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 Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 12.05.2015 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

01221/RM1418/21 RM_M 0 Schválení programu 21. schůze rady města dne  

12. 05. 2015 

28 

01222/RM1418/21 RM_M 34 Spolufinancování pro projekt “Pěší zóna na ulici 

28. října od Masarykova náměstí po Smetanovo 

náměstí”, jehož žádost bude předložena do 

Integrovaného plánu rozvoje města Ostrava v 

rámci Regionálního operačního programu 

Moravskoslezsko 

50 

01223/RM1418/21 RM_M 30 Úprava rozpočtu r. 2015 07 

01224/RM1418/21 RM_M 31 Úprava závazného ukazatele 07 

01225/RM1418/21 RM_MZP 2 Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo 

ředitele/ky organizace Firemní školka města 

Ostravy, příspěvková organizace 

38 

01226/RM1418/21 RM_M 37 Souhlas s účastí statutárního města Ostravy na 

projektu mezinárodní spolupráce v rámci 

programu Horizon 2020 

38 

01227/RM1418/21 RM_VZ 6 Veřejná zakázka “Forenzní audit”, poř. č. 39/2015 02 

01228/RM1418/21 RM_M 33 Projednání a vyřízení dopisu Bc. Tomáše 

Suchardy ze dne 17. dubna 2015 č.j. 

SMO/144604/15/LPO/Fa 

28 

01229/RM1418/21 RM_M 14 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do 

vlastnictví Lidové konzervatoře a Múzické školy, 

p. o. 

42 

01230/RM1418/21 RM_M 42 Schválení objednávky cateringových služeb pro 

oficiální mediální večeři v rámci Mistrovství světa 

v ledním hokeji IIHF v Ostravě 2015 

87 

01231/RM1418/21 RM_M 19 Návrh na souhlasy se vstupy na pozemky ve 

vlastnictví SMO za účelem provedení plošného 

metanscreeningu pro společnost VVUÚ, a.s., 

provedení atmogeochemického průzkumu a 

případného měření dynamiky výstupů důlních 

plynů na povrch pro společnost Green Gas DPB, 

a.s. 

08 

01232/RM1418/21 RM_M 20 Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě do 

pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

a návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o 

zřízení služebnosti se společností VMI Silesia 

s.r.o. 

08 

01233/RM1418/21 RM_M 21 Návrh na zřízení služebností a uzavření smlouvy o 

zřízení služebností s manžely D. 

08 

01234/RM1418/21 RM_M 22 Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření 

smluv o zřízení věcného břemene k pozemkům ve 

vlastnictví SMO pro oprávněného ČEZ 

Distribuce, a.s. 

 

08 
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01235/RM1418/21 RM_M 23 Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření 

smluv o zřízení věcného břemene k pozemkům ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy, s 

oprávněným: společností OVANET a.s., UPC 

Česká republika, s.r.o., O2 Czech Republic a.s. 

08 

01236/RM1418/21 RM_M 24 Návrh na uzavření smluv o budoucí smlouvě o 

zřízení služebnosti s fyzickými osobami a MSK 

08 

01237/RM1418/21 RM_M 25 Návrh na zrušení věcného břemene a uzavření 

smlouvy o zrušení věcného břemene v pozemcích 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy s 

oprávněným: ČEZ, a.s. 

08 

01238/RM1418/21 RM_M 26 Návrh nevyužít předkupní právo ke stavbě na 

pozemku parc.č. 2474/31 v k.ú. Svinov, obec 

Ostrava 

08 

01239/RM1418/21 RM_M 27 Návrh na záměr prodeje podzemní požární nádrže 

ve vlastnictví statutárního města Ostrava v k.ú. 

Martinov ve Slezsku, obec Ostrava 

08 

01240/RM1418/21 RM_M 28 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v 

k.ú. Zábřeh nad Odrou a v k.ú. Dubina u Ostravy, 

obec Ostrava 

08 

01241/RM1418/21 RM_M 29 Návrh na záměr města propachtovat pozemky v 

k.ú. Svinov, obec Ostrava 

08 

01242/RM1418/21 RM_M 40 Návrh na záměr pronajmout části pozemků v k. ú. 

Mošnov, obec Mošnov 

08 

01243/RM1418/21 RM_M 41 Návrh na uzavření dohody o skončení nájmu (ul. 

Sokolská 1374) a návrh na záměr města 

pronajmout část pozemku parc. č. 736/4 v k. ú. 

Zábřeh nad Odrou 

08 

01244/RM1418/21 RM_M 10 Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného 

movitého majetku statutárního města Ostravy, 

předaného k hospodaření právnické osobě Domov 

Magnolie, příspěvková organizace, Sirotčí 56, 703 

00 Ostrava-Vítkovice, IČ 70631859 

41 

01245/RM1418/21 RM_M 11 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do 

vlastnictví právnické osoby Domov Magnolie, 

Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace 

41 

01246/RM1418/21 RM_M 15 Poskytnutí investičního příspěvku Středisku 

volného času, Ostrava - Moravská Ostrava, p.o. na 

pořízení služebního vozidla 

42 

01247/RM1418/21 RM_M 8 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do 

vlastnictví Městské nemocnice Ostrava, 

příspěvkové organizace 

40 

01248/RM1418/21 RM_M 9 Návrh dodatku č. 3 ke smlouvě č. 2966/2013/KZ o 

poskytnutí finančních prostředků Městské 

nemocnici Ostrava na investiční akci 

Rekonstrukce IT infrastruktury 

 

 

40 
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01249/RM1418/21 RM_MZP 1 Návrh na poskytnutí odměn za rok 2014 ředitelům 

příspěvkových organizací zřízených statutárním 

městem Ostrava v oblasti sociální péče, školství a 

zdravotnictví 

86 

01250/RM1418/21 RM_M 32 Schválení podání žádosti o dotaci k projektu 

“Pořízení vozidel pro sociální služby” v rámci 

Regionálního operačního programu regionu 

soudržnosti NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 

90 

01251/RM1418/21 RM_M 39 Projednání změny rozpočtu a harmonogramu 

plateb včetně prodloužení termínu ukončení 

projektu Cyklostezky Ostravice 

90 

01252/RM1418/21 RM_VZ 7 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření Smlouvy příkazní na zajištění služeb 

pro projekty “Cyklistická trasa O, Ostrava - 

Radvanice” a “Cyklostezka Chemické osady, 

Grmelova” 

90 

01253/RM1418/21 RM_M 4 Návrh na úpravu průměrného přepočteného stavu 

zaměstnanců, navýšení mzdových prostředků v 

souvislosti s plněním monitorovacích indikátorů a 

krytí nárůstu energií ve vztahu k zajištění provozu 

nových investičních celků v Zoologické zahradě 

Ostrava, příspěvková organizace 

80 

01254/RM1418/21 RM_M 2 ”Rekonstrukce zahrad MŠ U Dvoru a KMŠ v 

Mariánských Horách” a “Likvidace škůdců na 

thůjových porostech na ústředním hřbitově ve 

Slezské Ostravě” 

80 

01255/RM1418/21 RM_M 3 Použití finančních prostředků z Fondu životního 

prostředí města Ostravy na realizaci Konference o 

kvalitě ovzduší v Ostravě 2015 

80 

01256/RM1418/21 RM_M 5 Návrh novely obecně závazné vyhlášky č. 5/2008, 

kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálního odpadu vznikajícího na území 

statutárního města Ostrava, včetně systému 

nakládání se stavebním odpadem 

80 

01257/RM1418/21 RM_M 6 Seminář muzejních botaniků ČR a SR 2015 80 

01258/RM1418/21 RM_M 7 Návrh na uzavření smlouvy o zajištění přeložky 

plynárenského zařízení v souvislosti s realizací 

stavby ORG 3095 Propojenost cyklistické trasy v 

úseku ul. Psohlavců – Martinovská 

05 

01259/RM1418/21 RM_M 12 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 

č. 0772/2014/OI/LPO ze dne 20.03.2014 ke stavbě 

“Oprava vodovodního řadu na ul. Rudná” v k.ú. 

Zábřeh nad Odrou 

05 

01260/RM1418/21 RM_M 13 Návrh na vydání souhlasu k realizaci stavby “Org. 

3167 “ Autobusový terminál Dubina Interspar na 

pozemcích parc. č. 110/137, 110/126, 110/135 v 

k.ú Dubina u Ostravy 

05 
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01261/RM1418/21 RM_M 17 Návrh na uzavření smlouvy o užívání silničního 

pozemku ke stavbě “Sanace stávajících 

kanalizačních šachet ulice Krmelínská v k.ú. Nová 

Bělá” 

05 

01262/RM1418/21 RM_M 38 Návrh na uzavření Smlouvy o předání 

projektových dokumentací a licencí a Dohody o 

převodu práv a povinností 

05 

01263/RM1418/21 RM_VZ 2 Návrh na zadání veřejných zakázek malého 

rozsahu a uzavření příkazních smluv na výkon 

inženýrské činnosti pro realizaci staveb “Doplnění 

veřejného osvětlení (VO) Vlnitá”, v Ostravě - 

Plesné, “Rekonstrukce VO Mozartova, 

Březinova” a “Rekonstrukce VO oblast Lužická” 

obě v MěObv Ostrava-Jih 

05 

01264/RM1418/21 RM_VZ 3 Veřejná zakázka “Komunikace - Severní spoj 

(DÚR+IČ)”, poř. č. 048/2015 

05 

01265/RM1418/21 RM_VZ 4 Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu a 

kanalizace vč. komunikace, chodníků ul. 

Tvorkovských”, poř. č. 253/2014 

05 

01266/RM1418/21 RM_VZ 5 Veřejná zakázka “Výstavba vrtulníkového 

hangáru v areálu HZS MSK (TDS+BOZP)”, poř. 

č. 43/2015 

05 

01267/RM1418/21 RM_VZ 8 Veřejná zakázka “Okružní křižovatka 

Michálkovická”, poř. č. 38/2015 

05 

01268/RM1418/21 RM_M 36 Informace o postupu plnění usnesení z 5. zasedání 

zastupitelstva města, konaného dne 29.4.2015 

36 

01269/RM1418/21 RM_M 18 Návrh na souhlas/nesouhlas ke stavbám na 

pozemcích v katastrálních územích obce Ostrava, 

jako vlastníka sousedních nemovitostí 

84 

01270/RM1418/21 RM_VZ 1 Zadání veřejných zakázek malého rozsahu v 

komoditních kategoriích “Kancelářský materiál” 

84 

01271/RM1418/21 RM_M 1 Návrh na uzavření “Smlouvy o zřízení 

služebnosti” v souvislosti se stavbou “Nová 

Karolina - prodloužená ulice Porážková” 

05 

  
Materiály, které byly staženy : 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_M 16 Návrh na poskytnutí transferů městským obvodům 

za účelem zabezpečení prevence kriminality 

60 

  RM_M 35 Kompenzace za plnění tarifních závazků při 

zabezpečení přepravy účastníků hokejových 

utkání v rámci Mistrovství světa v ledním hokeji 

2015 

09 
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RM_M 0 
Schválení programu 21. schůze rady města dne 12. 05. 2015 
  
Usnesení číslo: 01221/RM1418/21 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 21. schůze rady města dne 12.05.2015 

  

 
RM_M 34 
Spolufinancování pro projekt “Pěší zóna na ulici 28. října od 
Masarykova náměstí po Smetanovo náměstí”, jehož žádost bude 
předložena do Integrovaného plánu rozvoje města Ostrava v rámci 
Regionálního operačního programu Moravskoslezsko 
  
Usnesení číslo: 01222/RM1418/21 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
financování projektu v celkové výši 27 738 tis. Kč 

- v roce 2015 na zajištění předfinancování projektu ve výši 26 762 tis. Kč 

přičemž v částce je obsaženo spolufinancování celkem ve výši 7 187 tis. Kč dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu s úpravou 

  

 
RM_M 30 
Úprava rozpočtu r. 2015 
  
Usnesení číslo: 01223/RM1418/21 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
a) o změně charakteru dotace poskytnuté městskému obvodu Ostrava-Jih ve výši 618 tis.Kč na 

akci 3893 - přírodovědné učebny 

b) o snížení dotace poskytnuté městskému obvodu Krásné Pole na akci 3639 - zvýšení 
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bezpečnosti na komunikacích v MOb Krásné Pole o částku 8 tis.Kč 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- nedaňové příjmy 

na § 3741, pol. 2229, ORJ 190, ÚZ 8224, org. 4270 o 1 tis.Kč (B.1.) 

na § 3111, pol. 2111, ORJ 300, org. 6318000000 o 13 tis.Kč (C.7.) 

- běžné výdaje 

na § 2141, pol. 5194, ORJ 221 o 50 tis.Kč (C.3.) 

na § 3211, pol. 5175, ORJ 140 o 10 tis.Kč (C.6.) 

(C.7.) na ORJ 136, § 3111, pol. 5152, org. 6318000000 o 13 tis.Kč 

               ORJ 300, § 2143, pol. 5139, org. 82000000, ÚZ 38100000 o 58 tis.Kč 

                                                                                      ÚZ 38588005 o 326 tis.Kč 

                                            pol. 5166, org. 82000000, ÚZ 38100000 o 16 tis.Kč 

                                                                                      ÚZ 38588005 o 89 tis.Kč   

                               § 6409, pol. 5142 o 60 tis.Kč 

                               § 3741, pol. 5142, org. 8150000000, ÚZ 38100000 o 1 tis.Kč 

                                                                                          ÚZ 38588005 o 2 tis.Kč  

na § 4339, pol. 5139, ÚZ 13010, ORJ 133 o 1 tis.Kč (C.8.) 

na § 3412, pol. 5363, ORJ 120 o 13 tis.Kč (E.1.) 

- kapitálové výdaje 

(C.2.) na ORJ 230, § 2219, pol. 6121, org. 3178 o 10 000 tis.Kč 

                               § 5522, pol. 6121, org. 8155 o 22 tis.Kč  

na § 3113, pol. 6121, ORJ 230, org. 5030 o 8 tis.Kč (C.5.) 

(E.2.) na ORJ 100, § 2229, pol. 6119, org. 69000000, ÚZ 38588505 o 1 042 tis.Kč 

                                                                                      ÚZ 38100000 o 183 tis.Kč 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ORJ 120, ÚZ 3500, org. 607 o 199 tis.Kč (C.1.) 

                                                   ÚZ 93, org. 504 o 618 tis.Kč (C.4.)                                         

z v y š u j e  účelová rezerva na financování akcí EIB 

na § 6409, pol. 5901, ÚZ 8224, ORJ 120 o 1 tis.Kč (B.1.) 
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s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

na § 3639, pol. 5169, ORJ 230 o 10 000 tis.Kč (C.2.) 

na § 2141, pol. 5139, ORJ 221 o 50 tis.Kč (C.3.) 

na § 3211, pol. 5169, ORJ 140 o 10 tis.Kč (C.6.) 

(C.7.) na ORJ 300, § 2143, pol. 5169, org. 82000000, ÚZ 38100000 o 74 tis.Kč 

                                                                                       ÚZ 38588005 o 415 tis.Kč 

                               § 2141, pol. 5164 o 40 tis.Kč 

                                            pol. 5169 o 20 tis.Kč 

                               § 3741, pol. 5169, org. 8150000000, ÚZ 38100000 o 1 tis.Kč 

                                                                                          ÚZ 38588005 o 2 tis.Kč 

na § 4339, pol. 5137, ÚZ 13010, ORJ 133 o 1 tis.Kč (C.8.) 

- kapitálové výdaje 

na § 3639, pol. 6130, ORJ 137, org. 8323 o 199 tis.Kč (C.1.) 

na § 6409, pol. 6909, ORJ 230, org. 8064 o 22 tis.Kč (C.2.) 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 3500, ORJ 120, org. 604 o 618 tis.Kč (C.4.) 

                                                                   org. 618 o 8 tis.Kč (C.5.) 

s n i ž u j e rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 13 tis.Kč (E.1.) 

                                                  o 1 225 tis.Kč (E.2.) 

Městský obvod Vítkovice (C.1.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 607 o 199 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na výkupy nemovitostí 

na § 3639, pol. 61xx, ÚZ 3500 o 199 tis.Kč 

Městský obvod Ostrava-Jih (C.4.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 504 o 618 tis.Kč 

- sníží převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 604 o 618 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na akci 6893 - přírodovědné učebny 

na § 3113, pol. 51xx, ÚZ xxxxxxxx o 618 tis.Kč 

- sníží kapitálové výdaje na akci 6893 - přírodovědné učebny 
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na § 3113, pol. 61xx, ÚZ xxxxxxxx o 618 tis.Kč 

Městský obvod Krásné Pole (C.5.) 

- sníží převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 618 o 8 tis.Kč 

- sníží kapitálové výdaje na akci 3936 - zvýšení bezpečnosti na komunikacích v MOb Krásné 

Pole na § 2219, pol. 6121, ÚZ xxxxxxxx o 8 tis.Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.05.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
4) souhlasí 

  
s přijetím nadačního příspěvku od Nadace ČEZ pro příspěvkovou organizaci Komorní scéna 

Aréna na realizaci projektu “Divadlo roku zve seniory” v grantovém řízení Podpora regionů v 

částce 50 tis.Kč s tím, že v rámci projektu budou hrazeny honoráře hercům, scénické čtení, 

vstupenky do divadla, tiskové materiály (grafik, tiskárna), doprava seniorů apod. 

  

 
RM_M 31 
Úprava závazného ukazatele 
  
Usnesení číslo: 01224/RM1418/21 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í  ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ORJ 120, ÚZ 34070 o 170 tis.Kč 

                                      ÚZ 35019 o 731 tis.Kč 

                                      ÚZ 33513233 o 326 tis.Kč 

                                      ÚZ 33113233 o 58 tis.Kč 

z v y š u j í neinvestiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4122, ÚZ 332, ORJ 120 o 88 tis.Kč 

                      ÚZ 13305, ORJ 120 o 10 303 tis.Kč 

z v y š u j í  neinvestiční transfery PO 
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na § 3315, pol. 5336, ÚZ 34070, ORJ 160, org. 4215 o 170 tis.Kč 

na § 3592, pol. 5336, ÚZ 35019, ORJ 170, org. 4241 o 731 tis.Kč 

na § 3233, pol. 5336, ÚZ 332, ORJ 140, org. 81 o 88 tis.Kč 

na § 4350, pol. 5336, ÚZ 13305, ORJ 180, org. 41 o 4 665 tis.Kč 

                                                                     org. 40 o 2 473 tis.Kč 

na § 4357, pol. 5336, ÚZ 13305, ORJ 180, org. 39 o 2 100 tis.Kč 

                                                                     org. 40 o 1 065 tis.Kč 

                                   ÚZ 33513233, ORJ 180, org. 35 o 326 tis.Kč 

                                   ÚZ 33113233, ORJ 180, org. 35 o 58 tis.Kč 

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.05.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit zastupitelstvu města ke schválení úpravu závazného ukazatele - zvýšení 

neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci 

Ostravské muzeum o 170 tis.Kč 

Městská nemocnice Ostrava o 731 tis.Kč 

Středisko volného času Korunka o 88 tis.Kč 

Domov Slunovrat o 384 tis.Kč 

Domov Magnolie o 2 100 tis.Kč 

Domov Slunečnice o 3 538 tis.Kč 

Domov pro seniory Kamenec o 4 665 tis.Kč 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 10.06.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_MZP 2 
Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky organizace 
Firemní školka města Ostravy, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 01225/RM1418/21 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 00526/RM1418/11 
k usnesení č. 00643/RM1418/12 
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Rada města 

  
1) projednala 

  
výsledky konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky organizace Firemní školka 

města Ostravy, příspěvková organizace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
do funkce ředitelky organizace Firemní školka města Ostravy, příspěvková organizace 

paní Janu Madeckou s účinností od 1. 7. 2015, a to na dobu neurčitou v souladu s § 166 odst. 2 

zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), v platném znění 

  

3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit radě města v návaznosti na bod 2) tohoto usnesení návrh platového výměru paní Jany 

Madecké s účinností od 1. 7. 2015 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 30.06.2015 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 37 
Souhlas s účastí statutárního města Ostravy na projektu mezinárodní 
spolupráce v rámci programu Horizon 2020 
  
Usnesení číslo: 01226/RM1418/21 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 00861/RM1418/15 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s účastí statutárního města Ostravy na realizaci mezinárodního projektu s názvem “BSC – Blue 

Sky Cities” v rámci programu  Horizon 2020 v roli projektového partnera 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

souhlasit s účastí na realizaci projektu mezinárodní spolupráce dle bodu 1) tohoto usnesení 
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3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

schválit nositele projektu, kterým bude odbor strategického rozvoje 

  

4) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 10.06.2015 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_VZ 6 
Veřejná zakázka “Forenzní audit”, poř. č. 39/2015 
  
Usnesení číslo: 01227/RM1418/21 

(zn.předkl.) 
02 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vyzvat k podání nabídek dodavatele v otevřeném řízení podle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na provedení forenzního auditu u 

obchodních společností, v rozsahu dle předloženého návrhu 

  

2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání obálek ve složení 

členové: 

1. Ing. Eva Seborská - odbor veř. zakázek, externího financování, kapitálových účastí a  

                                     sdruž. nákupu    

2. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Renata Gembíková - odbor interního auditu a kontroly 

4. Ing. Radmila Sukupová - odbor interního auditu a kontroly 

  

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. Mgr. Markéta Madzia Gavlasová - odbor interního auditu a kontroly 

4. Ing. Karla Hellebrandová - odbor interního auditu a kontroly 

  

3) jmenuje 

  
hodnotící komisi a komisi pro posouzení kvalifikace ve složení 

členové: 

1. Ing. Tomáš Macura, MBA - primátor       

2. Ing. Renata Gembíková - odbor interního auditu a kontroly 

3. Ing. Radmila Sukupová - odbor interního auditu a kontroly 

4. Ing. Renata Kolková - odbor legislativní a právní 

5. Ing. Eva Seborská - odbor veř. zakázek, externího financování, kapitálových účastí a  

                                     sdruž. nákupu 

náhradníci: 

1. Mgr. Kateřina Šebestová - náměstek primátora 

2. Ing. Karla Hellebrandová - odbor interního auditu a kontroly 

3. Mgr. Markéta Madzia Gavlasová - odbor interního auditu a kontroly 

4. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní 

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

                                       sdruž. nákupu 

  

4) ukládá 

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

sdruženého nákupu 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.09.2015 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 

  
5) zmocňuje 

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

sdruženého nákupu 

k podpisu veškerých dokumentů souvisejících s touto veřejnou zakázkou s výjimkou smlouvy 

a rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.09.2015 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 
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RM_M 33 
Projednání a vyřízení dopisu Bc. Tomáše Suchardy ze dne 17. dubna 
2015 č.j. SMO/144604/15/LPO/Fa 
  
Usnesení číslo: 01228/RM1418/21 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
dopis Bc. Tomáše Suchardy, nar. 11.6.1982, bytem ul. Tilschové 4. 709 00 Ostrava - 

Mariánské Hory ze dne 17. dubna 2015 č.j. SMO/144604/15/LPO/Fa obsažený v příloze č. 1 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 14 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do vlastnictví Lidové 
konzervatoře a Múzické školy, p. o. 
  
Usnesení číslo: 01229/RM1418/21 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

daru do vlastnictví Lidové konzervatoře a Múzické školy, příspěvkové 

organizace, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

vystavit za zřizovatele předchozí souhlas zřizovatele k darovací smlouvě dle bodu 1) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 31.05.2015 

 vedoucí odboru kultury, sportu a volnočasových aktivit 
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RM_M 42 
Schválení objednávky cateringových služeb pro oficiální mediální 
večeři v rámci Mistrovství světa v ledním hokeji IIHF v Ostravě 2015 
  
Usnesení číslo: 01230/RM1418/21 

(zn.předkl.) 
87 

  
k usnesení č. 0321/ZM1418/5 
k usnesení č. 1886/ZM1014/26 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
vystavení objednávky na společnost Catering Morava - Radim Dvořáček se sídlem Hladnovská 

19, 710 00, bankovní spojení: UniCredit, číslo účtu 1002227561/2700, IČO:15426394, DIČ: 

CZ6810160203 na zajištění cateringovývh služeb pro mediální večeři v rámci Mistrovství 

světa v ledním hokeji IIHF v Ostravě 2015 

za nejvýše přípustnou cenu 200.000,- Kč 

  

2) pověřuje 

  
vedoucí odboru kultury, sportu a volnočasových aktivit 

k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 12.05.2015 

 vedoucí odboru kultury, sportu a volnočasových aktivit 

  
3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

s n i ž u j í 

běžné výdaje 

na par. 3419, pol. 5169, ORJ 161 o 200.000,- Kč 

z v y š u j í 

běžné výdaje 

na par. 3419, pol. 5175, ORJ 161 o 200.000,- Kč 
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4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 12.05.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 19 
Návrh na souhlasy se vstupy na pozemky ve vlastnictví SMO za účelem 
provedení plošného metanscreeningu pro společnost VVUÚ, a.s., 
provedení atmogeochemického průzkumu a případného měření 
dynamiky výstupů důlních plynů na povrch pro společnost Green Gas 
DPB, a.s. 
  
Usnesení číslo: 01231/RM1418/21 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se vstupem na pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 1441/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3078/8 - ostatní plocha, silnice, 

parc. č. 3078/36 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3078/37 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3078/38 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3078/39 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

parc. č. 3079/34 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3150/1 - ostatní plocha, dráha, 

v k.ú. Svinov, obec Ostrava, 

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

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

VVUÚ, a.s. 

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

IČO 45193380 

  

2) souhlasí 
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se vstupem na pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 2125/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3079/5- ostatní plocha, silnice, 

parc. č. 3079/30 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3151/2 - ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 3151/3 - ostatní plocha, zeleň, 

v k.ú. Svinov, obec Ostrava, 

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

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

VVUÚ, a.s. 

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

IČO 45193380 

  

3) souhlasí 

  
se vstupem na pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 2105/18 - trvalý travní porost, 

parc. č. 2125/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 2375/14 - lesní pozemek, 

parc. č. 3079/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k.ú. Svinov, obec Ostrava, 

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

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

VVUÚ, a.s. 

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

IČO 45193380 

  

4) souhlasí 

  
se vstupem na pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p.č.st. 351/2 - zastavěná plocha a nádvoří, 

p.p.č. 415/9 - orná půda, 

p.p.č. 529/4 - orná půda, 
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v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, 

za účelem provedení atmogeochemického průzkumu a případného měření dynamiky výstupů 

důlních plynů na povrch v rámci projektu 35 “Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě 

na stará důlní díla v Moravskoslezském kraji” pro: 

Green Gas DPB, a.s. 

se sídlem Rudé armády 637, 739 21 Paskov  

IČO 00494356 

  

 
RM_M 20 
Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě do pozemku ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy a návrh na uzavření smlouvy o 
budoucí smlouvě o zřízení služebnosti se společností VMI Silesia s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 01232/RM1418/21 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

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

parc. č. 793/378 - ostatní plocha, jiná plocha, 

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

VMI Silesia s.r.o. 

se sídlem Pelclova 2500/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO 619 73 017 

v rámci stavby “SO 07 NTL plynovod - Vilapark Proskovická - IS, Komunikace a HTÚ” 

  

2) rozhodla 

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

služebnosti, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, k části pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

parc. č. 793/378 - ostatní plocha, jiná plocha, 

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

VMI Silesia s.r.o. 

se sídlem Pelclova 2500/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO 619 73 017 

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

jednorázovou úplatu ve výši 500,- Kč za každý i započatý metr délky NTL plynovodu + DPH v 

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

usnesením č.  5309/RM1014/68 ze dne 4.9.2012 

  

 
RM_M 21 
Návrh na zřízení služebností a uzavření smlouvy o zřízení služebností s 
manžely D. 
  
Usnesení číslo: 01233/RM1418/21 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně vlastníka níže uvedeného pozemku zřídit služebnost ve prospěch každého vlastníka 

pozemku parc. č. 1426/4 v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava, jehož součástí je stavba: Krásné 

Pole, č. p. 787, rodinný dům a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu k pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 2290/2 – ostatní plocha, silnice 

v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava, 

s oprávněnými: 

Manželé 

Stanislav Drastich, rok narození 1981, 

bydliště Družební 787, 725 26 Ostrava-Krásné Pole, 

Ing. Andrea Drastichová, rok narození 1982, 

bydliště Francouzská 6019/65, 708 00 Ostrava-Poruba, 

za účelem zřízení, provozování a údržby vodovodní přípojky v uvedeném pozemku v rozsahu 

daném geometrickým plánem č. 1872-122a/2012 ze dne 15.11.2012, na dobu časově 
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neomezenou a za jednorázovou úplatu ve výši 2.662,-Kč včetně 21% DPH 

  

 
RM_M 22 
Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření smluv o zřízení věcného 
břemene k pozemkům ve vlastnictví SMO pro oprávněného ČEZ 
Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 01234/RM1418/21 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

statutárního města Ostravy: 

parc.č. 2665/42 - orná půda 

v k.ú. Polanka nad Odrou, 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 NN 0,4  kV v části 

pozemku parc.č. 2665/42 v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava v  rozsahu daném 

geometrickým plánem č. 3017-641/2014 ze dne 15.7.2014, na dobu časově neomezenou, za 

jednorázovou úplatu v celkové výši 33.396,- Kč včetně 21% DPH 

  

2) rozhodla 

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

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

statutárního města Ostravy: 

p.p.č. 479/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p.p.č. 479/11 - ostatní plocha, jiná plocha 

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

ČEZ Distribuce, a.s. 

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 
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IČO  247 29 035 

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

p.p.č. 479/2 a p.p.č. 479/11 v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava v  rozsahu daném geometrickým 

plánem č. 1980-55/2014 ze dne 28.4.2014, na dobu časově neomezenou, za jednorázovou 

úplatu v celkové výši   65.631,- Kč včetně 21% DPH 

  

3) rozhodla 

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

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

statutárního města Ostravy: 

p.p.č. 1740/9 - ostatní plocha, dráha 

v k.ú. Budišovice, obec Budišovice 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 NN 0,4  kV a podzemního 

kabelového vedení VN 22 kV v části pozemku p.p.č. 1740/9 v k.ú. Budišovice, obec 

Budišovice v  rozsahu daném geometrickým plánem č. 994-16B/2014 ze dne 17.2.2015, na 

dobu časově neomezenou, za jednorázovou úplatu v celkové výši 31.460,- Kč včetně 21% 

DPH 

  

4) rozhodla 

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

věcného břemene dle přílohy č.12 předloženého materiálu, k části pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

p.p.č. 62/1 - ostatní plocha, jiná plocha 

v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava s oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

IČO  247 29 035 

za účelem zřízení a provozování podzemní kabelové přípojky 2x VN 22  kV v části pozemku 

p.p.č. 62/1 v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava v  rozsahu daném geometrickým plánem č. 

2033-234/2014 ze dne 24.3.2015, na dobu časově neomezenou, za jednorázovou úplatu v 
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celkové výši 3.630,- Kč včetně 21% DPH 

  

 
RM_M 23 
Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření smluv o zřízení věcného 
břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, s 
oprávněným: společností OVANET a.s., UPC Česká republika, s.r.o., O2 
Czech Republic a.s. 
  
Usnesení číslo: 01235/RM1418/21 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

statutárního města Ostravy: 

Pozemky ve zjednodušené evidenci - parcely původ Evidence nemovitostí (EN) parc.č. 3560, 

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

OVANET a.s. 

Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava 

IČO: 29399491 

za účelem zřízení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě 

v rozsahu daném geometrickým plánem č. 4802-251/2014 ze dne 13.1.2015, na dobu časově 

neomezenou, za jednorázovou náhradu ve výši 3.993,- Kč vč. 21% DPH 

  

2) rozhodla 

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

věcného břemene dle přílohy č. 7 předloženého materiálu - k částem pozemků ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

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

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

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

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

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

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

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

parc.č. 4247/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
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v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, s oprávněným: 

UPC Česká republika, s.r.o. 

Praha 4 - Nusle, Závišova 502/5, PSČ 140 00 

IČO: 00562262 

za účelem  zřízení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě 

v rozsahu daném geometrickým plánem č. 4700-37/2014 ze dne 12.8.2014, na dobu časově 

neomezenou, za jednorázovou náhradu ve výši 121,- Kč včetně 21% DPH 

  

3) rozhodla 

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

věcného břemene dle přílohy č. 11 předloženého materiálu - k částem pozemků ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

parc.č. 291/4 - ostatní plocha, jiná plocha, 

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

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

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

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

O2 Czech Republic a.s. 

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

IČO: 60193336 

za účelem zřízení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě 

v rozsahu daném geometrickým plánem č. 4699-36/2014 ze dne 15.7.2014, na dobu časově 

neomezenou, za jednorázovou náhradu ve výši 121,- Kč včetně 21% DPH 

  

 
RM_M 24 
Návrh na uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s 
fyzickými osobami a MSK 
  
Usnesení číslo: 01236/RM1418/21 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01439/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
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rozhodnout na straně budoucího oprávněného, uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti dle přílohy č. 2 předloženého materiálu k pozemku: 

parc. č. 1361 – ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, ve vlastnictví: 

Ladislav Šústal, rok narození 1974 

bydliště Bartovická 382/63, 717 00 Ostrava – Bartovice, 

s uvedeným vlastníkem pozemku, 

za účelem zřízení, provozování a údržby vodovodu DN 250 v částech uvedeného pozemku, na 

dobu časově neomezenou a za jednorázovou úplatu ve výši 100,- Kč za 1 m2 plochy pozemku 

zatíženého služebností 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

služebnosti dle přílohy č. 3 předloženého materiálu k pozemkům: 

parc. č. 1366/4 – orná půda, 

parc. č. 1360/1 – trvalý travní porost, 

oba v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, ve spoluvlastnictví: 

Pavel Havlásek, rok narození 1959 

bydliště Václava Košaře 122/1, 700 30 Ostrava-Dubina, 

vlastník podílu ve výši 1/4, 

Petr Havlásek, rok narození 1957 

bydliště Sedliště č.p. 283, 739 36, 

vlastník podílu ve výši 1/4, 

Vladimír Havlásek, rok narození 1955 

bydliště Grabovščok 210/23, 735 35 Horní Suchá, 

vlastník podílu ve výši 1/4, 

Jana Lajčoková, rok narození 1954 

bydliště Potoční 152, Horní Datyně, 739 32 Vratimov, 

vlastník podílu ve výši 1/4, 
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s uvedenými vlastníky pozemků, 

za účelem zřízení, provozování a údržby vodovodu DN 250 v částech uvedených pozemků, na 

dobu časově neomezenou a za jednorázovou úplatu ve výši 100,- Kč za 1 m2 plochy pozemků 

zatíženého služebností 

  

3) 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.  1565/3 – trvalý travní porost 

parc. č.  1580/7 – lesní pozemek, 

oba v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, ve vlastnictví: 

MUDr. Ludvík Olšák, rok narození 1935 

bydliště Za Střelnicí 828, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, 

s uvedeným vlastníkem pozemků, 

za účelem zřízení, provozování a údržby vodovodu DN 250 v částech uvedených pozemků, na 

dobu časově neomezenou a za jednorázovou úplatu ve výši 50,- Kč za 1 m2 plochy pozemků 

zatíženého služebností 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

služebnosti dle přílohy č. 5 předloženého materiálu k pozemku: 

parc. č. 1580/11 – lesní pozemek 

v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, ve vlastnictví: 

Ing. Ivo Hainzel, rok narození 1961 

bydliště U Důlňáku 311/51, 717 00  Ostrava – Bartovice, 

s uvedeným vlastníkem pozemku, 
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za účelem zřízení, provozování a údržby vodovodu DN 250 v části uvedeného pozemku, na 

dobu časově neomezenou a za jednorázovou úplatu ve výši 50,- Kč za 1 m2 plochy pozemků 

zatíženého služebností 

  

5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

služebnosti dle přílohy č. 6 předloženého materiálu k pozemku: 

parc. č. 1938/2 – zahrada 

v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, ve vlastnictví: 

Josef Hutňan, rok narození 1962 

bydliště Prudká 147/7b, 725 28 Ostrava – Hošťálkovice, 

s uvedeným vlastníkem pozemku, 

za účelem zřízení, provozování a údržby vodovodu DN 250 v části uvedeného pozemku, na 

dobu časově neomezenou a za jednorázovou úplatu ve výši 50,- Kč za 1 m2 plochy pozemků 

zatíženého služebností 

  

6) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

služebnosti dle přílohy č. 7 předloženého materiálu k pozemkům: 

parc. č. 1938/4 – zahrada, 

parc. č. 1938/5 - zahrada, 

parc. č. 1939/2 - trvalý travní porost, 

vše v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, ve společném jmění manželů: 

Manželé 

Vítězslav Musálek, rok narození 1946 

Magdalena Musálková, rok narození 1950 

oba bydliště Popinecká 808/6, 739 32 Vratimov, 

s uvedenými vlastníky pozemků, 
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za účelem zřízení, provozování a údržby vodovodu DN 250 v částech uvedených pozemků, na 

dobu časově neomezenou a za jednorázovou úplatu ve výši 50,- Kč za 1 m2 plochy pozemků 

zatíženého služebností 

  

7) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

služebnosti dle přílohy č. 8 předloženého materiálu k pozemku: 

parc. č. 1941 – ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, ve spoluvlastnictví: 

Roman Miľo, rok narození 1966 

bydliště U Důlňáku 66/17, 717 00 Ostrava-Bartovice, 

vlastník podílu ve výši 1/2, 

Ivana Miľová, rok narození 1966 

bydliště  Mezidolí 377/19, 736 01 Havířov-Bludovice 

vlastník podílu ve výši 1/2 

s uvedenými vlastníky pozemku, 

za účelem zřízení, provozování a údržby vodovodu DN 250 v části uvedeného pozemku, na 

dobu časově neomezenou a za jednorázovou úplatu ve výši 50,- Kč za 1 m2 plochy pozemku 

zatíženého služebností 

  

8) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout na straně budoucího oprávněného, uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o 

zřízení věcného břemene dle přílohy č. 9 předloženého materiálu k pozemku: 

parc. č. 1220/1 - ostatní plocha, silnice 

v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, ve vlastnictví: 

Moravskoslezský kraj 

se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava 

IČ 70890692 

zastoupený z pověření hejtmana kraje 

Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

Strana 28/56  

se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 

středisko Ostrava, Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 

IČ 00095711, 

s uvedeným vlastníkem pozemku, 

za účelem zřízení, provozování a údržby vodovodu v části uvedeného pozemku, na dobu 

neurčitou a za celkovou úplatu ve výši 100,- Kč včetně DPH v zákonné výši, 

což je podmíněno závazky budoucího oprávněného, že po dobu min. 5 let zůstane vlastníkem 

předmětného vodovodu a provede sanaci narušeného povrchu komunikace vzniklou jeho 

umístěním 

  

9) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

předložit návrh dle bodů 1) - 8) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 10.06.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 25 
Návrh na zrušení věcného břemene a uzavření smlouvy o zrušení 
věcného břemene v pozemcích ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy s oprávněným: ČEZ, a.s. 
  
Usnesení číslo: 01237/RM1418/21 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně povinného z věcného břemene zrušit věcné břemeno práva chůze a jízdy a uzavřít 

smlouvu o zrušení věcného břemene dle přílohy č. 3 předloženého materiálu k pozemkům ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p.p.č. 553/54 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, 

p.p.č. 553/55 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p.p.č. 553/56 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, 

p.p.č. 553/58 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, 

p.p.č. 553/59 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, 

p.p.č. 553/60 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, 

p.p.č. 553/61 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, 
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p.p.č. 553/66 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p.p.č. 553/67 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p.č.st. 5195 - budova bez čp/če, jiná stavba, 

p.č.st. 5197 - budova bez čp/če, jiná stavba, 

p.č.st. 5203 - budova bez čp/če, jiná stavba 

vše v k.ú. Ostrava-VŽ, obec Ostrava, s oprávněným: 

ČEZ, a.s. 

se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53 

IČO 452 74 649 

  

 
RM_M 26 
Návrh nevyužít předkupní právo ke stavbě na pozemku parc.č. 2474/31 
v k.ú. Svinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01238/RM1418/21 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01438/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout nevyužít předkupní právo ke stavbě s č.e. 408, stavba pro rodinnou rekreaci na 

pozemku parc.č. 2474/31 v k.ú. Svinov, obec Ostrava 

  

2) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 10.06.2015 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 27 
Návrh na záměr prodeje podzemní požární nádrže ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava v k.ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01239/RM1418/21 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01437/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o záměru statutárního města Ostravy prodat vodohospodářský majetek, a to: 

• podzemní požární nádrž, uloženou v pozemku parc.č.3155/1,  zahrada, v k.ú. Martinov ve 

Slezsku, obec Ostrava, ve SJM  manželů Křenkových, oba bydliště Martinovská 3051/55, 

Ostrava - Martinov, PSČ: 723 00 

a  zároveň si vyhrazuje 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: 10.06.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 28 
Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou 
a v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01240/RM1418/21 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01388/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout, že město nemá záměr prodat pozemek p.p.č. 439/43 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, 

obec Ostrava, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih 
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2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města  

rozhodnout, že město nemá záměr prodat  část pozemku p.p.č. 566/68 o výměře 700 m2 v k.ú. 

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

snímku, který je přílohou č. 3 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout, že město nemá záměr prodat níže uvedené nemovité věci v k.ú. Dubina u 

Ostravy, obec Ostrava, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, a to: 

- pozemek parc.č. 110/5 

- pozemek parc.č. 119/1 

  

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: 10.06.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 29 
Návrh na záměr města propachtovat pozemky v k.ú. Svinov, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01241/RM1418/21 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města propachtovat pozemky: 

- parc. č. 3461/1   - ostatní plocha, výměra 32028 m2 

- parc. č. 3461/25 - ostatní plocha, výměra 483 m2 

- parc. č. 530/53   – orná půda, výměra 8880 m2 

- parc. č. 569         - zastavěná plocha a nádvoří, výměra 380 m2 

- parc. č. 565        – orná půda, výměra 29748 m2 

- parc. č. 568        - orná půda, výměra 735 m2 

vše v k.ú. Svinov, obec Ostrava, 

a za podmínek: 

- Minimální výše pachtu 0,30 Kč/m2/rok, tj. 3000,- Kč/ha/rok 
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- Doba trvání pachtu neurčitá s 12 měsíční výpovědní lhůtou, a to vždy k 30.9. běžného roku 

- Pozemky musí být využity k zemědělskému obhospodařování 

- Předmět pachtu nebude přenechán do užívání třetí osobě 

- Pozemky mohou být pachtovány i jednotlivě 

Současně si rada města vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 40 
Návrh na záměr pronajmout části pozemků v k. ú. Mošnov, obec 
Mošnov 
  
Usnesení číslo: 01242/RM1418/21 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

- p. p. č. 813/29 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 82 m2 

- p. p. č. 813/39 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 88,5 m2, 

dle zákresu ve snímku, který je součástí přílohy č. 1 předloženého materiálu a zároveň si 

vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 41 
Návrh na uzavření dohody o skončení nájmu (ul. Sokolská 1374) a 
návrh na záměr města pronajmout část pozemku parc. č. 736/4 v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 01243/RM1418/21 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít dohodu o skončení nájemního vztahu založeného “Smlouvou o 

nájmu nebytových prostor” ev. č. 3031/2011/MJ ze dne 23. 12. 2011, ve znění “Dodatku č. 1” 

ze dne 28. 4. 2014, uzavřenou s Borisem Tunyanem, 

místem podnikání: Úzká 103, 742  85 Vřesina, IČO: 73074152, 

jejímž předmětem je pronájem nebytových prostor umístěných v budově čp. 1374, která je 

součástí pozemku par. č. 947/7, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 
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dle přílohy č. 4 předloženého materiálu s úpravou 

  

2) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o záměru města pronajmout v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, 

část pozemku p.p.č. 736/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 102 m2 dle přílohy č. 7 

předloženého materiálu 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

 

  

 
RM_M 10 
Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku 
statutárního města Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě 
Domov Magnolie, příspěvková organizace, Sirotčí 56, 703 00 Ostrava-
Vítkovice, IČ 70631859 
  
Usnesení číslo: 01244/RM1418/21 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku statutárního města 

Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě Domov Magnolie, příspěvková organizace, 

Sirotčí 56, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČ 70631859 v celkové pořizovací ceně 309 506,40 Kč 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
členy likvidační komise k likvidaci majetku dle přílohy č. 1 předloženého materiálu: 

předsedkyně: Anna Veveričíková - mzdová účetní, personalista 

členové:         Simona Barčová - vedoucí ekonomického útvaru 

                       Jaroslav Nový - údržbář 

                       Jozefina Rucká - odbor majetkový MM 

  

3) ukládá 
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předsedkyni komise 

vyhotovit zápis o provedení likvidace majetku dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Anna Veveričíková, T: 12.06.2015 

 mzdová účetní, personalista 

  
 

RM_M 11 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do vlastnictví právnické 
osoby Domov Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 01245/RM1418/21 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

rozpočtů ve znění pozdějších předpisů o udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do 

vlastnictví Domova Magnolie, příspěvkové organizace, IČ 70631859, se sídlem Sirotčí 474/56, 

703 00 Ostrava-Vítkovice dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 

vystavit za zřizovatele předchozí souhlas zřizovatele k darovací smlouvě dle bodu 1) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková,  

 vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 

  
 

RM_M 15 
Poskytnutí investičního příspěvku Středisku volného času, Ostrava - 
Moravská Ostrava, p.o. na pořízení služebního vozidla 
  
Usnesení číslo: 01246/RM1418/21 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí investičního příspěvku organizaci Středisko volného času, Ostrava - Moravská 

Ostrava, příspěvková organizace, IČ: 75080559, se sídlem Ostrčilova 19/2925, Ostrava - 
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Moravská Ostrava, ve výši 750 tis. Kč na pořízení služebního automobilu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

 

- zvyšují 

investiční příspěvky 

na § 3233, pol. 6351, ORG 84, ORJ 140,    o 750 tis. Kč 

- zvyšují 

nedaňové příjmy 

na § 3299, pol. 2229, ORJ 140,                   o 750 tis. Kč 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

schválit úpravu závazného ukazatele 

- zvýšení investičního příspěvku 

Středisko volného času, Ostrava - Moravská Ostrava, p.o.         o 750 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.05.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 

předložit návrh dle bodu 3) tohoto usnesení ke schválení zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 10.06.2015 

 vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 

  
 

RM_M 8 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví Městské 
nemocnice Ostrava, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 01247/RM1418/21 

(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 předchozího souhlasu s nabytím darů 

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

vlastnictví Městské nemocnice Ostrava, příspěvkové organizace 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 

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

usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 20.05.2015 

 vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 

  
 

RM_M 9 
Návrh dodatku č. 3 ke smlouvě č. 2966/2013/KZ o poskytnutí finančních 
prostředků Městské nemocnici Ostrava na investiční akci Rekonstrukce 
IT infrastruktury 
  
Usnesení číslo: 01248/RM1418/21 

(zn.předkl.) 
40 

  
k usnesení č. 2116/ZM1014/28 
k usnesení č. 2870/ZM1014/35 
k usnesení č. 0109/ZM1418/2 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytnutí finančních prostředků č. 

2966/2013/KZ dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dodatku č. 3 dle bodu 1) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 10.06.2015 

 vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 

  
 

RM_MZP 1 
Návrh na poskytnutí odměn za rok 2014 ředitelům příspěvkových 
organizací zřízených statutárním městem Ostrava v oblasti sociální 
péče, školství a zdravotnictví 
  
Usnesení číslo: 01249/RM1418/21 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
poskytnutí odměn za rok 2014 ředitelům příspěvkových organizací zřízených statutárním 

městem Ostrava v oblasti sociální péče, školství a zdravotnictví dle důvodové zprávy a příloh 

č. 1 a 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 32 
Schválení podání žádosti o dotaci k projektu “Pořízení vozidel pro 
sociální služby” v rámci Regionálního operačního programu regionu 
soudržnosti NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013 
  
Usnesení číslo: 01250/RM1418/21 

(zn.předkl.) 
90 

  
k usnesení č. 00839/RM1418/14 
k usnesení č. 01055/RM1418/18 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

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

Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 

2013 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostrava, aby prostřednictvím odboru veřejných zakázek, externího 

financování, kapitálových účastí a sdruženého nákupu 

zajistil předložení žádosti o dotaci a všech jejich příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení 

v souladu s podmínkami výzvy č.38 v rámci Regionálního operačního programu regionu 

soudržnosti NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013 
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 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 14.05.2015 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 

  
3) schvaluje 

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

2 635 tis. Kč v roce 2015: 

na zajištění předfinancování projektu ve výši 2 635 tis. Kč, přičemž v této částce je obsaženo 

nutné spolufinancování pro realizaci ve výši 440 tis. Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

4) ukládá 

  
Magistrátu města Ostrava, aby prostřednictvím  odboru veřejných zakázek, externího 

financování, kapitálových účastí a sdruženého nákupu 

zajistil spolufinancování a předfinancování projektu uvedeného v bodě 1) v rámci specifikace 

nároků na rozpočet statutárního města Ostrava dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.07.2015 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 

  
5) souhlasí 

  
se zněním čestného prohlášení k projektu “Pořízení vozidel pro sociální služby” dle přílohy 

č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 39 
Projednání změny rozpočtu a harmonogramu plateb včetně prodloužení 
termínu ukončení projektu Cyklostezky Ostravice 
  
Usnesení číslo: 01251/RM1418/21 

(zn.předkl.) 
90 

  
k usnesení č. 7104/RM1014/94 
k usnesení č. 9274/RM1014/121 
k usnesení č. 1070/ZM1014/17 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
změnu rozpočtu projektu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, odboru veřejných zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruženého nákupu 

předložit poskytovateli dotace “Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko” změnu 

rozpočtu projektu Cyklostezky Ostravice, reg. č. CZ.1.10/3.1.00/04.01240, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 15.05.2015 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 

  
3) schvaluje 

  
změnu harmonogramu plateb a posunutí termínu ukončení projektu Cyklostezky Ostravice, 

reg. č. CZ.1.10/3.1.00/04.01240, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

4) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, odboru veřejných zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruženého nákupu 

předložit poskytovateli dotace ”Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko” změnu 

harmonogramu plateb vč. posunutí termínu ukončení projektu Cyklostezky Ostravice, reg. č. 

CZ.1.10/3.1.00/04.01360, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 15.05.2015 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 

  
 

RM_VZ 7 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy 
příkazní na zajištění služeb pro projekty “Cyklistická trasa O, Ostrava - 
Radvanice” a “Cyklostezka Chemické osady, Grmelova” 
  
Usnesení číslo: 01252/RM1418/21 

(zn.předkl.) 
90 

  
k usnesení č. 01014/RM1418/18 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy příkazní na zajištění služeb pro 

projekty “Cyklistická trasa O, Ostrava - Radvanice” a “Cyklostezka Chemické osady, 
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Grmelova” se zhotovitelem (příkazníkem): 

eCBA s.r.o., Neumannova 237/52, 602 00 Brno, IČ:27727599 

za cenu nejvýše přípustnou 144.000 ,- Kč bez DPH  dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

snižují běžné výdaje ORJ 125 

§ 3636 pol. 5901, ÚZ 3637 o 175 tis. Kč 

zvyšují běžné výdaje ORJ 125 

§ 2219 pol. 5169, ÚZ 3637 o 175 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.05.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 4 
Návrh na úpravu průměrného přepočteného stavu zaměstnanců, 
navýšení mzdových prostředků v souvislosti s plněním monitorovacích 
indikátorů a krytí nárůstu energií ve vztahu k zajištění provozu nových 
investičních celků v Zoologické zahradě Ostrava, příspěvková 
organizace 
  
Usnesení číslo: 01253/RM1418/21 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o navýšení průměrného přepočteného stavu zaměstnanců v příspěvkové organizaci Zoologická 

zahrada Ostrava, příspěvková organizace, IČO: 00373249, se sídlem Michálkovická 197, 

710 00 Ostrava o 11 zaměstnanců, tj. z 106 na  117, s účinností od 01. 05. 2015 dle přílohy č. 1 

a důvodové zprávy předloženého materiálu 
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2) rozhodla 

  
o zvýšení neinvestičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Zoologickou zahradu Ostrava, 

příspěvková organizace, IČO: 00373249, se sídlem Michálkovická 197, 710 00 Ostrava na rok 

2015 o  2.307.367 Kč na osobní náklady, související s navýšením průměrného přepočteného 

stavu zaměstnanců dle bodu 1) tohoto usnesení, přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého 

materiálu 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- snižuje rozpočtová rezerva 

  ORJ 120, § 6409, pol. 5901                                          o 2.308 tis. Kč 

- zvyšují neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 

  ORJ 190, § 3741, pol. 5331, ORG 4270                       o 2.308 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.05.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit úpravu závazného ukazatele - zvýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové 

organizaci Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková organizace, IČO: 00373249, se sídlem 

Michálkovická 197, 710 00 Ostrava o 2.308 tis. Kč pro rok 2015 

  

6) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

předložit zastupitelstvu města ke schválení návrh dle bodu 5) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 10.06.2015 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 
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RM_M 2 
”Rekonstrukce zahrad MŠ U Dvoru a KMŠ v Mariánských Horách” a 
“Likvidace škůdců na thůjových porostech na ústředním hřbitově ve 
Slezské Ostravě” 
  
Usnesení číslo: 01254/RM1418/21 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

378.620,86 Kč městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky na realizaci projektu 

“Rekonstrukce zahrad MŠ U Dvoru a KMŠ v Mariánských Horách dle přílohy č. 1 a důvodové 

zprávy předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

90.000 Kč městskému obvodu Slezská Ostrava na realizaci projektu “Likvidace škůdců na 

thůjových porostech na ústředním hřbitově ve Slezské Ostravě” dle přílohy č. 2 a důvodové 

zprávy předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

u statutárního města Ostravy: 

- zvyšuje financování na ORJ 120 

pol. 8115, ÚZ 1030 .................................................. o 469 tis. Kč 

- zvyšují převody mezi statutárním městem a městskými obvody - výdaje na ORJ 120 

§ 6330, pol. 5347, ÚZ 1030, ORG 510 ................... o 379 tis. Kč 

§ 6330, pol. 5347, ÚZ 1030, ORG 503 ..................... o 90 tis. Kč 

u městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky 

- zvyšují převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

§ 6330, pol. 4137, ÚZ 1030, ORG 510 ................... o 379 tis. Kč 
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- zvyšují běžné výdaje 

§ 3xxx, pol. 5xxx, ÚZ 1030 ..................................... o 379 tis. Kč 

u městského obvodu Slezská Ostrava 

- zvyšují převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

§ 6330, pol. 4137, ÚZ 1030, ORG 503 ..................... o 90 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje 

§ 3xxx, pol. 5xxx, ÚZ 1030 ....................................... o 90 tis. Kč 

  

4) žádá 

  
městský obvod Slezská Ostrava 

o zapracování nákladů na chemickou ochranu thůjových porostů na ústředním hřbitově ve 

Slezské Ostravě do návrhu rozpočtu městského obvodu od roku 2016 z jiného zdroje 

finančních prostředků než z Fondu životního prostředí města Ostravy 

  

 Vyřizuje: MVDr. Barbora Jelonková, T: 31.12.2015 

 starostka Městského obvodu Slezská Ostrava 

  
5) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.05.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 3 
Použití finančních prostředků z Fondu životního prostředí města 
Ostravy na realizaci Konference o kvalitě ovzduší v Ostravě 2015 
  
Usnesení číslo: 01255/RM1418/21 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o použití finančních prostředků z Fondu životního prostředí města Ostravy odborem kanceláře 
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primátora na realizaci Konference o kvalitě ovzduší v Ostravě 2015 maximálně ve výši 

400.000 Kč dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- zvyšuje financování 

pol. 8115, ORJ 120, ÚZ 1030 ............................ o 400 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje 

§ 3792, pol. 5139, ORJ 221, ÚZ 1030 ............. o 150 tis. Kč 

§ 3792, pol. 5164, ORJ 221, ÚZ 1030 ............... o 40 tis. Kč 

§ 3792, pol. 5169, ORJ 221, ÚZ 1030 ............. o 125 tis. Kč 

§ 3792, pol. 5175, ORJ 221, ÚZ 1030 ............... o 85 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.05.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 5 
Návrh novely obecně závazné vyhlášky č. 5/2008, kterou se stanoví 
systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního 
města Ostrava, včetně systému nakládání se stavebním odpadem 
  
Usnesení číslo: 01256/RM1418/21 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

5/2008, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního města Ostrava, včetně 

systému nakládání se stavebním odpadem 
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2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

uložit Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany životního prostředí zajistit vyhotovení 

pracovní pomůcky Obecně závazné vyhlášky č. 5/2008 v úplném znění 

  

3) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

předložit  návrh dle bodu 1) tohoto usnesení  zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 10.06.2015 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 6 
Seminář muzejních botaniků ČR a SR 2015 
  
Usnesení číslo: 01257/RM1418/21 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku z Fondu životního prostředí města Ostravy ve 

výši 48.000 Kč právnické osobě: Ostravské muzeum, příspěvková organizace, IČO: 00097594, 

se sídlem Masarykovo náměstí 1/1, Moravská Ostrava, 72841 Ostrava - Moravská Ostrava a 

Přívoz na realizaci projektu “Seminář muzejních botaniků ČR a SR” na rok 2015 dle přílohy č. 

1 a důvodové zprávy předloženého materiálu  

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- zvyšuje financování 

pol. 8115, ÚZ 1030, ORJ 120 ............................................... o 48 tis. Kč 

- zvyšují neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 

§ 3792, pol. 5331, ÚZ 1030, ORJ 190, ORG 4215 ............... o 48 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
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realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.05.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

schválit úpravu závazného ukazatele - zvýšení neinvestičního příspěvku Ostravského muzea, 

příspěvková organizace o 48 tis. Kč 

  

5) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 10.06.2015 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 7 
Návrh na uzavření smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení 
v souvislosti s realizací stavby ORG 3095 Propojenost cyklistické trasy 
v úseku ul. Psohlavců – Martinovská 
  
Usnesení číslo: 01258/RM1418/21 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní 

souvisejících č. 162090 v rámci realizace ORG 3095 Propojenost cyklistické trasy v úseku ul. 

Psohlavců – Martinovská, stavby se společností RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klišská 940, 

PSČ 401 17, Ústí nad Labem, IČO: 27295567 dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 12 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0772/2014/OI/LPO 
ze dne 20.03.2014 ke stavbě “Oprava vodovodního řadu na ul. Rudná” v 
k.ú. Zábřeh nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 01259/RM1418/21 

(zn.předkl.) 
05 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0772/2014/OI/LPO ze dne 20.03.2014 mezi 

statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451 a 

společností HYDROSPOR spol. s r.o., Úprkova 966/3, 702 00 Ostrava, IČO 47666374 na 

realizaci stavby “Oprava vodovodního řadu na ul. Rudná”, dle přílohy č. 3 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 13 
Návrh na vydání souhlasu k realizaci stavby “Org. 3167 “ Autobusový 
terminál Dubina Interspar na pozemcích parc. č. 110/137, 110/126, 
110/135 v k.ú Dubina u Ostravy 
  
Usnesení číslo: 01260/RM1418/21 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s realizací stavby Org. 3167 Autobusový terminál Dubina Interspar na pozemcích parcelní 

číslo 110/137, 110/126, 110/99,110/135 v k.ú Dubina u Ostravy 

  

 
RM_M 17 
Návrh na uzavření smlouvy o užívání silničního pozemku ke stavbě 
“Sanace stávajících kanalizačních šachet ulice Krmelínská v k.ú. Nová 
Bělá” 
  
Usnesení číslo: 01261/RM1418/21 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít ”Smlouvu o užívání silničního pozemku pro zvláštní užívání” v souvislosti se stavbou 

“Sanace stávajících kanalizačních šachet ulice Krmelínská v k.ú. Nová Bělá” mezi vlastníkem 

silnice Moravskoslezským krajem se sídlem ul. 28.října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692, 

zastoupeným Správou silnic Moravskoslezského kraje, p.o., se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 

Ostrava-Přívoz, IČO: 00095711 

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

předmětem je sanace kanalizace na části pozemku p.č. 1638/1, v katastrálním území Nová 

Bělá, obec Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 38 
Návrh na uzavření Smlouvy o předání projektových dokumentací a 
licencí a Dohody o převodu práv a povinností 
  
Usnesení číslo: 01262/RM1418/21 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 9423/RM1014/123 ze dne 11.3.2014 
k usnesení č. 01068/RM1418/18 ze dne 18.4.2015 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o převzetí práv a povinností ze správních rozhodnutí mezi: 

statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 (jako 

nabyvatel) 

a 

Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 23 

Ostrava, IČO: 00095711 (jako převádějící) 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o převodu projektové dokumentace a postoupení licence mezi: 

statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 (jako 

nabyvatel) 

a 

Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 23 

Ostrava, IČO: 00095711 (jako převádějící) 
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dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o převodu projektových dokumentací a postoupení licence mezi: 

statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 (jako 

nabyvatel) 

a 

Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 23 

Ostrava, IČO: 00095711 (jako převádějící) 

dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 2 
Návrh na zadání veřejných zakázek malého rozsahu a uzavření 
příkazních smluv na výkon inženýrské činnosti pro realizaci staveb 
“Doplnění veřejného osvětlení (VO) Vlnitá”,v Ostravě - Plesné, 
“Rekonstrukce VO Mozartova, Březinova” a “Rekonstrukce VO oblast 
Lužická” obě v MěObv Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 01263/RM1418/21 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření příkazní smlouvy na výkon inženýrské 

činnosti pro stavbu “Doplnění VO Vlnitá”,ORG.4298, za cenu nejvýše přípustnou  51.000,-Kč 

(bez DPH) s příkazníkem ČECH-ENGINEERING,a.s., Ostrava-Přívoz, Nádražní 545/166, 

IČO:25394983 dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření příkazní smlouvy na výkon inženýrské 

činnosti pro stavbu “Rekonstrukce VO Mozartova, Březinova”,  ORG.4299, za cenu nejvýše 

přípustnou 278.300,-Kč (bez DPH) s příkazníkem  PTD Muchová, s.r.o., Ostrava-Muglinov, 

Olešní 313/14, IČO: 27767931  dle přílohy č.2 předloženého materiálu 
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3) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření příkazní smlouvy na výkon inženýrské 

činnosti u stavby “Rekonstrukce VO oblast Lužická”, ORG.4301, za cenu nejvýše přípustnou 

194.900,-Kč (bez DPH) s příkazníkem: PTD Muchová, s.r.o., Ostrava-Muglinov, Olešní 

313/14, IČO: 27767931 dle přílohy č.3 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 3 
Veřejná zakázka “Komunikace - Severní spoj (DÚR+IČ)”, poř. č. 
048/2015 
  
Usnesení číslo: 01264/RM1418/21 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zveřejnění předběžného oznámení k veřejné zakázce na vypracování projektové 

dokumentace pro územní řízení včetně výkonu inženýrské činnosti v rozsahu pro zajištění 

pravomocného územního rozhodnutí v rámci stavby “Komunikace - severní spoj” v 

Ostravě, dle ust. § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů, a to v rozsahu dle předloženého návrhu 

  

 
RM_VZ 4 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu a kanalizace vč. komunikace, 
chodníků ul. Tvorkovských”, poř. č. 253/2014 
  
Usnesení číslo: 01265/RM1418/21 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 00762/RM1418/13 
k usnesení č. 11233/RM1014/145 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek o pořadí nabídek dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu a o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy dle přílohy č. 

3 předloženého materiálu na realizaci stavby “Rekonstrukce vodovodu a kanalizace včetně 

celkové rekonstrukce komunikace, chodníků na ul. Tvorkovských” k.ú. Mariánské Hory a 

Hulváky, obec Ostrava, v rozsahu dle předloženého návrhu s uchazečem, který předložil svou 

nabídku pod poř. č. 4: 

AWT Rekultivace a.s. 
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se sídlem: Havířov - Prostřední Suchá, Dělnická 41/884, PSČ 735 64 

IČO: 47676175 

za cenu nejvýše přípustnou 8.857.495,40 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 5 
Veřejná zakázka “Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS MSK 
(TDS+BOZP)”, poř. č. 43/2015 
  
Usnesení číslo: 01266/RM1418/21 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na výkon odborného technického 

dozoru stavebníka a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen 

‘BOZP’) na staveništi, včetně průběžné aktualizace zpracovaného plánu BOZP po dobu 

realizace stavby “Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS MSK” v Ostravě-Zábřehu, 

obec Ostrava v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého návrhu s uchazečem 

Sdružení TDS s.r.o. 

se sídlem: Švabinského 1700/4, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 

IČO: 28639707 

za cenu nejvýše přípustnou 370.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 8 
Veřejná zakázka “Okružní křižovatka Michálkovická”, poř. č. 38/2015 
  
Usnesení číslo: 01267/RM1418/21 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 00765/RM1418/13 
  
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 “Silnice III/4721 

Ostrava, ul. Michálkovická okružní křižovatka s ulicí Hladnovskou a Keltičkovou” v k.ú. 

Slezská Ostrava, obec Ostrava, v rozsahu dle předloženého návrhu 
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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. Martin Mifek - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Dalibor Kanclíř - odbor investiční 

náhradníci: 

1. Ing. Tomáš Smolík - odbor veř. zakázek, externího financování, kapitálových účastí a sdruž.  

                                      nákupu 

2. Mgr. Renata Kolková - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Renáta Žáčková, DiS. - 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. Dalibor Kanclíř - odbor investiční 

4. Ing. Eva Seborská - odbor veř. zakázek, externího financování, kapitálových účastí a sdruž.  

                                     nákupu 

5. Ing. Jan Lukšo - SSMSK, p.o. 

6. Ing. Marek Melichárek - SSMSK, p.o. 

náhradníci: 

1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

2. Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. - člen RM 

3. Ing. Renáta Žáčková, DiS. - odbor investiční 

4. Ing. Tomáš Smolík - odbor veř. zakázek, externího financování, kapitálových účastí a sdruž.  

                                       nákupu 

5. Ing. Tomáš Čárek - SSMSK, p.o. 

6. Ing. Michal Jahn - SSMSK, p.o. 

  

4) ukládá 

  
zastupující 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: 31.10.2015 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 

  
5) zmocňuje 

  
zastupující 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: 31.10.2015 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 

  
 

RM_M 36 
Informace o postupu plnění usnesení z 5. zasedání zastupitelstva 
města, konaného dne 29.4.2015 
  
Usnesení číslo: 01268/RM1418/21 

(zn.předkl.) 
36 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s postupem plnění usnesení z 5. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 29.4.2015, dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 18 
Návrh na souhlas/nesouhlas ke stavbám na pozemcích v katastrálních 
územích obce Ostrava, jako vlastníka sousedních nemovitostí 
  
Usnesení číslo: 01269/RM1418/21 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek parc.č. 845/3 – 

zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava) se stavebním záměrem 

„Rekonstrukce fasády a výměna oken a vchodových dveří domu na ulici Husova 1431/9, 

Ostrava“, na pozemku parc.č. 845/2 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Moravská Ostrava, 
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obec Ostrava, pro investora stavby: společnost  Erpeko, a.s., se sídlem Těšínská 991/3, 736 01 

Havířov – Bludovice, IČ: 25385224 

  

2) nesouhlasí 

  
a) jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek parc.č. 

4246/13 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava) s 

umístěním orientačního butonu č. 4 na pozemku parc.č. 4173/10 – ostatní plocha, ostatní 

komunikace v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, v rámci akce „Vnější orientační značení 

objektu NOVÁ KAROLINA PARK“, pro investora stavby: společnost New Karolina Office 

Development, a.s., se sídlem Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4 – Michle, IČO: 27989996 

b) jako vlastník sousedních nemovitostí (statutární město Ostrava vlastní pozemky parc.č. 

1463/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace a parc.č. 553/72 – ostatní plocha, manipulační 

plocha, oba v k.ú. Zábřeh – VŽ, obec Ostrava) s umístěním reklamních ploch (plachet) na 

oplocení v majetku VÍTKOVICE, a.s., a to na pozemcích parc.č. 1463/1 – ostatní plocha, 

ostatní komunikace a parc.č. 553/1 – ostatní plocha, manipulační plocha, oba v k.ú. Zábřeh – 

VŽ, obec Ostrava, pro investora stavby: společnost VÍTKOVICE, a.s., se sídlem Ruská 

2887/101, 703 00 Ostrava – Vítkovice, IČO: 45193070 

  

3) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 

zajistil vyhotovení příslušného souhlasu dle bodu 1)   tohoto usnesení a příslušných nesouhlasů 

dle bodů 2a) a 2b) tohoto usnesení a s tím spojené  veškeré úkony 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 15.05.2015 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
4) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu souhlasu a nesouhlasů dle bodů 1), 2) a 3)  tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 15.05.2015 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_VZ 1 
Zadání veřejných zakázek malého rozsahu v komoditních kategoriích 
“Kancelářský materiál” 
  
Usnesení číslo: 01270/RM1418/21 

(zn.předkl.) 
84 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodání kancelářského materiálu z komoditní 

skupiny “Bloky, bločky, sešity, knihy a jiné tiskopisy” společnostem (”vítězným dodavatelům 

položek”) za ceny dle přílohy č.1 předloženého materiálu a o zařazení vybraných položek na 

nákupní portál města Ostravy 

  

2) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodání kancelářského materiálu z 

komoditní skupiny “Archivace a úprava dokumentů”  společnostem (”vítězným dodavatelům 

položek”)   za ceny   dle přílohy č.2  předloženého materiálu a o zařazení vybraných položek 

na nákupní portál města Ostravy 

  

3) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodání kancelářského materiálu z komoditní 

skupiny “Kancelářské stroje, nástroje a jejich příslušenství” společnostem (”vítězným 

dodavatelům položek”) za ceny dle přílohy č.3 předloženého materiálu a o zařazení vybraných 

položek na nákupní portál města Ostravy 

  

4) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodání kancelářského materiálu z komoditní 

skupiny “Kancelářský papír, obálky” společnostem (”vítězným dodavatelům položek”) za ceny 

dle přílohy č.4 předloženého materiálu a o zařazení vybraných položek na nákupní portál města 

Ostravy 

  

5) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodání kancelářského materiálu z komoditní 

skupiny “Psací a kreslící potřeby, razítka a barvy” společnostem (”vítězným dodavatelům 

položek”) za ceny dle přílohy č.5 předloženého materiálu a o zařazení vybraných položek na 

nákupní portál města Ostravy 

  

 
RM_M 1 
Návrh na uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti” v souvislosti se 
stavbou “Nová Karolina - prodloužená ulice Porážková” 
  
Usnesení číslo: 01271/RM1418/21 

(zn.předkl.) 
05 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

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

prodloužená ulice Porážková” mezi vlastníkem: 

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 61974757 

 a 

oprávněným: 

O2 Czech Republic a.s. 

se sídlem: Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2 PSČ 140 22 

IČO: 60193336 

a 

investorem: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na částech pozemků parc.č. 297/26, parc.č. 297/28 

a parc.č. 297/59 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
  
 
 


