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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 19.05.2015 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

01272/RM1418/22 RM_M 0 Schválení programu 22. schůze rady města dne     

19. 05. 2015 

28 

01273/RM1418/22 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 

28 

01274/RM1418/22 RM_M 7 Podání žádosti o změnu smlouvy o poskytnutí 

dotace z prostředků Státního fondu rozvoje 

bydlení na výstavbu nájemních domů “Slezská 

Ostrava - Františkov” 

50 

01275/RM1418/22 RM_M 9 Návrh zástupců do dozorčích rad obchodních 

společností s majetkovou účastí statutárního města 

Ostravy 

28 

01276/RM1418/22 RM_M 32 Kupní smlouva a smlouva o předkupním právu - 

výzva společnosti AMÁDEUS REAL, a.s. k 

zaplacení části kupní ceny a smluvních pokut 

28 

01277/RM1418/22 RM_M 33 Předžalobní výzva k úhradě smluvní pokuty 

adresovaná společnosti BDSTAV MORAVA 

s.r.o. 

28 

01278/RM1418/22 RM_M 39 Návrh způsobu financování koupě nemovitostí a 

movitých věcí na základě smlouvy o zřízení 

předkupního práva č. 10706/2014/OM uzavřené 

mezi SMO, městským obvodem Moravská 

Ostrava a Přívoz a Real Estate OSTRAVA, a.s. 

dne 23.8.2014 

28 

01279/RM1418/22 RM_M 30 Úprava závazného ukazatele 07 

01280/RM1418/22 RM_M 31 Úprava rozpočtu r. 2015 07 

01281/RM1418/22 RM_VZ 10 Veřejná zakázka “Přezkoumání hospodaření SMO 

2015 a 2016”, poř. č. 66/2015 

07 

01282/RM1418/22 RM_M 5 Průběžná informace o stavu projektů Průmyslová 

zóna Ostrava-Hrabová, Strategická průmyslová 

zóna Ostrava-Mošnov, Rozvojová zóna Hrušov a 

Vědecko-technologický park Ostrava za I.čtvrtletí 

roku 2015 

38 

01283/RM1418/22 RM_M 10 Smlouva o využití výsledků výzkumu a vývoje 

dosažených při řešení výzkumného projektu 

Technologické agentury České republiky 

38 

01284/RM1418/22 RM_M 37 Společná deklarace o spolupráci na přípravě 

konceptu chytrého města (Smart city) a chytrého 

regionu (Smart region) s prioritou zlepšení 

celkové kvality života a životního prostředí v 

Ostravě a MS kraji 

38 

01285/RM1418/22 RM_M 38 Pokračování přípravy strategických projektů k 

realizaci v rámci programovacího období                

2014-2020 

 

38 
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01286/RM1418/22 RM_M 34 Žádost občanů města Ostravy o vyvěšení 

moravské vlajky na budovu Radnice města 

Ostravy dne 5.července 2015 

01 

01287/RM1418/22 RM_M 35 Návrh na účast statutárního města Ostravy na 

mezinárodním festivalu architektury a urbanismu 

Architecture Week Praha 2015 a v projektu Hravý 

architekt 

01 

01288/RM1418/22 RM_M 40 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. 

Iva Hařovského, náměstka primátora, do Polska 

(Chalupki) dne 20.5.2015 

01 

01289/RM1418/22 RM_M 12 Návrh na převzetí vodohospodářského majetku 

městských obvodů do vlastnictví statutárního 

města Ostravy, předání vodohospodářského 

majetku statutárního města Ostrava do nájmu 

společnosti Ostravské vodárny a kanalizace, a.s., 

navýšení hodnoty vodohospodářského majetku 

SMO o realizované technické zhodnocení a záměr 

pronájmu vodohospodářských staveb 

08 

01290/RM1418/22 RM_M 15 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 pro společnost TBB s.r.o. 

08 

01291/RM1418/22 RM_M 17 Předchozí souhlas rady města s uzavřením 

nájemní smlouvy na část pozemku v k.ú. Zábřeh 

nad Odrou, obec Ostrava. 

08 

01292/RM1418/22 RM_M 18 Návrh na souhlas s umístěním sídla občanského 

sdružení v budově Černá louka 3187 a souhlas s 

umístěním pobočného spolku do budovy 

Střelniční 8 

08 

01293/RM1418/22 RM_M 19 Návrh na souhlas s umístěním staveb na 

pozemcích ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy 

08 

01294/RM1418/22 RM_M 20 Návrh koupit pozemky parc.č. 1192/42 a parc.č. 

1192/43 v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava 

08 

01295/RM1418/22 RM_M 21 Návrh na záměr města prodat část nemovité věci v 

k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 

08 

01296/RM1418/22 RM_M 22 Návrh na záměr města prodat pozemky v k.ú. 

Hošťálkovice, obec Ostrava a v k.ú. Vítkovice, 

obec Ostrava 

08 

01297/RM1418/22 RM_M 23 Návrh na záměr města neprodat či prodat 

pozemky v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

(ul. Newtonova) 

08 

01298/RM1418/22 RM_M 24 Návrh na záměr města neprodat či prodat 

pozemky v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

(ul. Poděbradova) 

08 

01299/RM1418/22 RM_M 26 Návrh na uzavření smluv o zřízení služebností s 

vlastníkem pozemku BOTOP s.r.o. a fyzickou 

osobou pro oprávněného statutární město Ostrava 

08 
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01300/RM1418/22 RM_M 27 Návrh na záměr města vypůjčit pozemky a části 

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

08 

01301/RM1418/22 RM_M 29 Návrh směnit nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad 

Odrou, obec Ostrava, návrh na uzavření smlouvy 

o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

08 

01302/RM1418/22 RM_M 36 Návrh na uzavření smluv o výpůjčce v k.ú. 

Zábřeh-Hulváky a k.ú. Mošnov 

08 

01303/RM1418/22 RM_M 6 Výjezdní jednání komise rady města pro 

vzdělávání, vědu a výzkum ve dnech 03.06. - 

04.06. 2015 

60 

01304/RM1418/22 RM_M 16 Návrh na poskytnutí transferů městským obvodům 

za účelem zabezpečení prevence kriminality 

60 

01305/RM1418/22 RM_M 1 Ocenění žákovských osobností a žákovských 

kolektivů u příležitosti Dne dětí 2015 

86 

01306/RM1418/22 RM_M 11 Návrh na uzavření dodatků mezi statutárním 

městem Ostrava a těmito správci inženýrských sítí 

ve vztahu ke GISMO: ke Smlouvě o spolupráci 

GISMO č. 1580/2014/IT ze dne 13. 6. 2014, 

Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, 

Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 4519 

3410; ke Smlouvě o spolupráci GISMO č. 

1535/2014/IT ze dne 4. 6. 2014, Ostravské 

komunikace, a.s., Novoveská 25/1266, 709 00 

Ostrava, IČO: 2539 6544; ke Smlouvě o 

spolupráci GISMO č. 1563/2014/IT ze dne 

6.6.2014, OKD, a.s., Stonavská 2179, Doly,                

735 06 Karviná, IČO: 2686 3154 

83 

01307/RM1418/22 RM_M 13 Projednání vybraných bodů mimořádné valné 

hromady obchodní společnosti Společnost pro 

využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s. 

90 

01308/RM1418/22 RM_M 4 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo 

na realizaci stavby “Rekonstrukce kanalizace 

Ostrčilova” 

05 

01309/RM1418/22 RM_M 8 Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo 

č.1243/2014/OI/LPO ke stavbě “Propojení 

kanalizace Nová Bělá-Hrabová” 

05 

01310/RM1418/22 RM_M 28 Návrh na uzavření “Smlouvy o zřízení věcného 

břemene - služebnosti” v souvislosti se stavbou 

“Cyklostezky - úsek Slezskoostravský hrad, 

Hrabová” 

05 

01311/RM1418/22 RM_VZ 1 Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu DN 

500 ul. Mariánskohorská”, poř.č. 82/2015 

05 

01312/RM1418/22 RM_VZ 3 Zadání veřejné zakázky “Cyklostezka Počáteční, 

Slezskoostravský hrad”, poř. č. 254/2014 

5 

01313/RM1418/22 RM_VZ 4 Veřejná zakázka “Výstavba vrtulníkového 

hangáru v areálu HZS MSK”, poř. č. 010/2015 

05 

01314/RM1418/22 RM_VZ 5 Veřejná zakázka “Cyklistická trasa I, podél silnice 

Na Lukách (TDS+BOZP)”, poř. č. 45/2015 

05 
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01315/RM1418/22 RM_VZ 6 Veřejná zakázka “Rekonstrukce kanalizace ul. 

Výstavní (PD+AD)”, poř. č. 69/2015 

05 

01316/RM1418/22 RM_VZ 7 Veřejná zakázka “Rekonstrukce kanalizace a 

odlehčovací komory ul. Lvovská”, poř. č. 54/2015 

05 

01317/RM1418/22 RM_VZ 8 Veřejná zakázka “Dětské centrum Domeček - 

rekonstrukce zdroje energie”, poř.č. 050/2015 

05 

01318/RM1418/22 RM_VZ 11 Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu 

Šenovská”, poř. č. 53/2015 

05 

01319/RM1418/22 RM_VZ 12 Veřejná zakázka “Rozšíření výukového areálu 

Bělský les - výukové centrum (TDS+BOZP)”, 

poř. č. 73/2015 

05 

01320/RM1418/22 RM_M 3 Územní opatření o zrušení stavební uzávěry v 

bezpečnostním pásmu starého důlního díla 

“Schodová jáma” v k.ú. Slezská Ostrava 

89 

01321/RM1418/22 RM_M 14 Předchozí souhlas k prodeji, pronájmu 

nemovitostí v majetku města, svěřených 

městským obvodům a nabytí nemovitostí 

89 

01322/RM1418/22 RM_M 2 Úhrada za dálkové kreditování frankovacího stroje 

na podatelnách magistrátu 

84 

01323/RM1418/22 RM_VZ 2 Výměna podlahových krytin v kancelářích 

uvolněných po odchodu obvodu Moravská 

Ostrava a Přívoz 

84 

01324/RM1418/22 RM_VZ 9 Veřejná zakázka “Regenerace trávníků 

fotbalových hřišť Bazaly”, poř. č. 77/2015 

84 

  
Materiály, které byly staženy: 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_M 25 Návrh na záměr města nedarovat pozemky v k.ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava (K Trojhalí) 

08 
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RM_M 0 
Schválení programu 22. schůze rady města dne 19. 05. 2015 
  
Usnesení číslo: 01272/RM1418/22 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 22. schůze rady města dne 19.05.2015 

  

 
RM_VH 1 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti VÍTKOVICE 
ARÉNA, a.s. 
  
Usnesení číslo: 01273/RM1418/22 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, obchodní 

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

IČO: 25911368, jejímž jediným akcionářem je statutární město Ostrava 

  
Rada města 

  
1) volí 

  
do funkce člena 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 

Ing. Jxxxxxx Kxxxxx, nar. xxxx, bytem xxxxxx xxxxxx xxxxx/x, xxxxxx 

Ing. Jxxxx Sxxxx, nar. xxxx, bytem xxxx xxx xxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx  
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RM_M 7 
Podání žádosti o změnu smlouvy o poskytnutí dotace z prostředků 
Státního fondu rozvoje bydlení na výstavbu nájemních domů “Slezská 
Ostrava - Františkov” 
  
Usnesení číslo: 01274/RM1418/22 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
podat žádost o změnu smlouvy č. 9255910791 ze dne 17. 10. 2002 ve znění dodatku ze dne      

30. 12. 2002, uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a Státním fondem rozvoje bydlení, o 

poskytnutí dotace z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na výstavbu bytových domů 

“Slezská Ostrava - Františkov”, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu. 

  

 
RM_M 9 
Návrh zástupců do dozorčích rad obchodních společností s majetkovou 
účastí statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 01275/RM1418/22 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města navrhnout zástupce statutárního města Ostravy do dozorčí rady obchodní 

společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s., se sídlem 28. října 2556/124, Moravská Ostrava, 

PSČ 702 00, IČO: 47151595, a to 

Ing. Vxxxxxx Cxxxxxx, nar. xxxx, bytem xx xxxxxx xxxx/x, xxxxx xxxxxx 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města navrhnout zástupce statutárního města Ostravy do dozorčí rady obchodní 

společnosti Dům kultury Akord Ostrava - Zábřeh, s.r.o., se sídlem Ostrava - Zábřeh, náměstí 

SNP 1, PSČ 700 30, IČO: 47973145, a to 

Jxxxxx Gxxxxx, nar. xxxx, bytem xxxxxxx xxx/xxx, xxxxxx 
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3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města navrhnout zástupce statutárního města Ostravy do dozorčí rady obchodní 

společnosti DK POKLAD, s.r.o., se sídlem Ostrava - Poruba, M. Kopeckého 675,                       

IČO: 47670576, a to 

Ing. Mxxxxxx Jxxxx, nar. xxxx, bytem x xxxxx xxxx/x, xxxxxx 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města navrhnout zástupce statutárního města Ostravy do dozorčí rady obchodní 

společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s., se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 

702 00 Ostrava, IČO: 61974757, a to 

Ing. Kxxxxxx Bxxxxxx, nar. xxxx, bytem xxxxxx xxxx/xx, xxxxxx 

  

5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města navrhnout zástupce statutárního města Ostravy do dozorčí rady obchodní 

společnosti Vědecko-technologický park Ostrava, a.s., se sídlem Technologická 372/2, 

Pustkovec, 708 00 Ostrava, IČO: 25379631, a to 

Ing. Mxxxxxxx Šxxxxxx, Ph.D., nar. xxxx, bytem xxxxxxxx xx/x, xxxxxx 

  

6) doporučuje 

  
zastupitelstvu města uložit delegovanému zástupci statutárního města Ostravy na valné 

hromadě obchodní společnosti Vědecko-technologický park Ostrava, a.s. hlasovat dle bodu 5) 

tohoto usnesení 

  

7) ukládá 

   

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA  

 

předložit body 1) až 6) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 10.06.2015 

 vedoucí odboru legislativního a právního 
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RM_M 32 
Kupní smlouva a smlouva o předkupním právu - výzva společnosti 
AMÁDEUS REAL, a.s. k zaplacení části kupní ceny a smluvních pokut 
  
Usnesení číslo: 01276/RM1418/22 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vyzvat společnost AMÁDEUS REAL, a.s., IČO: 272 41 131, se sídlem Dlouhá 13, 116 78 

Praha 1, k úhradě části kupní ceny a smluvních pokut dle Kupní smlouvy a smlouvy o 

předkupním právu, ve znění Dodatku č. 1, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 33 
Předžalobní výzva k úhradě smluvní pokuty adresovaná společnosti 
BDSTAV MORAVA s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 01277/RM1418/22 

(zn.předkl.) 
28 

  
k usnesení č. 00441/RM1418/9 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
znění předžalobní výzvy k úhradě smluvní pokuty ve výši 4.917.112,30 Kč s příslušenstvím 

dle ust. § 142a o.s.ř. adresované společnosti BDSTAV MORAVA s.r.o., IČO: 26807947, se 

sídlem Bruzovice 88, PSČ 739 36 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 39 
Návrh způsobu financování koupě nemovitostí a movitých věcí na 
základě smlouvy o zřízení předkupního práva č. 10706/2014/OM 
uzavřené mezi SMO, městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz a 
Real Estate OSTRAVA, a.s. dne 23.8.2014 
  
Usnesení číslo: 01278/RM1418/22 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
žádost městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz o navržení způsobu financování koupě 
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nemovitostí a movitých věcí dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a dle smlouvy o zřízení 

předkupního práva č. 10706/2014/OM ze dne 23.2.2014 

  

2) souhlasí 

  
s návrhem odpovědi městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz dle přílohy č. 3 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 30 
Úprava závazného ukazatele 
  
Usnesení číslo: 01279/RM1418/22 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í  investiční transfery zřízeným PO 

na § 4354, pol. 6351, ORJ 180, org. 43 o 77 tis.Kč 

s n i ž u j í neinvestiční transfery zřízeným PO 

na § 4354, pol. 5331, ORJ 180, ÚZ 2003, org. 43 o 77 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 ZM ke schválení úpravu závazného ukazatele 

a) snížení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Čtyřlístek - centrum pro osoby se 

zdravotním postižením o 77 tis.Kč 
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b) zvýšení investičního příspěvku příspěvkové organizaci Čtyřlístek - centrum pro osoby se 

zdravotním postižením o 77 tis.Kč 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 10.06.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 31 
Úprava rozpočtu r. 2015 
  
Usnesení číslo: 01280/RM1418/22 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí dotace městskému obvodu 

a) Petřkovice ve výši 750 tis.Kč na akci 6896 - zateplení školní budovy č.p. 2 

b) Svinov ve výši 270 tis.Kč z prostředků městského obvodu Poruba na vybudování 9 

jednohrobů a 5 dvojhrobů na hřbitově Svinov 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 8113, ORJ 120, org. 602 o 1 732 tis.Kč (B.1.) 

                                                                   org. 606 o 4 250 tis.Kč (B.2.) 

                                  ORJ 120, org. 605 o 270 tis.Kč (C.5.) 

- ostatní investiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4216, ÚZ 36517871, ORJ 120, org. 45000000 o 14 962 tis.Kč (B.3.) 

- běžné výdaje 

na § 3111, pol. 5133, ORJ 300, org. 6318000000 o 2 tis.Kč (C.2.) 

na § 2141, pol. 5041, ORJ 221 o 40 tis.Kč (C.3.) 

na § 2229, pol. 5194, ORJ 100 o 50 tis.Kč (C.6.) 
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- kapitálové výdaje 

na § 3631, pol. 6121, ORJ 230, org. 4299 o 114 tis.Kč (C.1.) 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ORJ 120, ÚZ 3500, org. 611 o 750 tis.Kč (C.4.) 

                                   ORJ 120, org. 622 o 270 tis.Kč (C.5.)                   

z v y š u j e 

- rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 1 732 tis.Kč (B.1.) 

                                                  o 4 250 tis.Kč (B.2.) 

- účelová rezerva na financování akc EIB 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120, ÚZ 8224 o 14 962 tis.Kč (B.3.) 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

na § 3111, pol. 5137, ORJ 300, org. 6318000000 o 2 tis.Kč (C.2.) 

na § 2141, pol. 5139, ORJ 221 o 40 tis.Kč (C.3.) 

na § 2212, pol. 5169, ORJ 100 o 50 tis.Kč (C.6.) 

- kapitálové výdaje 

na § 3631, pol. 6121, ORJ 230, org. 4298 o 114 tis.Kč (C.1.) 

na § 3314, pol. 6121, ORJ 230, org. 8175 o 750 tis.Kč (C.4.) 

Městský obvod Ostrava-Jih (A.1.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR na pol. 4116, ÚZ 33x13233 o 1 046 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 33x13233 o 1 046 tis.Kč 

Městský obvod Poruba (A.2.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR na pol. 4116, ÚZ 32x33019 o 625 tis.Kč 

- zvýší neinvestiční transfery na § 3111, pol. 5336, ÚZ 32x33019 o 625 tis.Kč 

Městský obvod Petřkovice (C.4.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 611 o 750 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci 6896 - zateplení školní budovy č.p.2 
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na § 3113, pol. 6xxx, ÚZ 3500 o 750 tis.Kč 

Městský obvod Svinov 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, org. 622 o 270 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na vybudování 9 jednohrobů a 5 dvojhrobů na hřbitově Svinov 

na § 3632, pol. 6xxx o 270 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 

  
 

RM_VZ 10 
Veřejná zakázka “Přezkoumání hospodaření SMO 2015 a 2016”, poř. č. 
66/2015 
  
Usnesení číslo: 01281/RM1418/22 

(zn.předkl.) 
07 

  
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 provedení přezkoumání 

hospodaření statutárního města Ostravy za roky 2015 a 2016 v rozsahu dle předloženého 

návrhu 

  

2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání obálek 

členové: 

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

sdruženého nákupu 

2. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Lukáš Jančálek - odbor financí a rozpočtu 
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náhradníci: 

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

sdruženého nákupu 

2. Mgr. Renata Kolková - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Věra Hrubá - odbor financí a rozpočtu 

  

3) jmenuje 

  
hodnotící komisi a komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: 

členové: 

1. Ing. Tomáš Macura, MBA - primátor 

2. Ing. David Pfleger - člen RM 

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

4. Ing. Lukáš Jančálek - odbor financí a rozpočtu 

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

sdruženého nákupu 

náhradníci: 

1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

2. Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. - náměstek primátora 

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

4. Ing. Věra Hrubá - odbor financí a rozpočtu 

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

sdruženého 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 
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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 

  
 

RM_M 5 
Průběžná informace o stavu projektů Průmyslová zóna Ostrava-
Hrabová, Strategická průmyslová zóna Ostrava-Mošnov, Rozvojová 
zóna Hrušov a Vědecko-technologický park Ostrava za I.čtvrtletí roku 
2015 
  
Usnesení číslo: 01282/RM1418/22 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 00525/RM1418/11 

k usnesení č. 0177/ZM1418/4 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
informaci o stavu projektů 

1) Průmyslová zóna Ostrava-Hrabová 

2) Strategická průmyslová zóna Ostrava-Mošnov 

3) Rozvojová zóna Hrušov 

4) Vědecko-technologický park Ostrava 

  

2) ukládá 

   

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA,  

 

předložit radě města pravidelnou informaci o stavu projektů Průmyslová zóna Ostrava-

Hrabová, Strategická průmyslová zóna Ostrava-Mošnov, Rozvojová zóna Hrušov a Vědecko-

technologický park Ostrava 
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 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 30.09.2015 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
3) ukládá 

   

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

 

předložit zastupitelstvu města informaci o stavu projektů dle bodu 1) tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 10.06.2015 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 10 
Smlouva o využití výsledků výzkumu a vývoje dosažených při řešení 
výzkumného projektu Technologické agentury České republiky 
  
Usnesení číslo: 01283/RM1418/22 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o využití výsledků výzkumu a vývoje mezi statutárním městem Ostrava a 

Centrem pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o., se sídlem Švabinského 1749/19, 702 00 Ostrava - 

Moravská Ostrava, IČO 28576217 o poskytnutí nevýhradní licence k použití výsledků 

dosažených při řešení výzkumného projektu Technologické agentury České republiky dle 

přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 37 
Společná deklarace o spolupráci na přípravě konceptu chytrého města 
(Smart city) a chytrého regionu (Smart region) s prioritou zlepšení 
celkové kvality života a životního prostředí v Ostravě a MS kraji 
  
Usnesení číslo: 01284/RM1418/22 

(zn.předkl.) 
38 

  
k materiálu č. BJ1418 01561/15 

k usnesení č. 00420/RM1418/9 

k usnesení č. 0143/ZM1418/3 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
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schválit nové znění usnesení č. 143/RM1418/3 ze dne 28.1.2015 a to tak, že se příloha č. 1 

nahradí novou přílohou, která tvoří přílohu č. 1 předloženého materiálu. 

  

2) ukládá 

   

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

 

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 10.06.2015 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 38 
Pokračování přípravy strategických projektů k realizaci v rámci 
programovacího období 2014-2020 
  
Usnesení číslo: 01285/RM1418/22 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 9989/RM1014/132 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
pokračování přípravy následujících projektů ke spolufinancování: 

1.  Ekologizace veřejné dopravy na území městské části Poruba 

2.  Revitalizace Černé louky 

3.  Náměstí republiky 

4.  Dopravní napojení areálu DOV, Karoliny a Masarykova náměstí 

5.  Hlavní nádraží a přednádražní prostor 

  

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru investičnímu, strategického rozvoje, dopravy a útvaru 

hlavního architekta a stavebního řádu zajistit následující: 

• řízení přípravy projektů č.1 - č. 5 v rozsahu kompetencí odboru strategického rozvoje 

• sdílení veškerých dostupných stávajících podkladů k projektům č. 1 - č. 5 

• zpracování studie proveditelnosti k provozu elektrobusů a pravděpodobnému využití 

Carsharingu jako doplnění ke stávajícímu projektovému záměru s vazbou na projekt č. 1 

• zpracování investičního záměru k projektu č. 1 
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• zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a pro stavební povolení, přeložky sítí a 

demolice v okolí komunikace k projektu č. 2 

• zpracování studie proveditelnosti pro vybudování trolejbusové trati s vazbou na projekt 

• č. 2 a č. 4 

• zpracování investičního záměru, dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení 

k projektu č. 3 

• zpracování investičního záměru (aktualizace), dokumentace pro územní rozhodnutí a 

stavební povolení k projektu č. 4 

• dokončení dokumentace pro územní rozhodnutí a zpracování dokumentace pro stavební 

povolení k projektu č. 5 včetně parkovacího objektu, který bude zařazen do projektu 

Terminál hl. nádraží 

dle bodu č. 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Dalibor Kanclíř, T: 30.06.2016 

 vedoucí odboru investičního 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 30.06.2016 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 Vyřizuje: Ing.arch. Cyril Vltavský, T: 30.06.2016 

 vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 

  
 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 30.06.2016 

 vedoucí odboru dopravy 

  
3) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru majetkovému 

zajistit výkup dotčených pozemků a budov od firmy Jan Krčmář AKUMA s.r.o. pro účely 

muzea tramvají v rámci projektu č. 5 dle bodu č. 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 31.12.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
4) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

zahájit jednání s ministerstvem dopravy v rámci přípravy projektu č. 4  a č. 5 

dle bodu 1) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Tomáš Macura, MBA, T: 31.12.2015 

 primátor 

  
5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

prověřit na Ministerstvu pro místní rozvoj možnosti financování muzea tramvají ze státních 

dotací v rámci projektu č. 5 

dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Radim Babinec, T: 31.12.2015 

 náměstek primátora 

  
6) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru dopravy 

zajistit včlenění projektů č. 1 až č. 5 do Integrovaného plánu udržitelné mobility 

  

 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 31.12.2015 

 vedoucí odboru dopravy 

  
 

RM_M 34 
Žádost občanů města Ostravy o vyvěšení moravské vlajky na budovu 
Radnice města Ostravy dne 5.července 2015 
  
Usnesení číslo: 01286/RM1418/22 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout  o  nevyvěšení moravské vlajky na budovu  Radnice města  Ostravy dne                            

5. července 2015 
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2) ukládá 

   

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Michal Bayer, T: 10.06.2015 

 zastupující vedoucí kanceláře primátora 

  
 

RM_M 35 
Návrh na účast statutárního města Ostravy na mezinárodním festivalu 
architektury a urbanismu Architecture Week Praha 2015 a v projektu 
Hravý architekt 
  
Usnesení číslo: 01287/RM1418/22 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
účast statutárního města Ostravy na mezinárodním festivalu architektury a urbanismu 

Architecture Week Praha 2015 a v projektu Hravý architekt 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, odboru kancelář primátora zabezpečit veškeré činnosti související s 

přípravou účasti statutárního města Ostravy na mezinárodním festivalu architektury a 

urbanismu Architecture Week Praha 2015 a v projektu Hravý architekt 

  

 Vyřizuje: Mgr. Michal Bayer, T: 30.10.2015 

 zastupující vedoucí kanceláře primátora 

  
3) rozhodla 

  
na straně statutárního města Ostravy o uzavření Smlouvy o zajištění účasti mezi statutárním 

městem Ostrava, se sídlem Prokešovo nám. 8, 729 30  Ostrava, IČO: 00845451 a 

organizátorem festivalu Czech Architecture Week, s.r.o., se sídlem Masarykovo nábřeží 250, 

110 00  Praha 1, IČO: 27872688, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_M 40 
Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. Iva Hařovského, 
náměstka primátora, do Polska (Chalupki) dne 20.5.2015 
  
Usnesení číslo: 01288/RM1418/22 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahraniční pracovní cestu  Ing. Iva Hařovského,  náměstka primátora, do Polska  (Chalupki) 

dne   20.5.2015  za účelem účasti na  semináři “Oderské fórum” 

  

2) schvaluje 

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

pozdějších předpisů 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi  primátora Ing. Ivu Hařovskému 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Michal Bayer, T: 23.06.2015 

 zastupující vedoucí kanceláře primátora 

  
 

RM_M 12 
Návrh na převzetí vodohospodářského majetku městských obvodů do 
vlastnictví statutárního města Ostravy, předání vodohospodářského 
majetku statutárního města Ostrava do nájmu společnosti Ostravské 
vodárny a kanalizace, a.s., navýšení hodnoty vodohospodářského 
majetku SMO o realizované technické zhodnocení a záměr pronájmu 
vodohospodářských staveb 
  
Usnesení číslo: 01289/RM1418/22 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o převzetí vodohospodářského majetku  městských obvodů do vlastnictví statutárního města 

Ostravy, a to: 
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I. Dokončené investiční akce městských obvodů v  celkové pořizovací ceně   3 523 569,09 Kč 

a)  Městského obvodu Proskovice 

• Vodovodní řad DN 150, DN 100, DN 80 v celkové délce 203 m včetně 2 kusů 

nadzemních hydrantů a 2 kusů podzemních hydrantů, uložených v pozemcích parc.č.86/1, 

parc.č.91, parc.č.92, parc.č.86/3 v k.ú. Proskovice, obec Ostrava. Stavba byla kolaudována 

kolaudačním souhlasem č.521/00/VH ze dne 10.8.2000 a vybudována v rámci stavby 

“Proskovice - RD U Vodojemu, 1.stavba - SO 004 Vodovod”, v pořizovací ceně                         

1 026 958 Kč. 

b) Městského obvodu Hošťálkovice 

• Kanalizační stoky DN 200, DN 300 v celkové délce 238,42 m včetně kanalizačních 

šachet, uložených v pozemcích parc.č.140/1, parc.č.148, parc.č.142/1, parc.č.127, 

parc.č.2108/1, parc.č.2064/4, parc.č.2107, parc.č.2117/1, parc.č.402, parc.č.403, 

parc.č.399, parc.č.2122, parc.č.2123, parc.č.2075/4, parc.č.2074 v k.ú. Hošťálkovice, obec 

Ostrava. Ke kanalizačním stokám byly vyhotoveny technické pasporty, které byly ověřeny 

odborem ochrany životního prostředí MMO. Stavby byly vybudovány v rámci stavby 

“Splašková kanalizace v Ostravě - Hošťálkovicích”, v pořizovací ceně 1 687 002,37 Kč. 

c) Městského obvodu Polanka nad Odrou 

• Jednotná kanalizace DN 250 včetně 4 kusů kanalizačních šachet DN 1000 v celkové délce 

121,20 m, uložená v pozemku parc.č.1781/5 v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava. 

Stavba byla kolaudována kolaudačním souhlasem č.144/14/VH/K ze dne 15.12.2014 a 

vybudována v rámci stavby „Prodloužení jednotné kanalizace v ul. U Rybníčku“, 

v pořizovací ceně 809 608,72 Kč. 

 

  

2) rozhodla 

  
o předání vodohospodářského majetku statutárního města Ostrava v celkové pořizovací 

ceně 61 085 289,89 Kč v rámci Koncesní smlouvy do nájmu společnosti Ostravské vodárny a 

kanalizace a.s,. a to: 

I. Dokončené investiční akce statutárního města Ostrava v celkové pořizovací ceně                         

5 445 648,40 Kč 

• 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 a 

vybudována v rámci stavby “Rekonstrukce ÚV Nová Ves - výtlak”, ORG 7288, v 

pořizovací ceně 3 954 351,44 Kč. 

• 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 
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č.17/15/VH/K ze dne 22.1.2015 a vybudována v rámci stavby “Rekonstrukce 

vodovodního řadu ul. Volná”, ORG 7193, v pořizovací ceně 1 491 296,96 Kč 

II. Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně 1 639 641,49 Kč, který statutární město 

Ostrava nabylo 

• Darovací smlouvou e.č.1019/2015/MJ ze dne 16.3.2015 - splaškovou kanalizaci 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 a vybudovány v rámci stavby” Technická infrastruktura 

sídelního útvaru Proskovice”, v pořizovací ceně 1 639 641,49 Kč. 

II. Dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně 54 000 000,- Kč, který statutární město 

Ostrava nabylo 

• Smlouvou o dílo e.č.2438/2011/OI/LPO ze dne 3.10.2011 a na základě předávacího 

protokolu ze dne 30.1.2015 od spol. KONEKO, spol. s r.o..- „Generel odvodnění 

statutárního města Ostravy”. 

 

  

3) rozhodla 

  
o navýšení hodnoty vodohospodářského majetku, který má společnost Ostravské vodárny a 

kanalizace a.s. již v nájmu, o realizované technické zhodnocení, v souladu s Koncesní 

smlouvou, a to: 

• u Ústřední čistírny odpadních vod v Ostravě – Přívoze – stavební úpravy, výměna 5 kusů 

míchadel, ukotvení stojanů míchadel, napojení souvisejících silnoproudých rozvodů 

včetně systému řízení technologických procesů, sanace 4 kusů trhlin na obvodově stěně 

aktivační nádrže, inventární č. majetku 99270, 100445, 137145, 149440, 149441 o 

celkovou částku 2 981 178,50 Kč, 

• technické zhodnocení bylo realizováno v rámci stavby „ÚČOV, míchání aktivace č.3“ 

v k.ú. Přívoz, obec Ostrava 

• u Čerpací stanice odpadních vod Heřmanice II – technologické úpravy, úprava odtoku 

vyčištěné vody, úprava odtahu kalové vody z kalojemů, rozšíření  pochůzí lávky, 

zabezpečovacího systému, výměna kamerového systému, osazení 4 kusů kamer 

s analogovým výstupem a s tím související rozvody silnoproudu, inventární. č. majetku 

138235, 138273, 149423 o celkovou částku 1 553 650 Kč, 

• technické zhodnocení bylo realizováno v rámci stavby „ČOV Heřmanice II“ v k.ú. 

Heřmanice, obec Ostrava 

• u Ústřední čistírny odpadních vod v Ostravě – Přívoze – stavební úpravy, sanace betonů 

vypínací komory, osazení stavidlového uzávěru s elektropohonem uvnitř vypínací 

komory, výměna stávajících poklopů u kanalizačních šachet, zvýšení vstupního komínu u 

stávající šachty, výměna elektrotechnologické části, instalace ultrazvukové hladinové 

sondy, úprava software, inventární č.99251, 137016, 149433, 149454 o celkovou částku 

2 617 089,39 Kč, 

• technické zhodnocení bylo realizováno v rámci stavby „ÚČOV, rekonstrukce vypínací 
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komory“ v k.ú. Přívoz, obec Ostrava 

• u vodovodu na ul. Hluboká – výměna stávajícího potrubí PVC DN 80 za nové potrubí DN 

100 v celkové délce 283,9 m, výměna  2 kusů hydrantů, inv.č.149450, o celkovou částku 

2 511 284,93 Kč, 

• technické zhodnocení bylo realizováno v rámci stavby „Rekonstrukce vodovodu ul. 

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

 

  

4) rozhodla 

  
o záměru statutárního města Ostrava pronajmout vodohospodářské stavby ve vlastnictví 

statutárního města Ostrava a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

I. Dokončené investiční akce městských obvodů  

- Vodovodní řad DN 150, DN 100, DN 80 v celkové délce 203 m včetně 2 kusů nadzemních 

hydrantů a 2 kusů podzemních hydrantů,  uloženého v pozemcích parc.č.86/1, parc.č.91, 

parc.č.92, parc.č.86/3 v k.ú. Proskovice, obec Ostrava. Stavba byla kolaudována kolaudačním 

souhlasem č. 521/00/VH ze dne 10.8.2000. 

- Kanalizační stoky DN 200, DN 300 v celkové délce 238,42 m včetně kanalizačních šachet, 

uložené v pozemcích parc.č.140/1, parc.č.148, parc.č.142/1, parc.č.127, parc.č.2108/1, 

parc.č.2064/4, parc.č.2107, parc.č.2117/1, parc.č.402, parc.č.403, parc.č.399, parc.č.2122, 

parc.č.2123, parc.č.2075/4, parc.č.2074 v k.ú. Hošťálkovice, obec Ostrava. Ke kanalizačním 

stokám byly vyhotoveny technické pasporty, které byly ověřeny odborem ochrany životního 

prostředí MMO. 

- Jednotná kanalizace DN 250 včetně 4 kusů kanalizačních šachet DN 1000 v celkové délce 

121,20 m, uložená v pozemku parc.č.1781/5 v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava. Stavba 

byla kolaudována kolaudačním souhlasem č.144/14/VH/K ze dne 15.12.2014. 

II. Dokončené investiční akce  statutárního města Ostrava  

- Vodovodní řad DN 100, DN 80 včetně 14 kusů podzemních hydrantů v celkové délce 

1 934.08 m, uložených v pozemcích parc.č.2006, parc.č.2005, parc.č.1986/1, parc.č.1149, 

parc.č.1151, parc.č.1153/5, parc.č.1156/2, parc.č.1157/1, parc.č.1158/1, parc.č.1158/2, 

parc.č.1159/2, parc.č.1160, parc.č.1161, parc.č.1162, parc.č.1163, parc.č.1164, parc.č.1165, 

parc.č.1166, parc.č.1167, parc.č.1998, parc.č.1244, parc.č.1240, parc.č.1239, prac.č.2057, 

parc.č.1238, parc.č.1237, parc.č.1236, parc.č.1235/2, parc.č.1234/1, parc.č.1234/2, parc.č.1232, 

parc.č.2180/4, parc.č.2180/5 všechny v  k.ú. Proskovice, obec Ostrava. Stavba byla 

kolaudována kolaudačním souhlasem č.140/14/VH/K ze dne 4.12.2014. 

- Kanalizace DN 400, DN 500 včetně 17 kusů kanalizačních šachet DN 1000 v celkové délce 
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535,2 m, uložených v pozemcích parc.č.2584/6, parc.č.1308, parc.č.1315/1, parc.č.1315/46, 

parc.č.1316/1 všechny v k.ú. Hrabová, obec Ostrava. Stavba byla kolaudována kolaudačním 

souhlasem č.9/15/VH/K ze dne 15.1.2015. 

- Odlehčovací stoka DN 1200 včetně 3 kusů kanalizačních šachet DN 1000 v celkové délce 

198,3 m, uložených v pozemcích parc.č.2596/1, parc.č.2602/3, parc.č.2602/5, parc.č.2041/26, 

parc.č.2041/31, parc.č.2041/32, parc.č1752/21, parc.č.1749/2 všechny v k.ú. Hrabová, obec 

Ostrava. Stavba byla kolaudována kolaudačním souhlasem č.18/15/VH(K ze dne 23.1.2015. 

  

5) zmocňuje 

  
vedoucího odboru majetkového 

k podepsání předávacích protokolů dle  bodů 1), 2) a 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 21.05.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 15 
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 pro společnost TBB s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 01290/RM1418/22 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním STL plynovodní přípojky do části níže uvedeného pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

parc. č. 100/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

TBB s.r.o. 

se sídlem Praha, Nárožní  1390/4, PSČ 158 00 

IČO 60826916 

v rámci stavby “Plynovodní přípojka, Plynofikace objektu Möbelix” 
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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. 100/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

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 s budoucím oprávněným: 

TBB s.r.o. 

se sídlem Praha, Nárožní 1390/4, PSČ 158 00 

IČO 60826916 

za účelem zřízení a provozování STL plynovodní přípojky na dobu časově neomezenou, za 

jednorázovou úplatu ve výši 500,- Kč za každý i započatý metr délky STL plynovodní 

přípojky + 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 17 
Předchozí souhlas rady města s uzavřením nájemní smlouvy na část 
pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava. 
  
Usnesení číslo: 01291/RM1418/22 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
pro statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava - Jih, se sídlem Horní 791/3, 700 30 

Ostrava - Hrabůvka předchozí souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na část pozemku p.p.č. 

654/52, ost. plocha - zeleň o výměře 9, 52 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava (ul. 

Samoljovova) 

se 

Společenstvím vlastníků Samoljovova 1760/7 

se sídlem Samoljovova 1760/7 

700 30 Ostrava - Zábřeh 

IČO: 285 67 617 

za účelem výstavby dvou řad lodžií u francouzských oken krajních bytů bytového                        

domu č.p. 1760, 
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a to v souladu s čl. 7, odst. (8) písmena c) bod 5 Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut 

města  Ostravy, úplné znění 

  

  

 
RM_M 18 
Návrh na souhlas s umístěním sídla občanského sdružení v budově 
Černá louka 3187 a souhlas s umístěním pobočného spolku do budovy 
Střelniční 8 
  
Usnesení číslo: 01292/RM1418/22 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním sídla spolku 

Občanské sdružení Bílá Holubice, IČO: 270 45 617 

do budovy čp. 3187, která je součástí pozemku parc. č. 4181, k.ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

umístěné na adrese: Černá louka 3187, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 

  

2) souhlasí 

  
s umístěním sídla pobočného spolku 

Asociace TOM ČR, TOM 4338 K. T. O., IČO: 711 58 373 

do budovy čp. 75, která je součástí pozemku parc. č. 120, k.ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

umístěné na adrese: Střelniční 75/8, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava  

  

 
RM_M 19 
Návrh na souhlas s umístěním staveb na pozemcích ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 01293/RM1418/22 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) souhlasí 

  
a) 

s umístěním stavby - “Rekonstrukce ul. Kostelní” na části pozemku parc. č. 4237 - ostatní 

plocha, ostatní komunikace v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

o celkové výměře 23 m2, dle katastrální situace, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu 

pro žadatele: statutární město Ostrava - městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

pro územní a stavební řízení 

b) 

s umístěním stavby - “Parkování na ul. Koněvova”  na části pozemku p.p.č. 495/1 - ostatní 

plocha, silnice v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava 

o celkové výměře  19.95 m2, dle koordinační situačního výkresu, který je přílohou č. 4 

předloženého materiálu 

pro žadatele: statutární město Ostrava - městský obvod Slezská Ostrava 

pro územní a stavební řízení 

  

 
RM_M 20 
Návrh koupit pozemky parc.č. 1192/42 a parc.č. 1192/43 v k.ú. Vítkovice, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01294/RM1418/22 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01443/15 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout koupit níže uvedené nemovité věci v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava,  a to:   

- pozemek parc.č. 1192/42 
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- pozemek parc.č. 1192/43 

od společnosti Asental Land, s.r.o., se sídlem Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 

Ostrava, IČO: 277 69 143 za celkovou sjednanou kupní cenu ve výši 107.470,- Kč, z toho: 

- kupní cena pozemku parc.č. 1192/42 činí 104.500,- Kč 

- kupní cena pozemku parc.č. 1192/43 činí 2.970,- Kč 

a uzavřít kupní smlouvu 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: 10.06.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 21 
Návrh na záměr města prodat část nemovité věci v k.ú. Michálkovice, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01295/RM1418/22 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01563/15 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout o záměru města prodat část pozemku p.p.č. 271/30, k.ú. 

Michálkovice, obec Ostrava, o výměře 20 m2, svěřeného městskému obvodu Michálkovice - 

dle přílohy č. 1/1 předloženého materiálu 

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

  

2) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 
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 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 10.06.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 22 
Návrh na záměr města prodat pozemky v k.ú. Hošťálkovice, obec 
Ostrava a v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01296/RM1418/22 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01476/15 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout o záměru prodeje pozemku: 

- parc.č. 247/14 ostatní plocha, jiná plocha, v k.ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Hošťálkovice 

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

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout o záměru prodeje pozemku: 

- parc.č. 1318/12 zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Hošťálkovice 

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

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout o záměru prodeje pozemků: 

- parc.č. 829/1 zastavěná plocha a nádvoří 

- části parc.č. 829/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 48 m2, která je dle geometrického 

plánu č. 1536-284/2008 ze dne 2.10.2008 označena jako pozemek parc.č. 829/3, vše v k.ú. 

Vítkovice, obec Ostrava, 

vše ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Vítkovice 

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

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 10.06.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 23 
Návrh na záměr města neprodat či prodat pozemky v k.ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava (ul. Newtonova) 
  
Usnesení číslo: 01297/RM1418/22 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01554/15 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout, že město nemá záměr prodat: 

část pozemku p.p.č. 373/15  o výměře 43 m2  v k.ú. Přívoz, obec Ostrava, ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, svěřena městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, která je 

dle geometrického plánu č. 1922-102/2014 ze dne 17.9.2014 označena jako                      

pozemek p.p.č. 373/57 

  

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 
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RM_M 24 
Návrh na záměr města neprodat či prodat pozemky v k.ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava (ul. Poděbradova) 
  
Usnesení číslo: 01298/RM1418/22 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01553/15 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout, že město nemá záměr prodat: 

- pozemek parc. č. 1347/22 

- část pozemku parc. č. 1347/1 o výměře 296 m2, která je dle geometrického plánu č. 4590-

314/2013 ze dne 22.8.2014 označena jako pozemek parc. č. 1347/23 

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

oba ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a 

Přívoz 

  

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 26 
Návrh na uzavření smluv o zřízení služebností s vlastníkem pozemku 
BOTOP s.r.o. a fyzickou osobou pro oprávněného statutární město 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01299/RM1418/22 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01482/15 

  
Rada města 
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1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout na straně oprávněného uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, k části pozemku: 

p.p.č. 304/7 - ostatní plocha, zeleň 

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

BOTOP s.r.o. 

se sídlem Ostrava - Hrabůvka, Adamusova 1316/2A, PSČ 70030 

IČO 268 13 386 

za účelem uložení a provozování kabelového vedení  veřejného osvětlení včetně 1 ks stožáru 

veřejného osvětlení v pozemku p.p.č. 304/7 v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava v rozsahu daném 

geometrickým plánem č. 1378-11/2015 ze dne 16.2.2015 vč. provádění údržby a oprav, 

rekonstrukce kabelového vedení veřejného osvětlení včetně 1 ks stožáru veřejného osvětlení, 

na dobu časově neomezenou, za jednorázovou úplatu ve výši 1.210,- Kč včetně 21 % DPH 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout na straně oprávněného uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, k části pozemku: 

parc. č. 1960/30 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

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

Ing. Mxxxx Čxxxx, rok narození xxxx 

bydliště xxxxxx xxx/x, xxx xx xxxx 

za účelem uložení a provozování veřejného osvětlení  v pozemku parc. č. 1960/30 v k.ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava v rozsahu daném geometrickým plánem č. 4822-12/2015 ze 

dne 10.2.2015 vč. provádění údržby a oprav, rekonstrukce veřejného osvětlení, na dobu časově 

neomezenou, za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,- Kč 

  

3) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

 

předložit návrh dle bodu 1) -2)  tohoto usnesení k rozhodnutí zastupitelstvu města  
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 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 10.06.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 27 
Návrh na záměr města výpůjčit pozemky a části pozemků v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01300/RM1418/22 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města vypůjčit: 

a) pozemky v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, a to: 

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

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

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

- p. p. č. 680/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

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

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

- p. p. č. 680/12 - ostatní plocha, jiná plocha 

- p. p. č. 680/13 - ostatní plocha, jiná plocha 

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

- p. p. č. 728/34 - ostatní plocha, silnice 

- p. p. č. 728/35 - ostatní plocha, silnice 

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

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

- p. p. č. 1095/39 - ostatní plocha, jiná plocha 

- p. p. č. 1095/40 - ostatní plocha, jiná plocha 

- p. p. č. 1095/41 - ostatní plocha, jiná plocha 

- p. p. č. 1095/43 - ostatní plocha, jiná plocha, 

dle zákresu ve snímcích, které jsou přílohou č. 1 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje 

právo kdykoliv tento záměr zrušit 

b) části pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, a to: 

- p. p. č. 728/15 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2003 m2 

- p. p. č. 728/16 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1628 m2 

- p. p. č. 736/3 - ostatní plocha, zeleň o výměře 1330 m2 

- p. p. č. 736/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 849 m2 

- p. p. č. 736/22 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 118 m2 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

Strana 35/54  

- p. p. č. 736/23 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 148 m2 

- p. p. č. 753/24 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 47 m2 

- p. p. č. 757/22 - ostatní plocha, zeleň o výměře 17 m2 

- p. p. č. 1095/4 - ostatní plocha, silnice o výměře 1769 m2 

- p. p. č. 1095/5 - ostatní plocha, dráha o výměře 1090 m2 

- p. p. č. 1095/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 705 m2 

- p. p. č. 1095/37 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 144 m2, 

dle zákresu ve snímcích, které jsou přílohou č. 1 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje 

právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 29 
Návrh směnit nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, 
návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
  
Usnesení číslo: 01301/RM1418/22 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01485/15 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města  

rozhodnout  směnit níže uvedené nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, a to: 

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

Odrou, obec Ostrava, která je dle geometrického plánu č. 3229-9/2015 ze dne 24.2.2015, 

nově označena jako pozemek p.p.č. 736/43, ost. plocha, ost. komunikace 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

za 

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

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

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

vzniklého pozemku p.p.č. 732/69, ost. plocha, jiná plocha o výměře 189 m2  

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

Skorkovská 1310, PSČ 19800, IČO: 285 07 428 

a uzavřít směnnou smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout na straně budoucího oprávněného ze služebnosti uzavřít smlouvu o budoucí 

smlouvě o zřízení služebnosti dle přílohy č.5 předloženého materiálu k pozemku p.p.č. 736/43 
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- ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 189 m2, který vznikne oddělením z pozemku 

p.p.č. 736/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, dle geometrického plánu č. 3229-9/2015 ze 

dne 24.2.2015 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, s budoucím vlastníkem: 

  

LUCROS uzavřený investiční fond a.s. 

se sídlem Praha 9 - Kyje, Skorkovská 1310, PSČ 19800 

IČO 285 07 428 

  

za účelem uložení a provozování kabelového vedení veřejného osvětlení včetně 2 ks stožárů 

veřejného osvětlení, provádění údržby a oprav, rekonstrukce na pozemku p.p.č. 736/43 v k.ú. 

Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, na dobu časově neomezenou za jednorázovou úplatu ve výši 

1000,- Kč + DPH v zákonné výši za podmínky, že zastupitelstvo města rozhodne o uzavření 

směnné smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

3) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 10.06.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 36 
Návrh na uzavření smluv o výpůjčce v k.ú. Zábřeh-Hulváky a k.ú. 
Mošnov 
  
Usnesení číslo: 01302/RM1418/22 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o výpůjčce věcí 

v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ober Ostrava, a to: 

pozemků parc. č.  354/19 ostatní plocha, jiná plocha a 354/41 ostatní plocha, jiná plocha 

včetně: 

• SO 01 Sociální zařízení MHD pozemku 354/41 

• SO 01.1 Přípojka splaškové kanalizace – sociální zařízení MHD na pozemku parc. č. 354/19 

a parc. č. 1131/3 

• SO 01.2 Přípojka vodovodu – sociální zařízení MHD na pozemku parc. č. 354/19 a parc.č. 

354/41 

• IO 19 Oplocení měnírny, k.ú. Mariánské hory na pozemku parc. č. 248/3 a parc. č. 248/5  
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a dále 

a 

v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, a to objektů: 

• SO 03 Měnírna MHD na pozemku parc. č. 248/3 

• SO 03.1 Přípojka splaškové kanalizace – měnírna  MHD na pozemcích parc. č. 248/3,parc. č. 

248/5, parc. č. 248/1, parc. č. 743/1 

• SO 03.2 Přípojka vodovodu – měnírna MHD na pozemcích parc. č. 248/3, parc. č. 248/1, 

parc. č. 743/1   

• SO 03.3 Přípojka NN na pozemcích parc. č. 248/3 a parc. č. 248/5   

• SO 03.4 Hromosvod na pozemku parc. č. 248/3 

se společností 

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

se sídlem Poděbradova 494/2 

IČO: 619 74 757 

za účelem provozování stavby „Přestupní uzel Hulváky“ na dobu neurčitou, dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu. 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitých věcí – pozemků, a to: 

- pozemku parc. č. 1334/2, ostatní plocha 

- pozemku parc. č. 1335/2, trvalý travní porost 

- pozemku parc. č. 1338/2, trvalý travní porost 

- pozemku parc. č. 1339/2, orná půda 

- pozemku parc. č. 1340/27, ostatní plocha 

- pozemku parc. č. 1356/2,  trvalý travní porost 

vše v k.ú. Mošnov, obec Mošnov, 

s 

Moravskoslezským krajem 

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

IČO 70890692 

za účelem umístění stavby označené jako „Odvádění srážkových povrchových vod z lokality 

stavby „LLJO, kolejové napojení“ v PZ Mošnov“ na dobu určitou do 31.12.2017, dle                   

přílohy č. 4 předloženého materiálu. 
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RM_M 6 
Výjezdní jednání komise rady města pro vzdělávání, vědu a výzkum ve 
dnech 03.06. - 04.06. 2015 
  
Usnesení číslo: 01303/RM1418/22 

(zn.předkl.) 
60 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
výjezdní jednání členů komise pro vzdělávání, vědu a výzkum rady města do Kunčic pod 

Ondřejníkem ve dnech 03.06. - 04. 06. 2015 za účelem projednání zásad dotačních a 

výběrových řízení v oblasti vzdělávání pro rok 2016 

  

2) schvaluje 

   

uvolnění finančních prostředků k pokrytí nákladů vzniklých v souvislosti s realizací výjezdního 

jednání dle bodu 1) tohoto usnesení 

 

  

 
RM_M 16 
Návrh na poskytnutí transferů městským obvodům za účelem 
zabezpečení prevence kriminality 
  
Usnesení číslo: 01304/RM1418/22 

(zn.předkl.) 
60 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí transferů z rozpočtu statutárního města Ostravy ORJ 180, § 4349, pol.5222, ÚZ 

7401 odboru sociálních věcí,  zdravotnictví a vzdělanosti městským obvodům ve výši                 

1.427 tis. Kč za účelem zabezpečení prevence kriminality dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o neposkytnutí transferů z rozpočtu statutárního města Ostravy ORJ 180, § 4349, pol. 5222, 

ÚZ 7401 odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti městským obvodům dle přílohy 

č. 2 předloženého materiálu 
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3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

-  s n i ž u j í 

běžné výdaje 

na § 4349, pol. 5222, ÚZ 7401, ORJ 180,                                           o     1.427  tis. Kč 

-  z v y š u j í 

převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, org. 502, ÚZ 7401, ORJ 120                                o       100 tis. Kč 

na § 6330, pol. 5347, org. 503, ÚZ 7401, ORJ 120                                o       180 tis. Kč 

na § 6330, pol. 5347, org. 504, ÚZ 7401, ORJ 120                                o       374 tis. Kč 

na § 6330, pol. 5347, org. 505, ÚZ 7401, ORJ 120                                o       160 tis. Kč 

na § 6330, pol. 5347, org. 507, ÚZ 7401, ORJ 120                                o       225 tis. Kč 

na § 6330, pol. 5347, org. 516, ÚZ 7401, ORJ 120                                o       163 tis. Kč 

na § 6330, pol. 5347, org. 517, ÚZ 7401, ORJ 120                                o         60 tis. Kč 

na § 6330, pol. 5347, org. 522, ÚZ 7401, ORJ 120                                o         25 tis. Kč 

na § 6330, pol. 6341, org. 622, ÚZ 7401, ORJ 120                                o       140 tis. Kč 

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

- zvýší 

převody mezi statutárními městy a městskými obvody – příjmy 

na § 6330, pol. 4137, org. 502, ÚZ 7401,                                            o        100 tis. Kč 

běžné výdaje na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 7401,                                      o        100 tis. Kč 

Městský obvod Slezská Ostrava 

- zvýší 

převody mezi statutárními městy a městskými obvody – příjmy 

na § 6330,  pol. 4137, org. 503, ÚZ 7401,                                           o        180 tis. Kč 

běžné výdaje na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 7401,                                     o        180 tis. Kč 

Městský obvod Ostrava - Jih 

- zvýší 

převody mezi statutárními městy a městskými obvody – příjmy 

 na § 6330, pol. 4137, org. 504, ÚZ 7401,                                          o         374 tis. Kč 

běžné výdaje na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 7401,                                    o         374 tis. Kč 

Městský obvod Poruba 

- zvýší 

převody mezi statutárními městy a městskými obvody – příjmy 

na § 6330, pol. 4137, org. 505, ÚZ 7401,                                           o         160 tis. Kč 

běžné výdaje na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 7401,                                    o         160 tis. Kč 

Městský obvod Vítkovice 

- zvýší 

převody mezi statutárními městy a městskými obvody – příjmy 

 na § 6330, pol. 4137,org. 507, ÚZ 7401,                                           o         225 tis. Kč 

běžné výdaje na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 7401,                                    o         225 tis. Kč 

Městský obvod Michálkovice 

- zvýší 

převody mezi statutárními městy a městskými obvody – příjmy 
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na § 6330, pol. 4137, org. 516, ÚZ 7401,                                           o         163 tis. Kč 

běžné výdaje na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 7401,                                    o         163 tis. Kč 

Městský obvod Radvanice a Bartovice 

- zvýší 

převody mezi statutárními městy a městskými obvody – příjmy 

§ 6330, na pol. 4137, org. 517, ÚZ 7401,                                            o          60 tis. Kč 

běžné výdaje na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 7401,                                     o          60 tis. Kč 

Městský obvod Svinov 

- zvýší 

převody mezi statutárními městy a městskými obvody – příjmy 

§ 6330, na pol. 4137, org. 522, ÚZ 7401,                                            o          25 tis. Kč 

§ 6330, na pol. 4137, org. 622, ÚZ 7401,                                            o        140 tis. Kč 

běžné výdaje 

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 7401,                                                           o          25 tis. Kč 

kapitálové výdaje 

na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 7401,                                                            o       140 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 

  
 

RM_M 1 
Ocenění žákovských osobností a žákovských kolektivů u příležitosti 
Dne dětí 2015 
  
Usnesení číslo: 01305/RM1418/22 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 00928/RM1418/16 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o ocenění žákovských osobností a žákovských kolektivů základních škol a víceletých gymnázií 

na území města u příležitosti Dne dětí 2015 dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
vedoucí odboru soc. věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 
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zajistit slavnostní akci ocenění žákovských osobností a žákovských kolektivů u příležitosti Dne 

dětí 2015 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 15.06.2015 

 vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 

  
 

RM_M 11 
Návrh na uzavření dodatků mezi statutárním městem Ostrava a těmito 
správci inženýrských sítí ve vztahu ke GISMO: ke Smlouvě o spolupráci 
GISMO č. 1580/2014/IT ze dne 13. 6. 2014, Veolia Energie ČR, a.s., 28. 
října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 4519 3410; ke 
Smlouvě o spolupráci GISMO č. 1535/2014/IT ze dne 4. 6. 2014, 
Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 25/1266, 709 00 Ostrava, IČO: 
2539 6544; ke Smlouvě o spolupráci GISMO č. 1563/2014/IT ze dne 
6.6.2014, OKD, a.s., Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná, IČO: 2686 
3154 
  
Usnesení číslo: 01306/RM1418/22 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě č. 1580/2014/IT ze dne 13. 6. 2014  o spolupráci GISMO 

mezi statutárním městem Ostrava a správcem inženýrských sítí ve vztahu ke GISMO: Veolia 

Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 4519 3410, 

o uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě č. 1535/2014/IT ze dne 4.6.2014 o spolupráci GISMO 

mezi statutárním městem Ostrava a správcem inž. sítí ve vztahu ke GISMO: Ostravské 

komunikace, a.s., Novoveská 25/1266, 709 00 Ostrava, IČO:2539 6544 a 

o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 1563/2014/IT ze dne 6.6.2014 o spolupráci GISMO 

mezi statutárním městem Ostrava a správcem inženýrských sítí ve vztahu ke GISMO:, OKD, 

a.s., Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná, IČO: 2686 3154 

v rozsahu dle příloh č. 1-7 předloženého materiálu. 
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RM_M 13 
Projednání vybraných bodů mimořádné valné hromady obchodní 
společnosti Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s. 
  
Usnesení číslo: 01307/RM1418/22 

(zn.předkl.) 
90 

  
k usnesení č. 0159/ZM1418/3 

  
Rada města 

  
1) ukládá 

  
delegovanému zástupci statutárního města Ostravy na valnou hromadu obchodní společnosti 

Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s. se sídlem Mošnov 316, PSČ 742 51,                 

IČ 607 92 914 navrhnout úpravu v bodě programu č. 6 Schválení smluv o výkonu funkce pro 

členy orgánů společnosti a odměn členům orgánů společnosti dle přílohy č. 3 předloženého 

materiálu 

a hlasovat PRO jeho schválení 

  

 Vyřizuje: delegovaný, T: 21.05.2015 

 zástupce 

  
2) ukládá 

  
delegovanému zástupci statutárního města Ostravy na valnou hromadu obchodní 

společnosti Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s. se sídlem Mošnov 316,                 

PSČ 742 51, IČ 607 92 914 hlasovat: 

A)   PRO schválení v bodě programu č. 3 Odvolání a volba členů představenstva, v bodě 

programu č. 4 Odvolání a volba členů dozorčí rady dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

B)  BEZ OMEZENÍ  v ostatních bodech valné hromady 

C) PROTI v bodě programu č. 5 Schválení mimořádných odměn odvolaným členům orgánů 

společnosti dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: delegovaný, T: 21.05.2015 

 zástupce 
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RM_M 4 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na realizaci stavby 
“Rekonstrukce kanalizace Ostrčilova” 
  
Usnesení číslo: 01308/RM1418/22 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 1985/2014/OI/LPO ze dne 2.9.2014 na realizaci 

stavby Rekonstrukce kanalizace Ostrčilova  se zhotovitelem KARO inženýrské sítě s.r.o.  

Ostrava Mariánské Hory, Železárenská 1267/21, PSČ 709 00, IČ: 26826470 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

  

 
RM_M 8 
Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č.1243/2014/OI/LPO ke 
stavbě “Propojení kanalizace Nová Bělá-Hrabová” 
  
Usnesení číslo: 01309/RM1418/22 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č.1243/2014/OI/LPO ze dne 12.05.2014 

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

zhotovitelem KR OSTRAVA a.s., se sídlem: Slívova 1946/7, 710 00 Ostrava, IČO: 25890981 

dle přílohy č.3 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Kamilu Bednářovi 

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Ing. Dalibor Kanclíř, T: 10.06.2015 

 vedoucí odboru investičního 
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RM_M 28 
Návrh na uzavření “Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti” 
v souvislosti se stavbou “Cyklostezky - úsek Slezskoostravský hrad, 
Hrabová” 
  
Usnesení číslo: 01310/RM1418/22 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření “Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti”  v souvislosti se stavbou 

“Cyklostezky - úsek Slezskoostravský hrad, Hrabová” mezi vlastníkem: 

Povodí Odry, státní podnik 

Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 70890021 

 a 

oprávněným: 

ČEZ ICT Services, a.s. 

se sídlem: Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4 

IČO: 26470411 

a 

investorem: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na části pozemku parc.č. 5980/1 v k.ú. Slezská 

Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 1 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu DN 500 ul. 
Mariánskohorská”, poř.č. 82/2015 
  
Usnesení číslo: 01311/RM1418/22 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zveřejnění předběžného oznámení dle ustanovení § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na realizaci stavby 

“Rekonstrukce vodovodu DN 500 ul. Mariánskohorská” v k.ú. Moravská Ostrava a Přívoz, 

obec Ostrava, v rozsahu dle předloženého návrhu 
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RM_VZ 3 
Zadání veřejné zakázky “Cyklostezka Počáteční, Slezskoostravský 
hrad”, poř. č. 254/2014 
  
Usnesení číslo: 01312/RM1418/22 

(zn.předkl.) 
5 

  
k usnesení č. 0163/ZM1418/3 

k usnesení č. 00137/RM1418/5 

k usnesení č. 00444/RM1418/9 

  
Rada města 

  
1) vylučuje 

  
z otevřeného řízení vyhlášeného k veřejné zakázce na realizaci stavby “Cyklostezka Počáteční, 

Slezskoostravský hrad”, z důvodů uvedených v předloženém návrhu, uchazeče, kteří předložili 

svou nabídku pod poř. č. 1, poř. č. 5 a poř. č. 9: 

poř. č. 1 

Porr a.s. 

se sídlem: Praha 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, PSČ 100 00 

IČO: 43005560 

poř. č. 5 

EUROVIA CS, a.s. 

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Národní 138/10, PSČ 110 00 

IČO: 45274924 

poř. č. 9 

AWT Rekultivace a.s. 

se sídlem: Havířov - Prostřední Suchá, Dělnická 41/884, PSČ 735 64 

IČO: 47676175 

  

2) rozhodla 

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

materiálu a o výběru nejvhodnější nabídky na realizaci stavby “Cyklostezka Počáteční, 

Slezskoostravský hrad” v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, v rozsahu dle předloženého 

návrhu a za podmínky rozhodnutí zastupitelstva města o uzavření smlouvy dle bodu 3) tohoto 

usnesení, s uchazečem, který předložil svou nabídku pod poř. č. 3: 
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JANKOSTAV s.r.o. 

se sídlem: Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava, Kunčice 

IČO: 25855581 

za cenu nejvýše přípustnou 10.450.977,09 Kč bez DPH 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby “Cyklostezka Počáteční, 

Slezskoostravský hrad” v rozsahu dle přílohy č. 3 tohoto materiálu 

  

4) ukládá 

   

náměstkovi primátora Ing. Kamilu Bednářovi 

 

předložit zastupitelstvu města návrh na uzavření smlouvy o dílo dle bodu 3) tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 10.06.2015 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 

  
 

RM_VZ 4 
Veřejná zakázka “Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS MSK”, 
poř. č. 010/2015 
  
Usnesení číslo: 01313/RM1418/22 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 0242/ZM1418/4 

k usnesení č. 00598/RM1418/11 

k usnesení č. 00714/RM1418/12 

  
Rada města 

  
1) zrušuje 

  
dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů, otevřené řízení na realizaci stavby “Výstavba vrtulníkového hangáru v 

areálu HZS MSK” v Ostravě - Zábřehu, z důvodu uvedeného v předloženém návrhu  
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RM_VZ 5 
Veřejná zakázka “Cyklistická trasa I, podél silnice Na Lukách 
(TDS+BOZP)”, poř. č. 45/2015 
  
Usnesení číslo: 01314/RM1418/22 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

dozoru stavebníka a výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi  (dále jen “BOZP”), včetně zpracování Plánu BOZP a jeho aktualizace v rámci 

realizace stavby “Cyklistická trasa I, podél silnice Na Lukách” v k.ú. Stará Bělá a v k.ú. 

Polanka nad Odrou, obec Ostrava v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého návrhu s uchazečem: 

JS Property, a.s. 

se sídlem: Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava 

IČO: 27814742 

za cenu nejvýše přípustnou  378.800,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 6 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce kanalizace ul. Výstavní (PD+AD)”, poř. 
č. 69/2015 
  
Usnesení číslo: 01315/RM1418/22 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na vypracování projektové 

dokumentace stavby pro vydání územního rozhodnutí a dokumentace pro vydání stavebního 

povolení s propracováním do úrovně dokumentace pro provádění stavby včetně výkonu 

autorského dozoru po dobu realizace stavby “Rekonstrukce kanalizace v ul. Výstavní”, v k.ú. 

Mariánské Hory, obec Ostrava, dle přílohy č.1 předloženého návrhu s uchazečem: 

KONEKO, spol. s.r.o. 

Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava 

IČO:00577758 

za cenu nejvýše přípustnou 890.750,- Kč bez DPH 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

Strana 48/54  

  

 
RM_VZ 7 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce kanalizace a odlehčovací komory ul. 
Lvovská”, poř. č. 54/2015 
  
Usnesení číslo: 01316/RM1418/22 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na  realizaci stavby 

“Rekonstrukce kanalizace a odlehčovací komory ul. Lvovská”, v k.ú. Poruba, obec Ostrava, dle 

přílohy č.1 předloženého návrhu s uchazečem: 

STASPO, spol. s.r.o. 

Těšínská 254, 716 00 Ostrava 

IČO: 41035704 

za cenu nejvýše přípustnou 2.553.047,36 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 8 
Veřejná zakázka “Dětské centrum Domeček - rekonstrukce zdroje 
energie”, poř.č. 050/2015 
  
Usnesení číslo: 01317/RM1418/22 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na rekonstrukci zdroje tepla a 

rozvodů teplé a studené vody v objektu Dětské centrum Domeček, p.o., Jedličkova 5, 700 44 

Ostrava – Zábřeh, obec Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého návrhu s uchazečem: 

VAE THERM spol. s.r.o. 

Sídlo: Kulturní 1785, 75661 Rožnov pod Radhoštěm 

IČO: 61973815 

za cenu nejvýše přípustnou 1.535.676,- Kč bez DPH 
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RM_VZ 11 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu Šenovská”, poř. č. 53/2015 
  
Usnesení číslo: 01318/RM1418/22 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 00944/RM1418/16 

  
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 “Rekonstrukce 

vodovodu ul. Šenovská“ v rozsahu dle předloženého návrhu 

  

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. Zdeněk Frait - odbor investiční 

  

3) jmenuje 

  
hodnotící komisi a komisi pro posouzení kvalifikace ve složení 

členové: 

1. Ing. Kamil Bednář - náměstek primátora 

2. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

3. Ing. Eva Seborská -odbor veřejných zakázek, externího financování, kapitálových účastí a 
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sdruženého nákupu 

4. Ing. Dalibor Kanclíř - odbor investiční 

5. Jan Hanáček - odbor investiční 

6. Ing.  Petr Konečný, MBA - OVAK a.s. 

náhradníci: 

1.  Ing. Ivo Hařovský - náměstek primátora 

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

3. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek, externího financování, kapitálových účastí a 

sdruženého nákupu 

4. Ing. Zdeněk Frait - odbor investiční 

5. Ing. Renáta Koneszová - odbor investiční 

6. Ing. David Kutý, MBA - OVAK a.s. 

  

6) 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 

  
7) 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_VZ 12 
Veřejná zakázka “Rozšíření výukového areálu Bělský les - výukové 
centrum (TDS+BOZP)”, poř. č. 73/2015 
  
Usnesení číslo: 01319/RM1418/22 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 01210/RM1418/20 

  
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 zpracování plánu BOZP a jeho aktualizace po dobu realizace 

stavby “Rozšíření výukového areálu Bělský les - výukové centrum”, k.ú. Zábřeh nad Odrou, 

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

K+H správci staveb s.r.o. 

se sídlem: V Zátiší 810/1, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory 

IČO: 03815960 

za cenu nejvýše přípustnou 95.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_M 3 
Územní opatření o zrušení stavební uzávěry v bezpečnostním pásmu 
starého důlního díla “Schodová jáma” v k.ú. Slezská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01320/RM1418/22 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vydání územního opatření o zrušení stavební uzávěry vyhlášené územním rozhodnutím č. 

153/03 - změna v bezpečnostním pásmu starého důlního díla “Schodová jáma”  ze dne 

13.10.2003 vydaným pod zn. Správ/ÚSŘ/4923/02/Chu  dle přílohy č.1 předloženého materiálu 
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RM_M 14 
Předchozí souhlas k prodeji, pronájmu nemovitostí v majetku města, 
svěřených městským obvodům a nabytí nemovitostí 
  
Usnesení číslo: 01321/RM1418/22 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
předchozí souhlas k pronájmu nemovitostí dle čl. 7, odst. (8), písm. c), čl. 7, odst. (8), písm. c), 

bod 2, k prodeji nemovitostí dle čl. 7, odst. (3), písm. a), bod 4  a 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, s tím, že u čísla 039 - Moravská 

Ostrava a Přívoz bude vydán předchozí souhlas za podmínky, že cena bude hrazena z 

finančních prostředků městského obvodu nebo jiných externích zdrojů mimo finančních 

prostředků SMO 

  

2) nevydává 

  
předchozí souhlas k nabytí nemovitostí do majetku města dle čl. 7, odst. (3), písm. c), obecně 

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

doplňků, 044 a 045 – Městský obvod Svinov a předchozí souhlas k pronájmu reklamního 

zařízení dle čl. 7, odst. (8), písm. c), bod 1), obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 

14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, pod číslem 042 - Městský 

obvod Slezská Ostrava dle předloženého materiálu 

  

3) pověřuje 

  
útvar hlavního architekta a stavebního řádu 

odpovědí na žádosti městských obvodů dle předložených návrhů 

  

 Vyřizuje: Ing.arch. Cyril Vltavský, T: 09.06.2015 

 vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 

  
 

RM_M 2 
Úhrada za dálkové kreditování frankovacího stroje na podatelnách 
magistrátu 
  
Usnesení číslo: 01322/RM1418/22 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
o provedení úhrady kreditu ve prospěch České pošty, s.p., Politických vězňů 909/4, Praha 1, 

PSČ 11000, IČO: 47114983,  pro  dálkové nastavení kreditu, sloužícího k úhradě cen za 

poštovní služby spojené s odesíláním (frankováním) poštovních zásilek: 

a)  ve výši 250.000,-Kč pro  frankovací stroj FRAMA MAILMAX 4430TC50  v.č. 910740 

b)  ve výši 250.000,-Kč pro  frankovací stroj FRAMA MAILMAX 4430TC50  v.č. 910769 

c) ve výši 250.000,-Kč pro  frankovací stroj FRAMA MAILMAX 4430TC50  v.č. 910365 

  

2) pověřuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy k provedení úhrady dle bodu 1)  tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala,  

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_VZ 2 
Výměna podlahových krytin v kancelářích uvolněných po odchodu 
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
  
Usnesení číslo: 01323/RM1418/22 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu firmě Zdeněk Podlesný IČO: 12469114,                     

Dvorní 756/9 Ostrava Poruba na výměnu podlahových krytin dle důvodové zprávy za cenu 

nejvýše přípustnou 242.334,- Kč bez DPH 

  

2) zplnomocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala,  

 vedoucí odboru hospodářské správy 
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RM_VZ 9 
Veřejná zakázka “Regenerace trávníků fotbalových hřišť Bazaly”, poř. 
č. 77/2015 
  
Usnesení číslo: 01324/RM1418/22 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- snižují běžné výdaje     

  na § 3412, pol. 5171, ORJ 136                      o 401 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje  

  na § 3412, pol. 5169, ORJ 136                      o 401 tis. Kč 

  

2) rozhodla 

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

trávníků fotbalových hřišť v areálu stadionu Bazaly v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, dle 

přílohy č. 1 předloženého návrhu s uchazečem: 

Zelený pažit s.r.o.  

se sídlem: Žákovská 842/27, 709 00 Ostrava - Hulváky 

IČ: 25367889 

za nejvýše přípustnou cenu 331.000,- Kč bez DPH 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 29.05.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

  
 
 


