínkami výzvy č. 38 v rámci oblasti podpory 2.1.2. Rozvoj infrastruktury sociálních služeb 
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 Vyřizuje: PhDr. Svatopluk Aniol, T: 14.05.2015 

 ředitel 

  
4) schvaluje 

  
v případě úspěšnosti projektu dle bodu 1) tohoto usnesení předfinancování celkových 

nákladů projektu v roce 2015 ve výši 4 500 tis Kč dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

přičemž v částce je obsaženo spolufinancování celkem ve výši 675 tis. Kč 

  

5) žádá 

  
ředitele příspěvkové organizace Čtyřlístek - centra pro osoby se zdravotním postižením 

Ostrava 

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

usnesení v rámci specifikace nároků na rozpočet statutárního města Ostrava dle bodu 4) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: PhDr. Svatopluk Aniol, T: 30.10.2015 

 ředitel 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 30.10.2015 

 vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 

  
6) souhlasí 

   

se zněním Potvrzení zřizovatele příspěvkové organizace pro projekt uvedený v bodě 1) tohoto 

usnesení a dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

7) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

souhlasit se zněním Potvrzení zřizovatele příspěvkové organizace pro projekt uvedený 

v bodě 1) tohoto usnesení a přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

8) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 7) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: PhDr. Svatopluk Aniol, T: 29.04.2015 

 ředitel 
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 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 29.04.2015 

 vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 

  
 

RM_M 54 
Informace o ustavení Rady seniorů statutárního města Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01018/RM1418/18 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
informaci o ustavení Rady seniorů statutárního města Ostrava 

  

 
RM_M 2 
Návrh na způsob krytí zvýšených osobních nákladů v roce 2015 
souvisejících s legislativními změnami u 9 příspěvkových organizací 
sociálních služeb 
  
Usnesení číslo: 01019/RM1418/18 

(zn.předkl.) 
86 

  
k materiálu č. BJ1418 01022/15 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
-zvýšení osobních nákladů v roce 2015 (období 12 měsíců) a v následujících letech v celkovém 

objemu 27 141 tis. Kč, z toho v dílčích  objemech dle sloupce č. 3 přílohy č. 1 předloženého 

materiálu, které souvisí s legislativními změnami u 9 příspěvkových organizací sociálních 

služeb zřízených statutárním městem Ostrava 

-návrh na způsob krytí zvýšených osobních nákladů v roce 2015 u 9 příspěvkových organizací 

sociálních služeb  dle předloženého materiálu a přílohy č. 1 předloženého materiálu v 

celkovém objemu 27 141  tis. Kč, z toho krytí objemu 12 220 tis. Kč dotacemi z kapitoly 313 - 

MPSV státního rozpočtu, přiznanými těmto  příspěvkovým organizacím pro  rok 2015 a 

objemu 14 921 tis. Kč z rozpočtu SMO (ORJ 180) 

  

2) schvaluje 

  
- rozpočtové opatření, kterým se 
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- s n i ž u j í  běžné výdaje  v ORJ 180 

na  § 4350, pol. 5909                                                                               o 13 248 tis. Kč 

- z v y š u j í  nedaňové příjmy v ORJ 180 

na  § 4357, pol. 2229                                                                               o  1 673 tis. Kč 

- z v y š u j í neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím  v ORJ 180 

na  § 4350, pol. 5331, org. 34                                                                    o    405 tis. Kč 

na  § 4357, pol. 5331, org. 34                                                                    o     218 tis. Kč 

na  § 4350, pol. 5331, org. 35                                                                    o     180 tis. Kč 

na  § 4357, pol. 5331, org. 35                                                                    o      93 tis. Kč 

na  § 4350, pol. 5331, org. 36                                                                    o     372 tis. Kč 

na  § 4350, pol. 5331, org. 37                                                                    o  2 433 tis. Kč 

na  § 4357, pol. 5331, org. 37                                                                    o     771 tis. Kč 

na  § 4350, pol. 5331, org. 38                                                                    o  2 094 tis. Kč 

na  § 4357, pol. 5331, org. 38                                                                    o     504 tis. Kč 

na  § 4357, pol. 5331, org. 39                                                                    o     228 tis. Kč 

na  § 4350, pol. 5331, org. 40                                                                    o  2 564 tis. Kč 

na  § 4357, pol. 5331, org. 40                                                                    o     726 tis. Kč 
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na  § 4350, pol. 5331, org. 41                                                                    o  1 925 tis. Kč 

na  § 4351, pol. 5331, org. 43                                                                    o     41 tis. Kč 

na  § 4354, pol. 5331, org. 43                                                                    o    301 tis. Kč 

na  § 4355, pol. 5331, org. 43                                                                    o    111 tis. Kč 

na  § 4357, pol. 5331, org. 43                                                                    o  1 567 tis. Kč 

na  § 4377, pol. 5331, org. 43                                                                    o    388 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.04.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit úpravu závazného ukazatele 

-zvýšení neinvestičního příspěvku příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních služeb 

následovně: 

Domov Sluníčko, Ostrava-Vítkovice, p.o.                                                      o   623 tis. Kč 

Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, p.o.                                                          o   273 tis. Kč 

Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, p.o.                                  o   372 tis. Kč 

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, p.o.                                                        o 3 204 tis. Kč 

Domov Korýtko, p.o.                                                                                       o  2 598 tis. Kč 
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Domov Magnolie, Ostrava-Vítkovice, p.o.                                                     o    228 tis. Kč 

Domov Slunečnice Ostrava, p.o.                                                                     o  3 290 tis. Kč 

Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, p.o.                                       o 1 925 tis. Kč 

Čtyřlístek-centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, p.o.            o 2 408 tis. Kč 

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 

předložit zastupitelstvu města ke schválení návrh dle bodu 4) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 29.04.2015 

 vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 

  
 

RM_M 17 
Přijetí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro 
statutární město Ostrava k financování sociálních služeb v r. 2015 a 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského 
kraje 
  
Usnesení číslo: 01020/RM1418/18 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
-  o přijetí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Podmínek dotačního 

programu na Podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2015 pro statutární město Ostrava v 

celkové výši 3.575.000,- Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

- o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje se sídlem 28. 

října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692 dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 35 
Návrh na zrušení pracovní skupiny rady města 
  
Usnesení číslo: 01021/RM1418/18 

(zn.předkl.) 
86 
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Rada města 

  
1) ruší 

  
pracovní skupinu rady města pro projekt Výměna zkušeností a know-how v oblasti 

volnočasových aktivit dětí a mládeže 

  

 
RM_M 37 
Žádost Sdružení hasičů okresu Ostrava o poskytnutí mimořádné 
neinvestiční účelové dotace 
  
Usnesení číslo: 01022/RM1418/18 

(zn.předkl.) 
86 

  
k materiálu č. BJ1418 01117/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout: 

- o poskytnutí mimořádné neinvestiční účelové dotace ve výši 130 tis. Kč na zabezpečení 

projektu “Hasiči mládeži, mládež hasičům”, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

- o uzavření smlouvy s organizací Sdružení hasičů okresu Ostrava, Výškovická 2995/40, 

Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO 64989721, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 29.04.2015 

 vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 

  
 

RM_M 5 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví Dětského 
centra Domeček, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 01023/RM1418/18 

(zn.předkl.) 
40 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

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

vlastnictví Dětského centra Domeček, příspěvkové organizace 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D.  

 vystavit za zřizovatele předchozí souhlas s nabytím darů dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 17.04.2015 

 vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 

  
 

RM_M 6 
Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného majetku ve správě 
Dětského centra Domeček, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 01024/RM1418/18 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného majetku v pořizovací ceně 34.825,- Kč, 

zůstatkové hodnotě 0,- Kč uvedeného v důvodové zprávě  ve vlastnictví statutárního města 

Ostrava, ve správě Dětského centra Domeček, příspěvková organizace, Jedličkova 5, 700 44  

Ostrava - Zábřeh, IČO 70631956 

  

2) jmenuje 

  
členy likvidační komise k likvidaci majetku dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
likvidační komisi 

vyhotovit zápis o provedení likvidace majetku uvedeného v důvodové zprávě předloženého 

materiálu 
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 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 30.04.2015 

 vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 

  
 

RM_M 34 
Žádost Nadačního fondu Českého klubu olympioniků regionu Severní 
Morava o poskytnutí finančního daru ve výši 200.000,- Kč 
  
Usnesení číslo: 01025/RM1418/18 

(zn.předkl.) 
87 

  
k materiálu č. BJ1418 01116/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o poskytnutí finančního daru Nadačnímu fondu Českého klubu olympioniků 

regionu Severní Morava, se sídlem: náměstí Svatopluka Čecha 518/10, Přívoz, 702 00 

Ostrava, IČ: 28618734 ve výši 200 tis. Kč na podporu sociálně slabých účastníků olympijských 

her a úspěšných reprezentantů naší země a o uzavření darovací smlouvy mezi statutárním 

městem Ostrava a výše uvedeným subjektem dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

-   z v y š u j í 

nedaňové příjmy 

na § 3315, pol. 2229, ORJ 160                                      o 200 tis. Kč 

-   z v y š u j í 

neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5240, ORJ 161                                       o 200 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

předložit návrh dle bodů 1) - 2) tohoto usnesení k rozhodnutí a ke schválení zastupitelstvu 
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města na jeho jednání dne 29.4.2015 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 29.04.2015 

 vedoucí odboru kultury, sportu a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 3 
Žádost právnické osoby v rámci programu “Sociální inkluze Ostrava” o 
prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně 
  
Usnesení číslo: 01026/RM1418/18 

(zn.předkl.) 
86 

  
k materiálu č. BJ1418 01105/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o povolení prominutí odvodu v plné výši za porušení rozpočtové kázně, které bylo 

uloženo právnické osobě SPOLEČNĚ - JEKHETANE, o.p.s., IČO 68145209, se sídlem na 

ulici Palackého 13/49, 702 00 Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého materiálu s úpravou 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

schválit návrh rozhodnutí o povolení prominutí odvodu v plné výši za porušení rozpočtové 

kázně dle bodu 1) tohoto usnesení a přílohy č. 2 předloženého materiálu s úpravou a 

rozhodnout o vydání tohoto rozhodnutí 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

- zvyšují nedaňové příjmy v ORJ 180 

na §4357, pol. 2229                                                                         o 53 tis. Kč 

- zvyšují ostatní neinvestiční výdaje v ORJ 180 
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na §4349, pol. 5909                                                                         o 53 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 

předložit návrh dle bodů 1), 2) a 3) tohoto usnesení zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 29.04.2015 

 vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 

  
 

RM_M 58 
Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, v 
rámci stavby “Inteligentní zastávky” 
  
Usnesení číslo: 01027/RM1418/18 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01133/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout koupit nemovité věci v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to: 

- pozemek ve zjednodušené evidenci - parcela původ Pozemkový katastr (PK) parc.č. 1163/3 

- část pozemku parc.č. 1163/3, o výměře 241 m2, oddělena geometrickým plánem č. 4736-

25/2014 ze dne 20.2.2015 a nově označena jako pozemek parc.č. 1163/7 

od vlastníka Asental Land, s.r.o., IČO 277 69 143, sídlo Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 

702 00 Ostrava, za cenu obvyklou 148.370,-Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 29.04.2015 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 20 
Návrh na souhlas s umístěním inženýrských sítí do pozemku ve 
vlastnictví SMO, návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o 
zřízení služebnosti a návrh na uzavření nájemní smlouvy k pozemku se 
společností GriffTec s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 01028/RM1418/18 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním plynovodní přípojky a vodovodní přípojky do části pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

parc. č. 1906/61- ostatní plocha, zeleň, 

v k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, pro: 

GriffTec s.r.o. 

se sídlem U Cementárny 1177, Vítkovice, 703 00 Ostrava 

IČO: 286 05 632 

v rámci stavby “Petřkovice - Areál firmy GriffTec s.r.o.” 

  

2) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu - k části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 1906/61 - ostatní plocha, zeleň, 

v k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, 

služebnost je vyznačena pro účely smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v 

situačním snímku a její rozsah bude ve smlouvě o zřízení služebnosti vymezen geometrickým 

plánem, ve prospěch budoucího oprávněného: 

GriffTec s.r.o. 

se sídlem U Cementárny 1177, Vítkovice, 703 00 Ostrava 

IČO: 286 05 632 

za účelem zřízení, provozování a údržby plynovodní přípojky a vodovodní přípojky, na dobu 

časově neomezenou, za jednorázovou úplatu ve výši: 
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- 500,- Kč + DPH v zákonné výši za každý i započatý metr délky plynovodní přípojky, 

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

- 500,- Kč + DPH v zákonné výši za každý i započatý metr délky vodovodní přípojky, 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) rozhodla 

   
na straně pronajímatele 

uzavřít nájemní smlouvu na pozemek ve vlastnictví statutárního města Ostrava parc.č. 1906/61, 

ost. plocha - zeleň v k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava (ul. Petřkovická) 

se společností 

GriffTec s.r.o. 

se sídlem: U Cementárny 1177, Vítkovice, 703 00 Ostrava 

IČO: 286 05 632 

za účelem vybudování vodovodní a plynovodní přípojky na předmětu nájmu v rámci realizace 

stavby “Petřkovice - Areál firmy GriffTec s.r.o.”, za nájemné ve výši 110,- Kč/m2/rok, tj. 4 

620,- Kč ročně, na dobu určitou ode dne účinnosti této smlouvy do dne právních účinků zápisu 

služebnosti přípojky vody a přípojky plynu ve prospěch nájemce jako oprávněného (tj. do dne 

podání návrhu na vklad služebnosti do katastru nemovitostí), nejdéle však do 31. 12. 2016 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 21 
Návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k. ú. Mariánské 
Hory,(lokalita ulice Josefa Šavla) 
  
Usnesení číslo: 01029/RM1418/18 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01131/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat  

část pozemku p.p.č. 204/11 o výměře  371 m2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, svěřeno 

městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky, která je dle geometrického plánu  č. 2004-

515/2014 ze dne 7. 10. 2014 označena jako pozemek p.p.č. 204/16  v k. ú. Mariánské Hory, 

obec Ostrava, 

  

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

  

2) ukládá 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 29.04.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 24 
- Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Stará Bělá, obec 
Ostrava - Návrh na záměr města darovat nemovité věci v k.ú. Zábřeh-
VŽ, obec Ostrava a nedarovat část pozemku p.p.č. 460/1 v k.ú. Zábřeh-
VŽ, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01030/RM1418/18 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01030/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

nesvěřené městskému obvodu Stará Bělá, a to: 

- část pozemku parc.č. 2599/1 o výměře 108 m2, dle návrhu na rozdělení pozemku označeného 

písmenem a, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

- část pozemku parc. č. 2600/1 o výměře 489 m2,  dle návrhu na rozdělení pozemku 

označeného písmenem b, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

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

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města darovat níže uvedené nemovité věci v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec 

Ostrava, část obce Vítkovice, nesvěřené městskému obvodu Vítkovice, a to:   

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

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

včetně vodovodní a kanalizační přípojky na pozemku p.p.č. 460/1 v k.ú. Zábřeh-VŽ a včetně 

všech vnitřních rozvodů 

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

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout, že město nemá záměr  darovat  část  pozemku p.p.č. 460/1 o výměře 857 m2 v k.ú. 

Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, nesvěřeného městskému obvodu Vítkovice, která je dle 
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geometrického plánu  č. 1914-109/2014 ze dne 20.5.2014, označena jako pozemek p.p.č. 

460/48 včetně součástí  v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava 

  

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 25 
Návrh úplatně nenabýt nebo úplatně nabýt nemovitou věc v k.ú. 
Radvanice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01031/RM1418/18 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01132/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout úplatně nenabýt nemovitou věc, a to budovu bez čp/če, garáž, na pozemku parc.č. 

924/6, k.ú. Radvanice, obec Ostrava, od České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem 

státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 69797111, sídlo Rašínovo 

nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, za cenu obvyklou 48.600,-Kč 

  

2) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 29.04.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 26 
Návrh na uzavření nájemních smluv se společnostmi VMI Silesia s. r. o. 
a RWL System a. s. 
  
Usnesení číslo: 01032/RM1418/18 

(zn.předkl.) 
08 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k částem pozemku parc. č. 793/378 - ostatní 

plocha, jiná plocha v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, a to: 

- části A o výměře 31,78 m2 

- části B o výměře 7,10 m2 

s VMI Silesia s. r. o., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Pelclova čp. 2500/5, PSČ 702 00, 

IČO 619 73 017 

za účelem vybudování veřejného osvětlení a plynovodu v rámci stavby “Vilapark Proskovická 

- IS” 

za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok tj. 3.499,20 Kč ročně 

na dobu určitou, ode dne účinnosti nájemní smlouvy, do 31.12.2018 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku p. p. č. 356/5 - ostatní 

plocha, silnice o výměře 11 m2 v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava 

s RWL System a. s., se sídlem 28. října 250/285, Hulváky, 709 00 Ostrava, IČO 293 82 637 

za účelem realizace SO 06.1 - Přeložka kanalizace ve vlastnictví statutárního města Ostravy v 

rámci stavby “Nový autosalon Autocentra Hulváky, parc. č. 317/24” 

za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 990,- Kč ročně 

na dobu určitou, ode dne účinnosti nájemní smlouvy do dne podepsání zápisu o odevzdání a 

převzetí dokončeného díla (PO 2) se společností Ostravské vodárny a kanalizace a. s., nejdéle 

však do 31.12.2017 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 
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RM_M 27 
Nabídka Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových úplatně 
nabýt pozemek parc. č. 1684 v k. ú. Hrušov, obec Ostrava do vlastnictví 
města 
  
Usnesení číslo: 01033/RM1418/18 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01003/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout 

-  úplatně nenabýt pozemek parc. č.1684 v k. ú. Hrušov, obec Ostrava 

od České republiky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo 

nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout 

- bezúplatně nabýt pozemek parc. č. 1684 v k. ú. Hrušov, obec Ostrava 

od České republiky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo 

nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00, Praha 2 

a zahájit jednání ve věci uzavření příslušné smlouvy 

  

3) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 29.04.2015 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 40 
Návrh na souhlas s umístěním stavby na pozemku ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 01034/RM1418/18 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním stavby -  ”Parkoviště u ÚMOb Poruba na ulici Gen. Sochora v Ostravě-Porubě”, 

která bude umístěna v hranici  pozemku parc. č.  1567 - ostatní plocha, ostatní komunikace v 

k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava 

dle katastrální mapy, která je přílohou č. 2  předloženého materiálu 

pro žadatele: statutární město Ostrava - městský obvod Poruba 

pro územní a stavební řízení 

  

 
RM_M 41 
Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti s 
ŘSD 
  
Usnesení číslo: 01035/RM1418/18 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01074/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti  

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu k pozemkům: 

parc. č. 3078/7 – ostatní plocha, silnice, 

parc. č. 3764/40 - ostatní plocha, silnice, 

oba v k. ú. Svinov, obec Ostrava, s: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, 

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle 
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IČO 65993390, 

za účelem zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu DN 100 v pozemku parc. č. 3078/7 

v k. ú. Svinov, obec Ostrava v rozsahu daném geometrickým plánem č. 2466-158a/2013 ze dne 

20. 8. 2013 a v pozemku parc. č. 3764/40 v k. ú. Svinov, obec Ostrava, v rozsahu daném 

geometrickým plánem č. 2579-34/2015 ze dne 27.2.2015, 

na dobu neurčitou a za jednorázovou finanční náhradu ve výši 12.490,-Kč včetně 21% DPH 

  

2) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 29.04.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 42 
Návrh na přijetí darů vodovodů a kanalizací v k. ú. Petřkovice u Ostravy, 
v k. ú. Výškovice u Ostravy, v k. ú. Třebovice ve Slezsku, v k. ú. 
Hrabová, obec Ostrava a uzavření smluv o budoucí smlouvě darovací, 
darovacích smluv, smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a 
smluv o zřízení služebností s dárci a vlastníky pozemků 
  
Usnesení číslo: 01036/RM1418/18 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01042/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o přijetí budoucího daru 

vodovodního řadu DN 80 v předpokládané délce 172,10 m, který  bude uložen v pozemcích v 

k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava: 

- parc.č. 1189/1 - orná půda, 

- parc.č. 1195/1 - trvalý travní porost, 

- parc.č. 1195/5 - trvalý travní porost, 

- parc.č. 1922/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- parc.č. 1922/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- parc.č. 1922/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
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a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

s budoucími dárci 

manželé 

XXXXXXXX XXXXXX narozena roku XXXXX 

XXXXX XXXXXX narozen roku XXXXX 

oba bydliště XXXXXX XXXXXXX XXXXXX, Ostrava - Martinov, PSČ: 723 00 

Stavební objekt bude realizován v rámci stavby “Inženýrské sítě a komunikace pro výstavbu 

rodinných domů v Ostravě - Petřkovicích, k.ú. Petřkovice u Ostravy”. 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout 

na straně budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle 

přílohy č. 4 předloženého materiálu k pozemkům: 

- parc. č. 1189/1 – orná půda, 

- parc. č. 1195/1 – trvalý travní porost, 

- parc. č. 1195/5 – trvalý travní porost, 

vše v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, ve společném jmění manželů: 

Manželé 

Ing. XXXX XXXXXk, rok narození 1XX9 

XXXXXXX XXXXXXXá, Dis., rok narození 1XX9 

oba bydliště XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXka, 

s uvedenými vlastníky pozemků, 

za účelem zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu DN 80 ve výše uvedených 

pozemcích, na dobu časově neomezenou za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,- Kč za 

podmínky, že dojde k přijetí budoucího daru vodovodního řadu DN 80 a k uzavření smlouvy o 

budoucí smlouvě darovací uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout  o přijetí budoucího daru 
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kanalizace splaškové DN 250 v předpokládané délce 844 m, která bude uložena v pozemcích 

v k.ú.  Výškovice u Ostravy, obec Ostrava: 

- parc.č. 806/8 - orná půda, 

- parc.č. 806/46 - orná půda, 

- parc.č. 806/49 - orná půda, 

- parc.č. 806/52 - orná půda, 

- parc.č. 806/54 - orná půda, 

- parc.č. 806/56 - orná půda, 

- parc.č. 806/58 - orná půda, 

- parc.č. 806/60 - orná půda, 

- parc.č. 806/90 - orná půda, 

- parc.č. 739/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- parc.č. 391/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- parc.č. 739/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace. 

 a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

s budoucím dárcem 

ALSA consult, a.s. 

se sídlem Štítného 327/7, Mariánské Hory, 709 00, Ostrava 

IČO: 278 30 195 

DIČ: CZ27830195 

Stavební objekt bude realizován v rámci stavby “Inženýrské sítě a komunikace RD Podolí 

Ostrava - Výškovice”. 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout 

na straně budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle 

přílohy č. 8 předloženého materiálu k pozemkům: 

- parc. č. 806/8 – orná půda, 

- parc. č. 806/49 – orná půda, 

- parc. č. 806/52 – orná půda, 

- parc. č. 806/54 – orná půda, 

- parc. č. 806/56 – orná půda 

- parc. č. 806/58 – orná půda, 

- parc. č. 806/60 – orná půda, 

- parc. č. 806/90 – orná půda, 
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vše v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, ve vlastnictví: 

ALSA consult, a.s. 

se sídlem Štítného 327/7, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 

IČO 278 30 195, 

s uvedeným vlastníkem pozemků,  

za účelem zřízení, provozování a údržby kanalizace splaškové DN 250 ve výše uvedených 

pozemcích, na dobu časově neomezenou za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,- Kč včetně 

DPH v zákonné výši za podmínky, že dojde k přijetí budoucího daru splaškové kanalizace DN 

250 a k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací uvedené v bodě 3) tohoto usnesení 

  

5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

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

služebnosti dle přílohy č. 9 předloženého materiálu k pozemku: 

- parc. č. 806/46 – orná půda, 

v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, ve vlastnictví: 

Podolí Development, a.s. 

se sídlem Štítného 327/7, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 

IČO 278 21 196, 

s uvedeným vlastníkem pozemku,  

za účelem zřízení, provozování a údržby kanalizace splaškové DN 250 ve výše uvedeném 

pozemku, na dobu časově neomezenou za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,- Kč za 

podmínky, že dojde k přijetí budoucího daru splaškové kanalizace DN 250 a k uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě darovací uvedené v bodě 3) tohoto usnesení 

  

6) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o přijetí daru 

kanalizace jednotné DN 250 celkové délky 94 m uložené v pozemcích v k.ú. Třebovice ve 

Slezsku, obec Ostrava: 
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- parc.č. 11/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 

- parc.č. 625/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- parc.č. 625/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

a 

vodovodu DN 80 celkové délky 91 m uloženého v pozemcích v k.ú. Třebovice ve Slezsku, 

obec Ostrava: 

- parc.č. 11/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 

- parc.č. 625/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

a uzavření darovací smlouvy dle přílohy č.12 předloženého materiálu 

s dárcem 

XXXX XXXXXX XXXXXX narozen roku XXXX 

bydliště XXXXXXXX XXXX XXXXXX, 747 23  Bolatice 

Stavební objekty byly vybudovány v rámci stavby “Technická a dopravní infrastruktura RD, 

ul. Třebovická, lokalita U kostela, Třebovice”. 

  

7) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti dle přílohy č. 13 

předloženého materiálu k pozemkům: 

  

- parc. č. 11/1 – ostatní plocha, jiná plocha, 

- parc. č. 625/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

oba v k. ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava, ve vlastnictví: 

Ing. XXXXXX XXXel, rok narození 1XX8 

bydliště XXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXXX X XXXXXá, 

s uvedeným vlastníkem pozemků, 

za účelem zřízení, provozování a údržby 

- vodovodu DN 80 ve výše uvedených pozemcích v rozsahu daném geometrickým plánem č. 

4636-51/2015 ze dne 23.3.2015 a částmi B, C, 

- kanalizace jednotné DN 250 ve výše uvedených pozemcích v rozsahu daném geometrickým 

plánem č. 4636-51/2015 ze dne 23.3.2015 a částmi A, B, 

na dobu časově neomezenou za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,-Kč za podmínky, že dojde 

k převodu vlastnického práva k vodovodu DN 80 a ke kanalizaci jednotné DN 250 na statutární 
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město Ostrava na základě darovací smlouvy uvedené v bodě 6) tohoto usnesení 

 

  

8) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o přijetí daru 

vodovodního řadu DN 100 v délce 134,97 m a DN 80 v délce 159,76 m, uloženého v 

pozemcích v k.ú. Hrabová, obec Ostrava: 

- parc.č. 1988/1 - vodní plocha, zamokřená plocha, 

- parc.č. 1988/2 - trvalý travní porost, 

- parc.č. 1989/1 - orná půda, 

- parc.č. 2008/4 - orná půda, 

- parc.č. 1977/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- parc.č. 1982 - trvalý travní porost. 

a 

splaškové kanalizace DN 300 v délce 165,54 m a DN 250 v délce 33,70 m, uložené v 

pozemcích v k.ú. Hrabová, obec Ostrava: 

- parc.č. 1988/1 - vodní plocha, zamokřená plocha, 

- parc.č. 1988/2 - trvalý travní porost, 

- parc.č. 1989/1 - orná půda, 

- parc.č. 2008/4 - orná půda, 

- parc.č. 1987/11 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- parc.č. 1987/13 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

a uzavření darovací smlouvy dle přílohy č.16  předloženého materiálu 

s dárci 

manželé 

XXXXX XXXXXXXX, narozena XXXX, 

XXXXXXXXX XXXXX, narozen XXXX, 

oba bydliště XXXXXXXXX XXXXXXXX, Hlučín, PSČ 748 01 

Vodohospodářské stavby byly vybudovány v rámci akce “Komunikace pro stavební lokalitu 

Na Farském - Hrabová - SO 01 Prodloužení vodovodu, SO 02 Splašková kanalizace”. 

  

9) doporučuje 

  
zastupitelstvu města  
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rozhodnout na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti dle přílohy č. 17 

předloženého materiálu k pozemkům: 

  

- parc. č. 1988/1 – vodní plocha, zamokřená plocha, 

- parc. č. 1988/2 – trvalý travní porost, 

- parc. č. 1989/1 – orná půda, 

- parc. č. 2008/4 - orná půda, 

vše v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, ve vlastnictví: 

XXXXX XXXXXXvá, rok narození 1XX4 

bydliště XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXín, 

s uvedeným vlastníkem, 

za účelem zřízení, provozování a údržby 

- vodovodního řadu DN 100 ve výše uvedených pozemcích v rozsahu daném geometrickým 

plánem č. 2734-8/2015 ze dne 18.2.2015, 

- splaškové kanalizace DN 300 ve výše uvedených pozemcích v rozsahu daném geometrickým 

plánem č. 2735-9/2015 ze dne 18.2.2015, 

na dobu časově neomezenou za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,-Kč za podmínky, že dojde 

k převodu vlastnického práva k vodovodnímu řadu DN 100 a k splaškové kanalizaci DN 300 

na statutární město Ostrava na základě darovací smlouvy uvedené v bodě 8) tohoto usnesení 

  

10) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 29.04.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 43 
Návrh darovat nemovitosti ve “Strategické průmyslové zóně Ostrava-
Mošnov” v k.ú. Mošnov, obec Mošnov a v k.ú. Sedlnice, obec Sedlnice, 
Moravskoslezskému kraj a uzavřít Darovací smlouvu a dohodu o 
zrušení předkupního práva 
  
Usnesení číslo: 01037/RM1418/18 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01044/15 
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Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout darovat níže uvedené pozemky : 

- parc. č. 1121/35 - travní porost o výměře 68 m2, oddělený z pozemku parc. č. 1121/2 

- parc. č. 1122/49 - orná půda o výměře 1362 m2, oddělený z pozemku parc. č. 1122/8 

- parc. č. 1122/38 - orná půda o výměře  441 m2, oddělený z pozemku parc. č. 1122/10 

- parc. č. 1122/11 - orná půda o výměře 4215 m2, oddělený z pozemku parc. č. 1122/11 

- parc. č. 1122/15 - orná půda o výměře 32 m2, oddělený z pozemku parc. č. 1122/15 

- parc. č. 1122/47- ostatní plocha, silnice  o výměře 334 m2, 

- parc. č. 1122/48 - ostatní plocha, silnice  o výměře 70 m2 

- parc. č. 1122/50 - ostatní plocha, silnice o výměře 30 m2, 

vše odděleno z pozemku parc. č. 1122/23 - ostatní plocha, silnice 

- parc. č. 1122/25 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 488 m2, oddělený z pozemku parc. č. 

1122/25 

- parc. č. 1122/39 - orná půda, o výměře 335 m2, oddělený z pozemku parc.č. 1122/29 

- parc. č. 1127/2 -  zast.plocha, zbořeniště o výměře 59 m2, oddělený z pozemku parc. č. 1127 

- parc. č. 1129/20 - ostatní plocha, manip.plocha o výměře  138 m2, oddělený z pozemku 

1129/3 

- parc. č. 1129/15 - ostatní plocha, manip. plocha o výměře 310 m2, oddělený z pozemku parc. 

č. 1129/6 
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- parc. č. 1129/14 - ostatní plocha, manip.plocha o výměře 405 m2, oddělený z pozemku parc. 

č. 1129/7 

- parc. č. 1129/8 - ostatní plocha, manip.plocha o výměře 340 m2, oddělený z pozemku parc. č. 

1129/8 

- parc. č. 1130/4 - travní porost o výměře 97 m2, oddělený z pozemku parc. č. 1130/4 

- parc. č. 1130/8 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 62 m2, oddělený z pozemku parc. 

1130/8 

- parc. č. 1559/19 - vodní pl., tok umělý o výměře 254 m2, oddělený z pozemku 1159/9, 

které vzniknou na  základě   geometrického plánu GP č. 1804-4115042/2014 zpracovaného 

Ing. Pavlem Harapatem  dne 27.11..2014, 

- parc. č. 1122/26 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 107 m2 

vše v k.ú. Sedlnice, obec Sedlnice 

dále: 

- parc. č. 1331/4 - travní porost o výměře 250 m2, oddělený z pozemku parc. č. 1331/2 

- parc. č. 1332/8 - travní porost o výměře 198 m2, oddělený z pozemku parc. č. 1332/2 

- parc. č. 1332/7 - ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 331 ,m2, oddělený z pozemku 

parc. č. 1332/3 

- parc. č. 1336/2 - travní porost o výměře 609 m2, oddělený z pozemku parc. č. 1336 

-parc. č. 1339/26 - orná půda o výměře 1140 m2, oddělený z pozemku parc. č. 1339/2 

- parc. č. 1340/50 - ostatní plocha. jiná plocha o výměře 2 m2, oddělený z pozemku parc. č. 

1340/26 
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- parc. č. 1340/47 - ostatní plocha,jiná plocha o výměře 1997 m2, oddělený z pozemku  

1340/27 

- parc. č. 1340/49 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 99 m2, oddělený z pozemku 

parc. č. 1340/28 

- parc. č. 1340/59 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 405 m2, oddělený z pozemku parc. č. 

1340/29 

- parc. č. 1340/52 - ostatní plocha, ostatní komunikce o výměře  243 m2, oddělený z pozemku 

parc. č. 1340/35 

- parc. č. 1356/17 - travní porost o výměře 5713 m2, oddělený z pozemku parc. č. 1356/2 

- parc. č. 1366/8 - orná půda o výměře   187 m2, oddělený z pozemku parc. č. 1366/3 

-  parc. č.  1366/9 - orná půda o výměře 89 m2,oddělený z pozemku parc. č. 1366/3 

- parc. č. 1441/2 -  ostatní plocha, jiná plocha o výměře 92 m2, oddělený z pozemku parc. č. 

1441 

- parc. č. 1469/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 22 m2, oddělený z pozemku 

1469/4 

-vše k.ú. Mošnov, obec Mošnov, 

 které vzniknou na základě   geometrického plánu GP č. 910-4115042/2014 zpracovaného Ing. 

Pavlem Harapatem  dne 21.10.2014, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy (Strategická průmyslová zóna Ostrava-Mošnov), 

a uzavřít darovací smlouvu s Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října 117,  702 18 

Ostrava, IČ: 70890692,  včetně  Dohody o zrušení předkupního práva se společností Železniční 

Cargo MOŠNOV, s.r.o., Rohanské nábřeží 670/19, 186 00 Praha, IČO:28938186  dle přílohy 

č.1) předloženého materiálu 

za podmínky souhlasu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR jako správce programu 
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3) 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 44 
Návrh uzavřít darovací smlouvu pro pozemky parc.č. 14/11 a 14/17 v 
k.ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava (ČR - DIAMO, státní podnik) 
  
Usnesení číslo: 01038/RM1418/18 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01138/15 
k usnesení č. 1610/ZM1014/23 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout uzavřít “Darovací smlouvu” (dle přílohy č. 2 předloženého materiálu) jejímž 

předmětem je bezúplatný převod pozemků, a to: 

- parc.č. 14/11 

- parc.č. 14/17 

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

od České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu DIAMO, státní podnik, Stráž 

pod Ralskem, Máchova 201, PSČ 471 21, IČO 000 02 739 

O bezúplatném nabytí pozemků rozhodlo zastupitelstvo města svým usnesením č. 

1610/ZM1014/23 ze dne 20.03.2013. 

  

2) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 29.04.2015 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 45 
Návrh koupit nemovité věci v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava v 
rámci stavby “Nová Karolína - Nová ulice Porážková” 
  
Usnesení číslo: 01039/RM1418/18 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01041/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout koupit nemovité věci do vlastnictví statutárního města Ostravy, a to: 

- pozemek parc. č. 1869/2   

- pozemek parc. č. 1869/3, 

oba v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

ve vlastnictví TRANSL, v.o.s., se sídlem Příborská 333, Místek, PSČ 73801, Frýdek-Místek, 

IČO: 253 85 470 

za dohodnutou kupní cenu v celkové výši 77.440,-Kč, z toho: 

- za pozemek parc. č. 1869/2 částku ve výši 60.016,-Kč vč. DPH  

- za pozemek parc. č. 1869/3 částku ve výši 17.424,-Kč vč. DPH 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č.3. předloženého materiálu 

Odůvodnění odchylky od ceny obvyklé: 

Pozemky ve vlastnictví společnosti TRANSL, v.o.s. jsou zastavěny stavbou statutárního města 

Ostravy, na kterou byla poskytnuta účelová dotace, realizována v rámci Regionálního 

operačního programu. Podmínkou pro její čerpání v maximální výši je dořešení 

majetkoprávních vztahů. Na koupi pozemků za cenu obvyklou dle znaleckého posudku, či 

na zřízení služebnosti společnost nepřistoupila. 

  

2) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 29.04.2015 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 46 
Návrh na výkup pozemků v k.ú. Hrabová, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01040/RM1418/18 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01024/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o koupi pozemku: 

- parc.č. 416/6 o výměře 282 m2, který vznikne oddělením z původního pozemku parc.č. 

416/4, podle geometrického plánu č. 2482-35/2012 ze dne 9.7.2012, 

vše v k.ú. Hrabová, obec Ostrava 

od vlastníka: 

ZXXXXX NXXXXXX, rok nar. XXXX, bydliště: XXXXXXXXX XXXXXXX 

XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

za celkovou kupní cenu 87.650,-Kč, a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která je 

přílohou č. 6 předloženého materiálu a o uzavření kupní smlouvy dle přílohy č. 6 předloženého 

materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o koupi pozemků: 

- parc.č. 416/7 o výměře   29 m2, který vznikne oddělením z původního pozemku parc.č. 416/2 

- parc.č. 416/8 o výměře 193 m2, který vznikne oddělením z původního pozemku parc.č. 

416/5, 

oba podle geometrického plánu č. 2535-65/2012 ze dne 7.12.2012, 

vše v k.ú. Hrabová, obec Ostrava 

od spoluvlastníků: 

LXXXXXXXX NXXXXXX, rok nar. XXXXX bydliště: XXXXXXXXX XXXXXX XXXX 

XXXXX XXXXXXX 

spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1/2 

a 

MXXXXXXXX NXXXXXX, rok nar. XXXX, bydliště: XX XXXXXXX XXXXXXX 

XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX, 

spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1/2 za celkovou kupní cenu 69.000,-Kč, 

z toho cena za pozemek parc.č. 416/7      9.000,-Kč 

a cena za pozemek parc.č. 416/8            60.000,-Kč, 
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a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která je přílohou č. 7 předloženého materiálu a o 

uzavření kupní smlouvy dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  

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 47 
Návrh na záměr města prodat pozemky v k.ú. Přívoz, obec Ostrava 
(poblíž ul. Hlučínská a Slovenská) 
  
Usnesení číslo: 01041/RM1418/18 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01111/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat pozemky, a to 

- pozemek p. č. st. 669/1 

- pozemek p. č. st. 669/2  

v k.ú. Přívoz, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřené městskému 

obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

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

  

2) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 29.04.2015 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 48 
Návrh na záměr města směnit nemovitosti v ploše “Strategické 
průmyslové zóny Ostrava-Mošnov” v k.ú. Mošnov, obec Mošnov 
  
Usnesení číslo: 01042/RM1418/18 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01104/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o  záměru  směnit pozemek vedený ve zjednodušené evidenci - Přídělový plán 

nebo jiný podklad (GP)  - 593/1, 

ve vlastnictví statutárního města Ostrava 

za 

pozemky vedené ve zjednodušené evidenci pozemkový katastr (PK) 

- 638 díl2 (původ. katastr Sedlnice) 

- 1128/2 díl 2 ( původ. katastr Sedlnice), 

ve vlastnictví České republiky, správě Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, 

Žižkov, Praha  PSČ 130 00 

vše v k.ú. Mošnov, obec 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 
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RM_M 50 
Návrh na svěření nemovitostí městskému obvodu Plesná 
  
Usnesení číslo: 01043/RM1418/18 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01130/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit níže uvedený majetek, jakožto majetek svěřený městskému 

obvodu Plesná  dle ust. čl.  9 odst. 1 písm. b) OZV č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění 

pozdějších změn a doplňků, a to: 

pozemek parc. č. 299 - zastavěná plocha a nádvoří 

v k.ú. Nová Plesná, obec Ostrava 

pozemek parc. č. 144 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

pozemek parc. č. 331/7 - zahrada 

pozemek parc. č. 806/6 - trvalý travní porost 

pozemek parc. č. 806/7 - trvalý travní porost 

pozemek parc. č. 806/8 - trvalý travní porost 

pozemek parc. č. 806/9 - trvalý travní porost 

pozemek parc. č. 857/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

pozemek parc. č. 857/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace  

v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava 
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2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

označit majetek uvedený v bodě 1) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému 

obvodu Plesná dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) OZV č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění 

pozdějších změn a doplňků 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Lumírovi Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 29.04.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 51 
Návrh na učinění souhlasného prohlášení o vlastnictví nemovitých věcí 
v k.ú. Krásné Pole ve prospěch ČR - Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových 
  
Usnesení číslo: 01044/RM1418/18 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01109/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout na straně statutárního města Ostravy 

uznat vlastnické právo k nemovitým věcem: 

-   pozemku parc.č. 105/1 o výměře 136 m2, ostatní plocha, zeleň, 

    který vznikne rozdělením původního pozemku parc. č. 105/1 

    o výměře 253 m2 geometrickým plánem č. 2010-305/2014 

    ze dne16.12.2014 

 -  pozemku parc.č. 105/2 ostatní plocha, zeleň 

 -  pozemku parc.č. 105/3 zastavěná plocha a nádvoří 

vše v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava 

ve prospěch České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování 

státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČO 
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69797111 

a učinit souhlasné prohlášení dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 29.04.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 52 
Návrh na předání vodohospodářského majetku ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava do nájmu společnosti Ostravské vodárny a 
kanalizace a.s. a záměr pronájmu vodohospodářských staveb 
  
Usnesení číslo: 01045/RM1418/18 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o předání vodohospodářského majetku ve vlastnictví statutárního města Ostrava v celkové 

pořizovací ceně 1 234 298,52 Kč do nájmu společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s., a 

to: 

I. Dokončená investiční akce statutárního města Ostravy v pořizovací ceně 677 138,52 Kč 

• Kanalizační potrubí PE 100 RC SDR 17 D160x9,5 m v délce 150,3 m, uloženo v 

pozemcích parc.č.2262, parc.č.2582, parc.č.2581 v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava. Stavba 

byla kolaudována kolaudačním souhlasem č.131/14/VH/K ze dne 20.11.2014 a 

vybudována v rámci akce “Odvodnění vodoměrné šachty Světlovská”, ORG 7249, v 

pořizovací ceně 677 138,52 Kč 

II. Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně 350 000,00 Kč, 

    který statutární město Ostrava nabylo 

• Darovací smlouvou e.č.0021/2015/MJ ze dne 7.1.2015. Jedná se o vodovodní řad DN 80 

v celkové délce 204 m, uložený v pozemcích parc.č.1521/1, parc.č.1521/2, parc.č.1522/1, 

parc.č.1522/2 v k.ú. Hrabová, obec Ostrava. Stavba byla kolaudována kolaudačním 

souhlasem č.90/14/VH/K ze dne 7.8.2014 a vybudována v rámci stavby “Prodloužení 

vodovodního řadu, ul. Na Luhu, Ostrava - Hrabová”, v pořizovací ceně 350 000,00 Kč. 

II. Dlouhodobý drobný  hmotný majetek v celkové pořizovací ceně 207 160,- Kč, 

    který statutární město Ostrava nabylo 
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• Kupní smlouvou e.č.2195/2014/MJ/LPO ze dne 25.9.2014, a to: 

- 3 ks vodoměrů, č. dokladu 120103115 ze dne 10.3.2015, v pořizovací ceně 17 160,- Kč 

- 100 ks vodoměrů, č. dokladu 120103329 ze dne 12.3.2015, v pořizovací ceně 102 000,- Kč 

- 100 ks vodoměrů, č. dokladu 120103552 ze dne 18.3.2015, v pořizovací ceně 88 000,- Kč 

  

2) rozhodla 

  
o záměru statutárního města Ostrava pronajmout vodohospodářské stavby ve vlastnictví 

statutárního města Ostrava a zároveň právo kdykoliv tento záměr zrušit: 

- Splašková kanalizace DN 300 včetně kanalizačních šachet DN 1000 v délce 308,5 m a 

vodovodní řad FN 80 délky 201,3 m a DN 50 délky 27,1 m včetně podzemního hydrantu, 

uložených v pozemcích parc.č.739/320, parc.č.738/13, parc.č.739/198, parc.č.739/342, 

parc.č.739/343, parc.č.739/345, parc.č.739/349, parc.č.738/23, parc.č.738/24, parc.č.713/6, v 

k.ú. Proskovice, obec Ostrava. Stavby byly kolaudovány kolaudačním souhlasem 

č.49/14/VH/K ze dne 22.4.2014. 

- Výtlak z potrubí DN 500 včetně 1 kusu odvzdušňovací šachty DN 1500 v celkové délce          

120 m, umístěných na pozemku parc.č.217/1, v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava. Stavba 

byla kolaudována kolaudačním souhlasem č.29/15/VH/K ze dne 3.3.2015. 

- Vodovodní řad DN 80 včetně 1 kusu podzemního hydrantu DN 80 v celkové délce 161,40 m, 

uložený v pozemcích parc.č.552/1, parc.č.412/2, parc.č.344/16, parc.č.344/10, v k.ú. Muglinov, 

obec Ostrava. Stavba byla kolaudována kolaudačním souhlasem č.17/15/VH/K ze dne 

22.1.2015. 

  

3) zmocňuje 

  
vedoucího odboru majetkového 

k podepsání předávacích protokolů dle  bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 17.04.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 55 
Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví SMO pro oprávněného 
ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 01046/RM1418/18 

(zn.předkl.) 
08 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

statutárního města Ostravy: 

parc.č. 4422/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava 

parc.č. 4489/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 4625/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 4625/18 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 4684/2 - zahrada, 

parc.č. 4685/1 - orná půda, 

parc.č. 4685/60 - orná půda, 

parc.č. 4685/63 - orná půda, 

parc.č. 4685/65 - orná půda, 

parc.č. 4685/88 - orná půda 

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

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

IČO  247 29 035 

za účelem zřízení a provozování podzemního kabelového vedení 2x VN 22  kV k části 

pozemku parc.č. 4422/1 v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava v  rozsahu daném geometrickým 

plánem č. 2814-244/2014 ze dne 6.2.2015 a k částem pozemků parc.č. 4489/3, parc.č. 4625/7, 

parc.č. 4625/18, parc.č. 4684/2, parc.č. 4685/1, parc.č. 4685/60, parc.č. 4685/63, parc.č. 

4685/65, parc.č. 4685/88 v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava, v rozsahu daném geometrickým 

plánem č. 5612-244/2014 ze dne 6.2.2015, na dobu časově neomezenou, za jednorázovou 

úplatu v celkové výši 233.409,- Kč včetně 21% DPH 

  

 
RM_M 56 
Návrh prodat nemovité věci v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava v areálu 
VTP 
  
Usnesení číslo: 01047/RM1418/18 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01135/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 
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zastupitelstvu města 

rozhodnout prodat níže uvedené nemovité věci v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, bez svěření městskému obvodu, a to: 

- pozemek parc. č. 4685/97 o výměře 1769 m2, který vznikne oddělením částí pozemků 

  parc. č. 4685/1 o výměře 1502 m2, označené písmenem c 

  parc. č. 4685/63 o výměře 180 m2, označené písmenem v 

  parc. č. 4685/65 o výměře 87 m2, označené písmenem t 

- pozemek parc. č. 4685/100 o výměře 56 m2, který vznikne oddělením části pozemku parc. č. 

4685/71 

- pozemek parc. č. 4685/101 o výměře 124 m2, který vznikne oddělením části pozemku parc. č. 

4685/72 

včetně stavby chodníku pro invalidy na části pozemku parc. č.  4685/71, nově označeném jako 

pozemek parc. č. 4685/100 

vše dle geometrického plánu vyhotoveného společností GEODAT v.o.s., č. 5594-92/2014 ze 

dne 23.6.2014 

za kupní cenu 1,660.350,- Kč 

do vlastnictví společnosti ELCOM, a.s., se sídlem Praha 4, Na Větrově 34, PSČ 142 00, IČO 

25077155 

a uzavřít kupní smlouvu a smlouvu o zřízení předkupního práva dle přílohy č. 3 předloženého 

materiálu 

  

2) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 29.04.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 57 
Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava a v 
k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01048/RM1418/18 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01134/15 
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Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

koupit pozemek parc.č. 2260/4, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, od vlastníka Asental 

Land, s.r.o., IČO 277 69 143, sídlo Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, za 

kupní cenu 3.062.000-Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která je přílohou č. 2 

předloženého materiálu 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit pozemek uvedený v bodu 1) tohoto usnesení, jakožto majetek 

svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně 

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

doplňků, za podmínky, že nemovitost uvedenou v bodu 1) tohoto usnesení statutární město 

Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

označit pozemek uvedený v bodě 1) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému 

obvodu Moravská Ostrava a Přívoz dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky města 

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

že nemovitost uvedenou v bodě 1) tohoto usnesení statutární město Ostrava nabude do svého 

vlastnictví 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

koupit pozemek p.p.č. 508/4, k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, od podílových spoluvlastníků: 

- XXXXXXXX XXXXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště X XXXX XXXXX XXXX 

XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXX XX XXXXXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 
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rada města 
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1/4) 

- XXXXXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXXX XXXXXXX 

XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 1/8) 

- XXXXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXX XXXXXXX 

XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX (spoluvlastnický podíl ve výši 1/4) 

- XXXXXXX XXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXXX XXXXXX XXX 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 3/8) 

za kupní cenu celkem 152.740,-Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která je 

přílohou č. 4 předloženého materiálu 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit pozemek uvedený v bodě 4) tohoto usnesení, jakožto majetek 

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

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

podmínky, že nemovitost uvedenou v bodě 4) tohoto usnesení statutární město Ostrava nabude 

do svého vlastnictví 

  

6) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

označit pozemek uvedený v bodě 4) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému 

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

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

nemovitost uvedenou v bodě 4) tohoto usnesení statutární město Ostrava nabude do svého 

vlastnictví 

  

7) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 29.04.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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RM_M 68 
Návrh na koupi věcí nemovitých v k.ú. Muglinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01049/RM1418/18 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01161/15 
  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
sdělení společnosti BJ Trading s.r.o., Sídlo: Obránců míru 863/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava, 

IČO: 29381665, na základě plné moci  zastoupené Mgr. Hanou Milatovou, advokátkou 

společnosti Fridelová, Milatová, Pěnkava v.o.s., advokátní kancelář, sídlo: Místecká 329/258, 

720 00, Ostrava - Hrabová, IČ: 26 78 53 31, kterým společnost BJ Trading, s.r.o. sděluje, že je 

ochotna, jakožto vlastník pozemků, resp. pronajímatel akceptovat uzavření nájemní smlouvy za 

cenu nájemného ve výši 500.471,-Kč/rok s tím, že tento návrh platí do 30.4.2015, dle přílohy č. 

1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout koupit pozemky 

• 414/7 ostatní plocha, zeleň o výměře 1.085 m2 

• 414/13 ostatní plocha, zeleň o výměře 1.774 m2 

• 414/28 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2.914 m2 

• 414/29 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3.814 m2 

• 414/34 ostatní plocha, zeleň o výměře 39 m2 

• 414/38 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 466 m2 

• 414/40 ostatní plocha, zeleň o výměře 31 m2 

• 414/41 ostatní plocha, zeleň   o výměře 1.207 m2 

celková výměra činí 11.330 m2 

vše v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, za kupní cenu ve výši 7.931.000,- Kč 

od vlastníka BJ Trading s.r.o., Sídlo: Obránců míru 863/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO: 

29381665 a zahájit jednání ve věci uzavření kupní smlouvy  

 

  

3) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 29.04.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 69 
Návrh na prodej nemovitosti v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01050/RM1418/18 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01163/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout prodat nebytovou jednotku – garáž ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 

nesvěřenou městskému obvodu 

Číslo jednotky 3034/101 v domě č.p. 3034 na poz. parc. č. 126/8 s podílem na společných 

částech domu a pozemku ve výši 3057/121257 v k.ú. Dubina u Ostravy, část obce Bělský Les, 

obec Ostrava 

Wandě Holkové, nar. 19.4.1945, bytem: Horní 3034/104, Ostrava – Bělský les 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

předložit návrh na záměr prodat nemovitosti dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města k 

rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 29.04.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 70 
Užívání části pozemků v areálu Městského stadionu v Ostravě-
Vítkovicích 
  
Usnesení číslo: 01051/RM1418/18 

(zn.předkl.) 
08 

  
 



Statutární město Ostrava 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru poskytnout do bezúplatného užívání věci nemovité, a to: 

- pozemek p.č. st. 553/77 ostatní plocha, sportovní a rekreační plocha o výměře 277 m2, který 

vznikne oddělením podle GP č. 1937-46/2014 ze dne 18.3.2015 z části pozemku p.č. st. 553/65 

ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha včetně součástí a příslušenství, vše v k.ú. Zábřeh-

VŽ, obec Ostrava, 

a 

- pozemek p.č. st. 553/78 ostatní plocha, sportovní a rekreační plocha o výměře 72 m2, který 

vznikne oddělením podle GP č. 1937-46/2014 ze dne 18.3.2015 z části pozemku p.č. st. 553/65 

ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha včetně součástí a příslušenství, vše v k.ú. Zábřeh-

VŽ, obec Ostrava, 

a to vždy výhradně za účelem užívání nemovitostí – veřejného sportoviště k provozování 

sportovní činnosti – konání tréninků a atletických soutěží, popřípadě pořádání vrcholových 

atletických mítinků a na dobu určitou v délce trvání maximálně do 26.6.2023 

Dále si město vyhrazuje právo tento záměr kdykoliv zrušit.
 

  

 
RM_M 18 
Zrušení pracovní skupiny rady města “Systém sdružených nákupů” 
  
Usnesení číslo: 01052/RM1418/18 

(zn.předkl.) 
90 

  
k usnesení č. 3991/RM1014/53 
k usnesení č. 10661/RM0610/128 
  
Rada města 

  
1) zrušuje 

  
pracovní skupinu rady města “Systém sdružených nákupů” 

  

 
RM_M 39 
Schválení Dodatku č. 3 k Rozhodnutí a Podmínkám poskytnutí dotace 
pro projekt “Multifunkční budova III, IV Vědecko-technologického parku 
Ostrava” 
  
Usnesení číslo: 01053/RM1418/18 

(zn.předkl.) 
90 
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k materiálu č. BJ1418 00829/15 
k usnesení č. 2377/ZM1014/31 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

vyhradit si rozhodnutí o schválení Dodatku č.3 k Rozhodnutí a Podmínkám poskytnutí dotace 

ze státního rozpočtu a prostředků strukturálních fondů ES pro projekt “Multifunkční budova 

III, IV Vědecko-technologického parku Ostrava (5.1 PP04/019) v rámci Operačního programu 

Podnikání a inovace dle přílohy č.2 tohoto materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

schválit Dodatek č. 3 k Rozhodnutí a Podmínkám poskytnutí dotace ze státního rozpočtu a 

prostředků strukturálních fondů ES na projekt “Multifunkční budova III, IV Vědecko-

technologického parku Ostrava (5.1 PP04/019) v rámci Operačního programu Podnikání a 

inovace dle přílohy č. 2 dle předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 29.04.2015 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 

  
 

RM_M 62 
Smlouva a Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu “Revitalizace ZŠ 
Ostrava - Hošťálkovice” v rámci Operačního programu Životní prostředí 
  
Usnesení číslo: 01054/RM1418/18 

(zn.předkl.) 
90 

  
k materiálu č. BJ1418 01098/15 
k usnesení č. 8691/RM1014/114 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 
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rada města 
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s uzavřením Smlouvy č. 14199683 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 

ČR mezi Statutárním městem Ostrava a Státním fondem životního prostředí České republiky, 

se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČO: 00020729 na financování projektu 

“Revitalizace ZŠ Ostrava - Hošťálkovice” z Operačního programu Životní prostředí dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu 

a 

s přijetím dotace z Operačního programu Životní prostředí od poskytovatele - Česká republika 

- Ministerstvo životního prostředí, se sídlem Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, IČ: 

00164801 k projektu “Revitalizace ZŠ Ostrava - Hošťálkovice” dle podmínek Rozhodnutí o 

poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Smlouvy č. 14199683 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 

prostředí ČR mezi Statutárním městem Ostrava a Státním fondem životního prostředí České 

republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČO: 00020729 na financování 

projektu “Revitalizace ZŠ Ostrava - Hošťálkovice” z Operačního programu Životní prostředí 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

a 

o přijetí dotace z Operačního programu Životní prostředí od poskytovatele - Česká republika - 

Ministerstvo životního prostředí, se sídlem Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, IČ: 

00164801 k projektu “Revitalizace ZŠ Ostrava - Hošťálkovice” dle podmínek Rozhodnutí o 

poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 29.04.2015 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 
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RM_VZ 10 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy 
příkazní na zajištění služeb pro projekt “Pořízení vozidel pro sociální 
služby” 
  
Usnesení číslo: 01055/RM1418/18 

(zn.předkl.) 
90 

  
k usnesení č. 00839/RM1418/14 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu dle přílohy č. 1 a uzavření Smlouvy příkazní na 

zajištění služeb 

pro projekt “Pořízení vozidel pro sociální služby” se zhotovitelem (příkazníkem): 

ProFaktum, s.r.o., Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín, IČ: 28568087 

za cenu nejvýše přípustnou 94.000,- Kč bez DPH dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

snižují běžné výdaje ORJ 125 

§ 3636  pol. 5901, ÚZ 3637       o   114 tis. Kč 

zvyšují běžné výdaje ORJ 125 

§ 4350  pol.  5169, ÚZ 3637      o    114 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.04.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 15 
Podání ve věci zrušení obecně závazné vyhlášky č. 9/2012, ve znění 
vyhlášky č. 5/2013, kterou se upravuje trvalé označování psů a evidence 
jejich chovatelů 
  
Usnesení číslo: 01056/RM1418/18 

(zn.předkl.) 
33 

  
k materiálu č. BJ1418 01150/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

projednat podání PXXXX HXXXXXXXX ze dne 23. 2. 2015 ve věci zrušení obecně závazné 

vyhlášky č. 9/2012, ve znění vyhlášky č. 5/2013, kterou se upravuje trvalé označování psů a 

evidence jejich chovatelů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit návrh odpovědi PXXXX HXXXXXXXXXX na podání ze dne 23. 2. 2015 ve věci 

zrušení obecně závazné vyhlášky č. 9/2012, ve znění vyhlášky č. 5/2013, kterou se upravuje 

trvalé označování psů a evidence jejich chovatelů, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 29.04.2015 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_MZP 1 
Návrh na poskytnutí odměn řediteli Zoologické zahrady Ostrava, 
příspěvková organizace řízené statutárním městem Ostravou 
  
Usnesení číslo: 01057/RM1418/18 

(zn.předkl.) 
80 
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Rada města 

  
1) schvaluje 

  
poskytnutí odměn  řediteli příspěvkové organizace Zoologické zahrady Ostrava, příspěvková 

organizace řízené statutárním městem Ostravou dle předloženého  materiálu            

 

  

 
RM_M 12 
Poskytnutí dotací z Fondu životního prostředí města Ostravy na provoz 
Záchranné stanice pro volně žijící živočichy v Bartošovicích, realizaci 
projektu “POZNÁVAT A CHRÁNIT” a pořádání 15. ročníku odborné 
konference ODPADY 21 a konference EIA/SEA 2015 a neposkytnutí 
dotace ČMMJ OMS Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01058/RM1418/18 

(zn.předkl.) 
80 

  
k materiálu č. BJ1418 01155/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města 

Ostravy ve výši 250.000 Kč právnické osobě: ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02, IČO: 47657901, 

se sídlem č.p. 146, 742 54 Bartošovice na provoz Záchranné stanice pro volně žijící živočichy 

v Bartošovicích dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a o uzavření příslušné smlouvy o 

poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy dle přílohy 

č. 6 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města 

Ostravy ve výši 18.000 Kč právnické osobě: ZO ČSOP ALCES, IČO: 75093081, se sídlem 

70030 Ostrava - Zábřeh, Gurťjevova 1823/8 na realizaci projektu “POZNÁVAT A 

CHRÁNIT” dle přílohy č. 2 předloženého materiálu a o uzavření příslušné smlouvy o 

poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy dle přílohy 

č. 7 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města 

Ostravy ve výši 50.000 Kč právnické osobě: Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s., 

IČO: 00576310, se sídlem Výstavní 2224/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava na realizaci 15. 

ročníku odborné konference ODPADY 21 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu a o uzavření 

příslušné smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města 

Ostravy dle přílohy č. 8 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města 

Ostravy ve výši 50.000 Kč právnické osobě: Regionální centrum EIA s.r.o., IČO: 47150661, se 

sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Chelčického 533/4, PSČ 70200 na pořádání konference 

EIA/SEA 2015 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu a o uzavření příslušné smlouvy o 

poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy dle přílohy 

č. 9 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o neposkytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města 

Ostravy v celkové výši 45.500 Kč právnické osobě: Českomoravská myslivecká jednota, o.s., 

okresní myslivecký spolek Ostrava, IČO: 67777511, se sídlem 70030 Ostrava - Zábřeh, 

Starobělská 461/103 na realizaci projektů “Příroda očima dětí”, “Mezinárodní střelecký přebor 

ve střelbě o okresního přeborníka”, “Výstava trofejí ulovené zvěře za rok 2014” a “Pořádání 

zkoušek plemen všech psů pro veřejnost” dle přílohy č. 5 a důvodové zprávy předloženého 

materiálu 

  

6) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

- zvyšuje financování 

pol. 8115, ÚZ 1030, ORJ 120 .................... o 368 tis. Kč 
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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 79/98  

- zvyšují nenivestiční transfery 

§ 3741, pol. 5222, ÚZ 1030, ORJ 190 ....... o 250 tis. Kč 

§ 3792, pol. 5222, ÚZ 1030, ORJ 190 ......... o 68 tis. Kč 

§ 3792, pol. 5213, ÚZ 1030, ORJ 190 ......... o 50 tis. Kč 

  

7) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí a schválení návrhy dle bodů 1) - 6) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 29.04.2015 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 13 
1. ročník odborné mezinárodní konference OVZDUŠÍ BEZ HRANIC 
  
Usnesení číslo: 01059/RM1418/18 

(zn.předkl.) 
80 

  
k materiálu č. BJ1418 01154/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města 

Ostravy ve výši 50.000 Kč právnické osobě: Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s., 

IČO: 00576310, se sídlem Výstavní 2224/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava na realizaci 1. 

ročníku odborné mezinárodní konference OVZDUŠÍ BEZ HRANIC dle předloženého návrhu a 

o uzavření příslušné smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního 

prostředí města Ostravy dle přílohy č. 2 a varianty B důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

- zvyšuje financování 

pol. 8115, ÚZ 1030, ORJ 120 ..................... o 50 tis. Kč 

 



Statutární město Ostrava 
rada města 
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- zvyšují neinvestiční transfery 

§ 3792, pol. 5222, ÚZ 1030, ORJ 190 ........ o 50 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 29.04.2015 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 16 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0953/2014/OER/LPO - Digitální 
povodňový plán obce s rozšířenou působností Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01060/RM1418/18 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně statutárního města Ostravy o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 

0953/2014/OER/LPO se společností ENVIPARTNER, s.r.o., IČO: 28358589, se sídlem 

Vídeňská 546/55, Štýřice, 639 00 Brno dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 77 
Vypovězení příkazu založeného smlouvou na poskytnutí veterinární 
péče číslo smlouvy příkazce 2713/2014/MP/LPO ze dne 22.12.2014 
  
Usnesení číslo: 01061/RM1418/18 

(zn.předkl.) 
33 

  
k usnesení č. 00200/RM1418/6 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vypovězení příkazu založeného smlouvou na poskytnutí veterinární péče číslo 

smlouvy příkazce 2713/2014/MP/LPO ze dne 22.12.2014, uzavřené mezi Statutárním městem 

Ostrava, IČO: 00845451, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava a MVDr. Evou Matějovou, 

Údolní 44/8, 725 29 Ostrava, IČO: 01381938, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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RM_M 14 
Revitalizace zeleně II. v areálu Národní přírodní památky Landek 
  
Usnesení číslo: 01062/RM1418/18 

(zn.předkl.) 
80 

  
k materiálu č. BJ1418 01156/15 
  
Rada města 

  
1) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí projekt “Revitalizace zeleně II. v areálu Národní 

přírodní památky Landek” ve variantách 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 29.04.2015 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_VZ 1 
Nákup výpočetní techniky - 70ks PC 
  
Usnesení číslo: 01063/RM1418/18 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření kupní smlouvy se společností Vidaron a.s.se sídlem Karviná - Hranice, Rudé 

armády 651/19a, PSČ 733 01 , IČ: 28633652 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 2 
Objednávka nákupu skenerů pro odbor dopravně správních činností 
  
Usnesení číslo: 01064/RM1418/18 

(zn.předkl.) 
83 

  
k usnesení č. 00402/RM1418/8 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vystavení objednávky na nákup 22 kusů skenerů dle důvodové zprávy předloženého 

materiálu 



Statutární město Ostrava 
rada města 
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2) ukládá 

  
vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 

zabezpečit veškeré úkony spojené s realizací bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Mgr. Pavlína Durasová,  

 vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 

  
 

RM_M 1 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na realizaci stavby 
“Odkanalizování Přívozu na ÚČOV - II. etapa, 1. a 2. část rušení výustí“ 
  
Usnesení číslo: 01065/RM1418/18 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1418 01182/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 0773/2014/OI/LPO ze dne 20.3.2014 na 

realizaci stavby Odkanalizování Přívozu na ÚČOV II. etapa, 1. a 2. část rušení výusti s 

zhotovitelem  

POHL cz, a.s.  

Roztoky, Nádražní 25, PSČ 252 63, IČO: 25606468 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Kamilu Bednářovi 

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

 Vyřizuje: Ing. Dalibor Kanclíř, T: 29.04.2015 

 vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_M 10 
”Kanalizace Krásné Pole II. etapa, část 1.2“, „Vodovod Zauliční, posílení 
DTP Krásné Pole”, Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo 
3296/2013/OI/LPO 
  
Usnesení číslo: 01066/RM1418/18 

(zn.předkl.) 
05 



Statutární město Ostrava 
rada města 
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k materiálu č. BJ1418 01151/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 3296/2013/OI/LPO na realizaci 

staveb “Kanalizace Krásné Pole II. etapa, část 1.2“ a „Vodovod Zauliční, posílení DTP Krásné 

Pole” dle přílohy č.1 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Kamilu Bednářovi 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Dalibor Kanclíř, T: 29.04.2015 

 vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_M 19 
Návrh na uzavření “Smluv o zřízení věcného břemene-služebností”, 
“Smluv o zřízení služebností” a “Smluv o zřízení služebnosti inženýrské 
sítě” v souvislosti se stavbou “Odvedení odpadních vod z průmyslové 
zóny Paskov” a ostatními stavbami zahrnutými do kapitálového 
rozpočtu města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 01067/RM1418/18 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1418 01176/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti”  v souvislosti se 

stavbou “Odvedení odpadních vod z průmyslové zóny Paskov” 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 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na částech pozemků parc.č. 5980/1, parc.č. 74, 

parc.č. 5672/3  v k.ú. Slezská Ostrava, parc.č. 493, parc.č. 494/1 v k.ú. Muglinov, parc.č. 1861, 

parc.č. 1862, parc.č. 1863, parc.č. 1864 v k.ú. Kunčičky, parc.č. 1301/1, parc.č. 1301/2, parc.č. 

1301/3, parc.č. 1301/4, parc.č. 1304/1 k.ú. Vítkovice parc.č. 779, parc.č. 788, parc.č. 851, 

parc.č. 853, parc.č. 854/1, parc.č. 881, parc.č 1921/1, parc.č. 2030 k.ú. Hrušov, obec Ostrava 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

odpadních vod z průmyslové zóny Paskov” mezi povinným: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město 

IČO: 70994234  

 a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na částech pozemků parc.č.1850/55 v k.ú. Hrušov a 

parc.č. 5671 a parc.č. 3638/3  v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 4 

předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

stavbou “Odvedení odpadních vod z průmyslové zóny Paskov” mezi vlastníkem: 

Advanced World Transport a.s. 

se sídlem: Hornopolní 3314/38, 702 62 Ostrava - Moravská Ostrava 

IČO: 47675977  

 a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na části pozemku parc.č. 5657/1 v k.ú. Slezská 

Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě”  v 

souvislosti se stavbou “Odvedení odpadních vod z průmyslové zóny Paskov” mezi povinným: 

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

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



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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IČO: 61974757  

 a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na části pozemku parc.č. 5670 v k.ú. Slezská 

Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  

5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

stavbou “Cyklostezky - úsek Seidlerovo nábřeží, Slezskoostravský hrad” SO 04 Veřejné 

osvětlení mezi vlastníkem: 

Advanced World Transport a.s. 

se sídlem: Hornopolní 3314/38, 702 62 Ostrava - Moravská Ostrava 

IČO: 47675977  

 a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na části pozemku parc.č. 5658 v k.ú. Slezská 

Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 10 předloženého materiálu 

  

6) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

stavbou “Cyklostezky - úsek Seidlerovo nábřeží, Slezskoostravský hrad”  SO 01.1 

Komunikace a SO 03 Lávka přes Lučinu mezi vlastníkem: 

Advanced World Transport a.s. 

se sídlem: Hornopolní 3314/38, 702 62 Ostrava - Moravská Ostrava 

IČO: 47675977  

 a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na části pozemku parc.č. 5658 v k.ú. Slezská 

Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 11 předloženého materiálu 

  

7) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

sítě Hrabová - kanalizace jižní část - 4. a 5. Stavba, rušení výustí” mezi vlastníkem: 

XXXXX XXXXX 
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bytem: XX XXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXXXX 

 a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na částech pozemků parc.č. 1316/1 a parc.č. 

1315/46 v k.ú. Hrabová, obec Ostrava dle přílohy č. 13 předloženého 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 75 
Návrh na uzavření Smlouvy o sdružení veřejných zadavatelů a o úpravě 
vzájemných práv a povinností a vztahů k třetím osobám 
  
Usnesení číslo: 01068/RM1418/18 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o sdružení veřejných zadavatelů a o úpravě vzájemných práv a povinností 

a vztahů k třetím osobám mezi: 

statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 

a společností: 

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 23 

Ostrava, IČO: 00095711 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_VZ 4 
Veřejná zakázka “Cyklostezka KÚ-Nám. Republiky”, poř. č. 30/2015 
  
Usnesení číslo: 01069/RM1418/18 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1418 01113/15 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vyzvat k podání nabídek dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci stavby 

“Cyklostezka Krajský úřad, nám. Republiky a Rekonstrukce chodníku ul. 28. října“  v rozsahu 

dle předloženého návrhu a za podmínky schválení Požadavků na obsah smlouvy 

zastupitelstvem města 

  

2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání obálek ve složení 

členové: 

1. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek, externího financování, kapitálových účastí a  

                                     sdruženého nákupu 

2. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Dalibor Kanclíř - odbor investiční 

náhradníci: 

1. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek, externího financování, kapitálových účastí a  

                                      sdruženého nákupu 

2. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

  

3) jmenuje 

  
hodnotící komisi a komisi pro posouzení kvalifikace ve složení 

členové: 

1. Ing. Kamil Bednář - náměstek primátora 
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2. Ing. Ivo Hařovský - náměstek primátora 

3. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek, externího financování, kapitálových účastí a  

                                    sdruženého nákupu 

4. Ing. Dalibor Kanclíř - odbor investiční 

5. Jan Hanáček - odbor investiční 

náhradníci: 

1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

2. Ing. František Kolařík - člen zastupitelstva 

3. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek, externího financování, kapitálových účastí a  

                                      sdruženého nákupu 

4. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

5. Ing. Stanislav Javorek - odbor investiční 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit Požadavky na obsah smlouvy k veřejné zakázce “Cyklostezka KÚ - Nám. Republiky” 

v rozsahu dle předloženého návrhu 

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Kamilu Bednářovi 

předložit ke schválení zastupitelstvu města Požadavky na obsah smlouvy k veřejné zakázce 

“Cyklostezka KÚ - Nám. Republiky” v rozsahu dle předloženého návrhu 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 29.04.2015 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 

  
6) ukládá 

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

nákupu 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.08.2015 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 

  
7) zmocňuje 
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vedoucí odboru veřejných zakázek, externího financování, kapitálových účastí a sdruženého 

nákupu 

k podpisu veškerých dokumentů souvisejících s touto veřejnou zakázkou s výjimkou smlouvy 

a rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.08.2015 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 

  
 

RM_VZ 5 
Veřejná zakázka “Vybavení křižovatky Martinovská, Provozní, 1. čs. 
armádního sboru”, poř. č. 44/2015 
  
Usnesení číslo: 01070/RM1418/18 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1418 01043/15 
k usnesení č. 00895/RM1418/15 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vyzvat k podání nabídek dodavatele v otevřeném řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci stavby “VYBAVENÍ 

KŘIŽOVATKY Č. 4077 MARTINOVSKÁ-PROVOZNÍ-1.ČS.ARM.SBORU SSZ” v k.ú. 

Poruba-sever a k.ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava, v rozsahu dle předloženého návrhu a 

za podmínky schválení požadavků na obsah smlouvy zastupitelstvem města 

  

2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání obálek ve složení 

členové: 

1. Ing. Eva Seborská - odbor veř. zakázek, externího financování, kapitálových účastí a sdruž.  

                                     nákupu 

2. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Dalibor Kanclíř - odbor investiční 

4. Ing. Břetislav Glumbík - odbor dopravy 

náhradníci: 

1. Ing. Tomáš Smolík - odbor veř. zakázek, externího financování, kapitálových účastí a sdruž.  

                                      nákupu 

2. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní 
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3. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 

4. Ing. Martin Pácl - odbor dopravy 

  

3) jmenuje 

  
hodnotící komisi a komisi pro posouzení kvalifikace ve složení 

členové: 

1. Ing. Kamil Bednář - náměstek primátora 

2. Ing. Ivo Hařovský - náměstek primátora 

3. Ing. Dalibor Kanclíř - odbor investiční 

4. Ing. Břetislav Glumbík - odbor dopravy 

5. Ing. Tomáš Smolík - odbor veř. zakázek, externího financování, kapitálových účastí a sdruž. 

nákupu 

  

náhradníci: 

1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

2. Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. - člen RM 

3. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 

4. Ing. Martin Pácl - odbor dopravy 

5. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit požadavky na obsah smlouvy veřejné zakázky “Vybavení křižovatky Martinovská, 

Provozní, 1. čs. armádního sboru” v rozsahu dle předloženého návrhu 

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Kamilu Bednářovi 

předložit ke schválení zastupitelstvu města požadavky na obsah smlouvy veřejné zakázky 

“Vybavení křižovatky Martinovská, Provozní, 1. čs. armádního sboru”, v rozsahu dle 

předloženého návrhu 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 29.04.2015 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 

  
6) ukládá 

  
vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových účastí a sdruž. nákupu 
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zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.10.2015 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 

  
7) zmocňuje 

  
vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových účastí a sdruž. nákupu 

k podpisu veškerých dokumentů souvisejících s touto veřejnou zakázkou s výjimkou smlouvy 

a rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.10.2015 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 

  
 

RM_VZ 7 
Veřejná zakázka “Cyklistická trasa O, Ostrava - Radvanice”, poř. č. 
029/2015 
  
Usnesení číslo: 01071/RM1418/18 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1418 01122/15 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vyzvat k podání nabídek dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci stavby 

“Cyklistická trasa O, Ostrava - Radvanice” v k. ú. Radvanice, obec Ostrava v rozsahu dle 

předloženého návrhu a za podmínky schválení požadavků na obsah smlouvy zastupitelstvem 

města 

  

2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání obálek ve složení 

členové: 

1. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek, externího financování, kapitálových účastí a  

                                     sdruženého nákupu 

2. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Dalibor Kanclíř - odbor investiční 
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náhradníci: 

1. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek, externího financování, kapitálových účastí a  

                                      sdruženého nákupu 

2. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Bc. Jana Muťková - odbor investiční 

  

3) jmenuje 

  
hodnotící komisi a komisi pro posouzení kvalifikace ve složení 

členové: 

1. Ing. Kamil Bednář - náměstek primátora 

2. Ing. Ivo Hařovský - náměstek primátora 

3. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek, externího financování, kapitálových účastí a  

                                     sdruženého nákupu 

4. Ing. Dalibor Kanclíř - odbor investiční 

5. Jan Hanáček - odbor investiční 

6. Ing. Jiří Hudec - odbor strategického rozvoje    

  

náhradníci: 

1. Ing. Radim Babinec - náměstek primátora 

2. Ing. František Kolařík - člen ZM  

3. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek, externího financování, kapitálových účastí a  

                                       sdruženého nákupu 

4. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

5. Ing. Bc. Jana Muťková - odbor investiční 

6. Ing. Martin Hiltavský - odbor strategického rozvoje 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit požadavky na obsah smlouvy veřejné zakázky “Cyklistická trasa O, Ostrava - 

Radvanice “, v rozsahu dle předloženého návrhu 

  

5) schvaluje 

  
účast zástupce Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko jako pozorovatele 

(bez práva hlasu) na jednání hodnotící komise a komise pro posouzení kvalifikace k veřejné 

zakázce “Cyklistická trasa O, Ostrava - Radvanice” 

  

6) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Kamilu Bednářovi 

předložit ke schválení zastupitelstvu města požadavky na obsah smlouvy veřejné zakázky 
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“Cyklistická trasa O, Ostrava - Radvanice”, v rozsahu dle předloženého návrhu 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 29.04.2015 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 

  
7) ukládá 

  
vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových účastí a sdruženého nákupu 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.08.2015 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 

  
8) zmocňuje 

  
vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových účastí a sdruženého nákupu 

k podpisu veškerých dokumentů souvisejících s touto veřejnou zakázkou s výjimkou smlouvy 

a rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.08.2015 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 

  
 

RM_VZ 8 
Veřejná zakázka “Demolice dvou stavebních objektů Mošnov”, poř. č. 
51/2015 
  
Usnesení číslo: 01072/RM1418/18 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na provedení demolice 

dvou stavebních objektů, v k.ú. Mošnov, obec Ostrava, dle přílohy č.1 předloženého návrhu s 

uchazečem: 

Andrej Holub 

Tolstého 1809/12, 702 00 Ostrava 

IČO: 10634541 
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za cenu nejvýše přípustnou 1.817.966,11 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 9 
Veřejná zakázka “Cyklostezka chemické osady, Grmelova”, poř. č. 
31/2015 
  
Usnesení číslo: 01073/RM1418/18 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1418 01119/15 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vyzvat k podání nabídek dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci stavby 

“Cyklostezka chemické osady, Grmelova” v Ostravě-Mariánských Horách, v rozsahu dle 

předloženého návrhu a za podmínky schválení požadavků na obsah smlouvy zastupitelstvem 

města 

  

2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání obálek ve složení 

členové: 

1. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek, externího financování, kapitálových účastí a  

                                     sdruženého nákupu  

2. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Dalibor Kanclíř - odbor investiční 

náhradníci: 

1. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek, externího financování, kapitálových účastí a  

                                      sdruženého nákupu 

2. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Stanislav Javorek - odbor investiční 

  

3) jmenuje 

  
hodnotící komisi a komisi pro posouzení kvalifikace ve složení 

členové: 

1. Ing. Kamil Bednář - náměstek primátora 
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2. Ing. Ivo Hařovský - náměstek primátora 

3. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek, externího financování, kapitálových účastí a  

                                     sdruženého nákupu 

4. Ing. Dalibor Kanclíř - odbor investiční 

5. Jan Hanáček - odbor investiční 

6. Ing. Jiří Hudec - odbor strategického rozvoje 

náhradníci: 

1. Ing. Radim Babinec - náměstek primátora 

2. Ing. František Kolařík - člen ZM 

3. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek, externího financování, kapitálových účastí a  

                                       sdruženého nákupu 

4. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

5. Ing. Stanislav Javorek - odbor investiční 

6. Ing. Martin Hiltavský - odbor strategického rozvoje 

  

4) doporučuje 

   

zastupitelstvu města 

schválit požadavky na obsah smlouvy veřejné zakázky “Cyklostezka chemické osady, 

Grmelova”, v rozsahu dle předloženého návrhu 

 

  

5) schvaluje 

  
účast zástupce Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko jako pozorovatele 

(bez práva hlasu) na jednání hodnotící komise a komise pro posouzení kvalifikace k veřejné 

zakázce “Cyklostezka chemické osady, Grmelova” 

  

6) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Kamilu Bednářovi 

předložit ke schválení zastupitelstvu města požadavky na obsah smlouvy veřejné zakázky 

“Cyklostezka chemické osady, Grmelova”, v rozsahu dle předloženého návrhu 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 29.04.2015 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 

  
7) ukládá 

  
vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových účastí a sdruženého nákupu 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 
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 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.08.2015 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 

  
8) zmocňuje 

  
vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových účastí a sdruženého nákupu 

k podpisu veškerých dokumentů souvisejících s touto veřejnou zakázkou s výjimkou smlouvy 

a rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.08.2015 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 

  
 

RM_M 72 
Předchozí souhlas k nabytí nemovitostí do majetku města v městském 
obvodu Poruba 
  
Usnesení číslo: 01074/RM1418/18 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
předchozí souhlas k nabytí nemovitostí dle čl. 7, odst. (3), písm. c) obecně závazné vyhlášky 

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

předloženého materiálu 

  

2) pověřuje 

  
útvar hlavního architekta a stavebního řádu 

odpovědí na žádosti Městského obvodu Poruba dle předložených návrhů 

  

 Vyřizuje: Ing. arch. Cyril Vltavský, T: 05.05.2015 

 vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 

  
 

RM_VZ 6 
Veřejná zakázka “Dopravní monitorovací systém”, poř. č. 63/2015 
  
Usnesení číslo: 01075/RM1418/18 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 
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o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o poskytování služby dopravního 

monitorovacího systému k obrazovému monitorování významných dopravních uzlů pro účely 

koordinace a řízení dopravy, dle přílohy č. 1 předloženého návrhu se společností: 

OVANET a.s. 

se sídlem: Hájkova 1100/13, 702 00 Ostrava - Přívoz 

IČO: 29399491 

za ceny uvedené v předloženém návrhu smlouvy 

  

 
RM_M 74 
Vzdání se práva na odvolání proti rozhodnutí Finančního úřadu pro 
Moravskoslezský kraj na projekt Rekonstrukce městského stadionu v 
Ostravě-Vítkovicích, II. etapa část jižní tribuny 
  
Usnesení číslo: 01076/RM1418/18 

(zn.předkl.) 
87 

  
k usnesení č. 00289/RM1418/7 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
informaci o Zprávě o daňové kontrole dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o vzdání se statutárního města Ostravy práva na odvolání dle přílohy č. 4 předloženého 

materiálu proti platebnímu výměru vydanému Finančním úřadem pro Moravskoslezský kraj, 

Na Jízdárně 3162/3, 709 00 Moravská Ostrava a Přívoz č.j. 1495822/15/3200-31472-803557 

ze dne 13. 04. 2015 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, odboru kultury, sportu a volnočasových aktivit, 

aby zajistil provedení všech úkonů nutných k realizaci bodu 2) tohoto usnesení včetně 

předložení písemného vyhotovení vzdání se práva na odvolání zmíněného v bodě 2) tohoto 

usnesení k podpisu primátorovi města a oznámení téhož právního jednání úřadu uvedenému v 

témže bodu tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 15.04.2015 

 vedoucí odboru kultury, sportu a volnočasových aktivit 
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4) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

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

a zvyšují se běžné výdaje   ORJ 120 na § 3412, pol. 5363 o 120 tis. Kč 

  

5) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.04.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 9 
Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky 
elektřiny ev.č. dodavatele 7200004707, ev.č. zákazníka 2034/2014/HS na 
hladině nízkého napětí pro rok 2015 
  
Usnesení číslo: 01077/RM1418/18 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č.1 ke smlouvě ev.č. dodavatele 7200004707, ev.č. zákazníka 

2034/2014/HS “Smlouva o  sdružených službách dodávky elektřiny oprávněnému 

zákazníkovi” mezi 

zákazníkem 

Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Moravská Ostrava,  IČO: 00845451 

  a 

 dodavatelem 

Europe Easy Energy a.s. se sídlem Praha, Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ: 140 78, IČO: 

28603001 

dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  


