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 Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 18.11.2014 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

00015/RM1418/3 RM_M 0 Schválení programu 3. schůze rady města dne 18. 
11. 2014 

28 

00016/RM1418/3 RM_M 14 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Jany 
Secové, ředitelky Střediska volného času 
Korunka, p.o., do Švýcarska (Basilej) ve dnech 
31.10.-03.11.2014 

42 

00017/RM1418/3 RM_M 3 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. 
0121/2004/MĚP 

25 

00018/RM1418/3 RM_M 21 Návrh na vyřazení majetku statutárního města 
Ostravy v užívání Městské policie Ostrava 
prodejem formou zápočtu 

25 

00019/RM1418/3 RM_M 22 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za 
měsíc říjen 2014 

25 

00020/RM1418/3 RM_M 15 Přijetí účelové neinvestiční dotace pro rok 2014 z 
rozpočtu Moravskoslezského kraje na úhradu 
výdajů na zabezpečení akceschopnosti jednotky 
sboru dobrovolných hasičů městského obvodu 
Ostrava - Radvanice a Bartovice 

01 

00021/RM1418/3 RM_M 1 Úprava rozpočtu r. 2014 07 
00022/RM1418/3 RM_M 2 Úprava závazného ukazatele 07 
00023/RM1418/3 RM_M 20 Žádost poslance Poslanecké sněmovny parlamentu 

ČR Ing. LXX LXXXXX o možnost využívání 
vzdáleného přístupu členů ZM, E-mailové adresy 
a parkování za budovou magistrátu 

28 

00024/RM1418/3 RM_M 13 Poskytnutí investičního transferu ve výši 113 tis. 
Kč městskému obvodu Krásné Pole na přípravu 
projektu “Zahrada nové mateřské školy v MOb 
Krásné Pole v přírodním stylu” 

38 

00025/RM1418/3 RM_M 23 Schválení dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo a 
smlouvě mandátní, kterým se ruší část předmětu 
díla - zpracování plánu BOZP k projektu 
“Revitalizace městské zeleně” 

38 

00026/RM1418/3 RM_M 24 Nominace do Výboru České republiky pro 
programy nadnárodní a mezinárodní spolupráce 
2014 - 2020 

38 

00027/RM1418/3 RM_M 25 Návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Regionální rady pro projekt “Modernizace výuky 
na základních školách městského obvodu Slezská 
Ostrava” 

50 

00028/RM1418/3 RM_M 26 Informace o rozsudku Nejvyššího správního soudu 
ve věci kasační stížnosti - žaloba na ochranu před 
nezákonným zásahem 

28 

00029/RM1418/3 RM_VZ 1 Veřejná zakázka “Kanalizační síť Nová Ves-Jih 
(Monitoring)”, poř. č. 227/2014 
 

05 
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00030/RM1418/3 RM_VZ 2 Veřejná zakázka “Legionella - Domov pro seniory 
Iris”, poř. č. 240/2014 

05 

00031/RM1418/3 RM_VZ 3 Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu a 
rozšíření kanalizace ul. Nad Porubkou”, poř. č. 
251/2014 

05 

00032/RM1418/3 RM_VZ 5 Veřejná zakázka “Kanalizace Folvarek II. etapa 
(pasportizace a monitoring II.)” , poř. č. 264/2014 

05 

00033/RM1418/3 RM_VZ 6 Zadání veřejné zakázky “MÚK Místecká - 
Moravská - DPS”, poř. č. 216/2014 

05 

00034/RM1418/3 RM_M 5 Návrh na souhlasy se vstupem na pozemky ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy za účelem 
provedení plošného metanscreeningu pro VVUÚ, 
a.s. a atmogeochemického průzkumu pro 
UNIGEO a.s. 

08 

00035/RM1418/3 RM_M 6 Návrh na záměr města prodat pozemek parc. č. 
358/7 v k.ú. Vítkovice, návrh na záměr města 
neprodat pozemek parc.č. 387/3 v k.ú. Proskovice, 
obec Ostrava 

08 

00036/RM1418/3 RM_M 7 Návrh na záměr města neprodat pozemky v k.ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Zelená - P. 
Křičky) 

08 

00037/RM1418/3 RM_M 8 Návrh na záměr města nepronajmout část 
pozemku v k.ú. Moravská Ostrava 

08 

00038/RM1418/3 RM_M 9 Návrh na převzetí vodohospodářského majetku 
městského obvodu Proskovice a předání 
vodohospodářského majetku ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava do nájmu společnosti 
Ostravské vodárny a kanalizace a.s. a záměr 
pronájmu vodohospodářské stavby 

08 

00039/RM1418/3 RM_M 12 Návrh na záměr města prodat pozemek parc.č. 
754, k.ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava 

08 

00040/RM1418/3 RM_M 16 Návrh úplatně nenabýt a bezúplatně nabýt 
pozemky v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava od 
ČR, Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových 

08 

00041/RM1418/3 RM_M 18 Vyjádření k umístění zastávek na území 
statutárního města Ostrava 

09 

00042/RM1418/3 RM_M 4 Návrh na vyřazení přebytečného a 
neupotřebitelného majetku v užívání Magistrátu 
města Ostravy 

84 

00043/RM1418/3 RM_M 19 Návrh na prodej přebytečného movitého majetku 
města formou e-aukce 

84 

00044/RM1418/3 RM_M 27 Podnět stavebnímu úřadu k nařízení udržovacích 
prací na objektech areálu obchodního domu 
TEXTILIA – OSTRAVICA 
 
 
 

89 
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00045/RM1418/3 RM_M 28 Oznámení o možném spáchání trestného činu 
obecného ohrožení z nedbalosti způsobeného 
havarijním stavem areálu obchodního domu 
TEXTILIA - OSTRAVICA 

89 

  
 
Materiály, které byly staženy : 
  

Materiál 
  

Název zn.předkl. 

 RM_M 10 Návrh vložit majetek statutárního města Ostravy 
do základního kapitálu Dopravního podniku 
Ostrava a.s. 

08 

 RM_VZ 4 Zadání veřejné zakázky “Obslužná a dozorovací 
činnost PS”, poř. č. 212/2014 

84 

 RM_M 17 Návrh na uzavření Dohody o ukončení smluvního 
vztahu založeného Smlouvou dílo č. 
1944/2012/OI/LPO na stavbu “VTP MFB III. a IV 
- AV technika” org. 8141 

05 

 RM_M 11 Návrh úplatně nenabýt a bezúplatně nabýt 
pozemek parc.č. 1850, k.ú. Kunčičky, obec 
Ostrava a návrh nenabýt úplatně i bezúplatně 
pozemek parc.č. 145, k.ú. Kunčice nad Ostravicí, 
obec Ostrava 

08 
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RM_M 0 
Schválení programu 3. schůze rady města dne 18. 11. 2014 
  
Usnesení číslo: 00015/RM1418/3 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  program 3. schůze rady města dne 18. 11. 2014 

 
  

 
RM_M 14 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Jany Secové, ředitelky 
Střediska volného času Korunka, p.o., do Švýcarska (Basilej) ve dnech 
31.10.-03.11.2014 
  
Usnesení číslo: 00016/RM1418/3 

(zn.předkl.) 
42 

  
k usnesení č. 10897/RM1014/141 
  
Rada města 
  
1) projednala 
  

zprávu ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Jany Secové, ředitelky  Střediska volného času 
Korunka, p.o., do Švýcarska (Basilej) ve dnech 31.10.-03.11.2014 

  
 

RM_M 3 
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. 0121/2004/MĚP 
  
Usnesení číslo: 00017/RM1418/3 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 
  
1)  

rozhodla 
   

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. 0121/2004/MĚP ze dne 24.2.2004 mezi 
statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451 a SALSE 
TAXATIO, a.s., Janáčkova 1813/6, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 27826848 dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_M 21 
Návrh na vyřazení majetku statutárního města Ostravy v užívání 
Městské policie Ostrava prodejem formou zápočtu 
  
Usnesení číslo: 00018/RM1418/3 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o vyřazení a prodeji formou zápočtu části vybavení autodílny pořízených v roce 1996 firmě 
Siems a Klein, spol. s r.o., Krajní 1230, 252 42 Jesenice, IČ 15268063  za konečnou  cenu
12 526,- Kč včetně DPH stanovenou znaleckým posudkem č. 041/2014 ze dne 09.11.2014 

MP0000036807 SUN CWB 1855 elektronická vyvažovačka kola PC 91 329,- Kč 

                           SUN STC 2553 poloautomatická stahovačka pneu PC 64 788,- Kč 

                           ISTOBAL 42712 sloupový el. hydraulický zvedák  PC 92 546,- Kč 

                           plastová ochrana hliníkových kol PC 1 854,- Kč 

  
 

RM_M 22 
Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc říjen 2014 
  
Usnesení číslo: 00019/RM1418/3 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 
  
1) projednala 
   

informaci o stavu veřejného pořádku za měsíc říjen 2014 dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 

  
 

RM_M 15 
Přijetí účelové neinvestiční dotace pro rok 2014 z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje na úhradu výdajů na zabezpečení 
akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů městského 
obvodu Ostrava - Radvanice a Bartovice 
  
Usnesení číslo: 00020/RM1418/3 

(zn.předkl.) 
01 
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Rada města 
  
1) rozhodla 
   

o přijetí účelové neinvestiční dotace pro rok 2014 z rozpočtu Moravskoslezského kraje na 
zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů v celkové výši 16.500,-- Kč 

  
2) rozhodla 
   

na straně příjemce o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace od 
poskytovatele Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18  Ostrava, IČO 70890692 dle přílohy 
č. 2 předloženého materiálu 

  
3) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- přijaté neinvestiční transfery od krajů 

na pol. 4122, ÚZ 14004, ORJ 120                                                      o 17 tis. Kč 

- neinvestiční transfery 

na § 6399, pol. 5321, ÚZ 14004, ORG 17                                           o 17 tis. Kč         

Městský obvod Radvanice a Bartovice 

- zvýší se neinvestiční přijaté transfery od obcí na pol. 4121, ÚZ 14004    o 17 tis. Kč                 

- zvýší se běžné výdaje na § 5512, pol. 5xxx, ÚZ 14004                             o 17 tis. Kč  

  
4) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření 
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 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.11.2014
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 1 
Úprava rozpočtu r. 2014 
  
Usnesení číslo: 00021/RM1418/3 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

a) o změně charakteru části neinvestiční dotace ve výši 163 tis.Kč, která byla schválena 
městskému obvodu Hošťálkovice na projekt “Dětské hřiště a zahrada v přírodním stylu”, na 
dotaci investiční 
b) o změně charakteru části neinvestiční dotace ve výši 146 tis.Kč, která byla schválena 
městskému obvodu Radvanice a Bartovice na projekt “Ekologická naučná stezka pro děti a 
mládež”, na dotaci investiční 
c) o poskytnutí investiční dotace ve výši 5 124 tis.Kč městskému obvodu Krásné Pole na akci 
“Zahrada nové mateřské školy v Mob Krásné Pole v přírodním stylu” z rozpočtové rezervy 
města 

  
2) schvaluje 
  

rozpočtová opatření, kterými se 

z v y š u j í 

- nedaňové příjmy 
na § 6402, pol. 2226, ÚZ 3500, ORJ 120, org. 17 o 613 tis.Kč (B.2.) 
(B.4.) na ORJ 230, § 3745, pol. 2329, ÚZ 38108224 o 3 tis.Kč 
                                                                  ÚZ 38588505 o 41 tis.Kč 
                                 § 2212, pol. 2329, ÚZ 8224, org. 3076 o 359 tis.Kč 
                                 § 3741, pol. 2329, ÚZ 8224, org. 8150 o 4 tis.Kč 
                                                                                  org. 8159 o 496 tis.Kč  
                                               pol. 2324, ÚZ 8224, org. 8159 o 274 tis.Kč 
                                                

- neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 
na pol. 4113, ÚZ 54190001, ORJ 120, org. 70000000 o 32 tis.Kč (B.3.) 
                       ÚZ 53190001, ORJ 120, org. 60000000 o 669 tis.Kč (B.5.) 
                                                                   org. 61000000 o 458 tis.Kč (B.5.)     
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- ostatní přijaté neinvestiční transfery ze SR 
na pol. 4116, ÚZ 54515309, ORJ 120, org. 70000000 o 551 tis.Kč (B.3.) 
                       ÚZ 53515319, ORJ 120, org. 60000000 o 12 700 tis.Kč (B.5.) 
                                                                   org. 61000000 o 8 691 tis.Kč (B.5.)  

- investiční přijaté transfery od regionální rad 
na § 4223, ÚZ 38588505, ORJ 120, org. 3076 o 45 317 tis.Kč (B.1.) 

- běžné výdaje 
(C.2.) na ORJ 230, § 2310, pol. 5171, ÚZ 8113 o 311 tis.Kč 
                                                pol. 5171, ÚZ 92 o 79 tis.Kč 
                                                pol. 5171 o 361 tis.Kč  
(C.3.) na ORJ 161, § 3419, ÚZ 7112, pol. 5175 o 37 tis.Kč 
                                                                 pol. 5164 o 99 tis.Kč 
                                                                 pol. 5173 o 7 tis.Kč  
(C.4.) na ORJ 270, § 5311, pol. 5134 o 100 tis.Kč 
                                               pol. 5172 o 135 tis.Kč 
                                               pol. 5194 o 30 tis.Kč 
na § 3745, pol. 5169, ORJ 136 o 650 tis.Kč (C.5.) 
na § 6171, pol. 5499, ORJ 132, org. 8933 o 5 tis.Kč (C.7.) 
na § 5311, pol. 5024, ORJ 270 o 350 tis.Kč (C.8.) 

- kapitálové výdaje 
(C.2.) na ORJ 230, § 2321, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7095 o 280 tis.Kč 
                                 § 4357, pol. 6121, ÚZ 8113, org. 6042 o 10 tis.Kč 
                                 § 4357, pol. 6122, ÚZ 8113, org. 6036  o 380 tis.Kč 
                                               pol. 6121, ÚZ 8113, org. 6036  o 126 tis.Kč    
                                 § 2212, pol. 6121, org. 3139, ÚZ 8224 o 319 tis.Kč 
                                                                 org. 3139 o 557 tis.Kč  
                                 § 2221, pol. 6121, ÚZ 8113, org. 3064 o 3 709 tis.Kč  
                                 § 2212, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3172 o 200 tis.Kč  
                                 § 3412, pol. 6121, org. 8165 o 2 790 tis.Kč 
                                               pol. 6121, ÚZ 95, org. 8165 o 1 023 tis.Kč 
                                                                 ÚZ 8113 o 5 408 tis.Kč 
                                                                 ÚZ 8123 o 427 tis.Kč      
na § 5311, pol. 6122, ORJ 270 o 148 tis.Kč (C.4.)                                 

- investiční transfery 
na § 6399, pol. 6341, ORJ 120, ÚZ 1030, org. 13 o 163 tis.Kč (C.1.) 
                                                                        org. 17 o 146 tis.Kč (C.6.) 
                                                       ÚZ 3500, org. 18 o 5 124 tis.Kč (E.1.) 
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z v y š u j e 

- účelová rezerva na financování akcí EIB 
na § 6409, pol. 5901, ORJ 120, ÚZ 8224 o 26 343 tis.Kč (B.1.) 
                                                                       o 1 177 tis.Kč (B.4.) 
                                                                       o 22 518 tis.Kč (B.5.) 

- rozpočtová rezerva 
na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 18 974 tis.Kč (B.1.) 
                                                      o 613 tis.Kč (B.2.) 
                                                      o 583 tis.Kč (B.3.)  

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 
na § 3419, pol. 5139, ÚZ 7112, ORJ 161 o 143 tis.Kč (C.3.) 
(C.4.) na ORJ 270, § 5311, pol. 5151 o 40 tis.Kč 
                                               pol. 5152 o 50 tis.Kč 
                                               pol. 5153 o 293 tis.Kč 
                                               pol. 5157 o 30 tis.Kč  
(C.5.) na ORJ 136, § 3412, pol. 5164 o 14 tis.Kč 
                                 § 3639, pol. 5169 o 535 tis.Kč 
                                 § 5519, pol. 5169 o 16 tis.Kč 
                                 § 6211, pol. 5169 o 85 tis.Kč 
na § 6171, pol. 5499, ORJ 132, org. 8935 o 5 tis.Kč (C.7.) 
na § 5311, pol. 5011, ORJ 270 o 350 tis.Kč (C.8.) 

- kapitálové výdaje 
(C.2.) na ORJ 230, § 2310, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7234 o 280 tis.Kč 
                                 § 2310, pol. 6121, ÚZ 8113, org. 7274 o 311 tis.Kč 
                                               pol. 6121, ÚZ 95, org. 7274 o 79 tis.Kč 
                                               pol. 6121, org. 7274 o 361 tis.Kč     
                                 § 3741, pol. 6121, ÚZ 8113, org. 5014 o 516 tis.Kč 
                                 § 2321, pol. 6121, org. 3139, ÚZ 8224 o 319 tis.Kč 
                                                                 org. 3139 o 130 tis.Kč 
                                 § 2212, pol. 6121, org. 3162 o 427 tis.Kč   
                                 § 3639, pol. 6121, ÚZ 8113, org. 8147 o 3 709 tis.Kč 
                                 § 2219, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3148 o 200 tis.Kč 
                                 § 2212, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3141 o 302 tis.Kč 
                                 § 2219, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3122 o 22 tis.Kč 
                                                                              org. 3134 o 124 tis.Kč 
                                               pol. 6121, org. 3161 o 24 tis.Kč 
                                § 2229, pol. 6121, ÚZ 8113, org. 3098 o 1 000 tis.Kč 
                                § 2271, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3078 o 241 tis.Kč 
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                                § 3111, pol. 6121, org. 6318 o 422 tis.Kč 
                                              pol. 6122, org. 6318 o 39 tis.Kč 
                                              pol. 6122, ÚZ 8113, org. 6318 o 42 tis.Kč 
                               § 3149, pol. 6121, ÚZ 8113, org. 8158 o 205 tis.Kč 
                               § 3522, pol. 6121, ÚZ 8113, org. 6207 o 300 tis.Kč 
                               § 3612, pol. 6121, ÚZ 95, org. 1016 o 240 tis.Kč 
                                                                            org. 1017 o 34 tis.Kč 
                               § 3639, pol. 6121, ÚZ 8113, org. 8100 o 59 tis.Kč 
                                             pol. 6121, org. 8172 o 69 tis.Kč 
                               § 3741, pol. 6121, ÚZ 8113, org. 5014 o 1 000 tis.Kč 
                                             pol. 6121, org. 8150 o 36 tis.Kč 
                                             pol. 6121, ÚZ 8113, org. 8150 o 2 802 tis.Kč                                    
                               § 5311, pol. 6121, org. 8054 o 1 500 tis.Kč 
                                             pol. 6121, ÚZ 8123, org. 8112 o 427 tis.Kč 
                                                               ÚZ 95, org. 8160 o 60 tis.Kč 
                              § 2212, pol. 6121, org. 3157 o 700 tis.Kč   

- neinvestiční transfery 
na § 6399, pol. 5321, ÚZ 1030, ORJ 120, org. 13 o 163 tis.Kč (C.1.) 
                                                                        org. 17 o 146 tis.Kč (C.6.) 

s n i ž u j e  

- rozpočtová rezerva města 
na § 6409, pol. 5901 o 5 124 tis.Kč (E.1.) 

Městský obvod Ostrava-Jih (A.1.) 
- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR na pol. 4116, ÚZ 33x13233 o 535 tis.Kč 
- zvýší běžné výdaje na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 33x13233 o 535 tis.Kč 

Městský obvod Poruba (A.2.) 
- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR na pol. 4116, ÚZ 33x13233 o 171 tis.Kč 
- zvýší neinvestiční transfery na § 43xx, pol. 5336, ÚZ 33x13233 o 171 tis.Kč 

Městský obvod Hošťálkovice (C.1.) 
- sníží neinvestiční přijaté transfery od obcí na pol. 4121, ÚZ 1030 o 163 tis.Kč 
- zvýší investiční přijaté transfery od obcí na pol. 4221, ÚZ 1030 o 163 tis.Kč 
- sníží běžné výdaje na  § 3xxx, pol. 5xxx, ÚZ 1030 o 163 tis.Kč 
- zvýší kapitálové výdaje na § 3xxx, pol. 6xxx, ÚZ 1030 o 163 tis.Kč 

Městský obvod Radvanice a Bartovice (C.6.) 
- sníží přijaté neinvestiční transfery od obcí na pol. 4121, ÚZ 1030 o 146 tis.Kč 
- zvýší přijaté investiční transfery od obcí na pol. 4221, ÚZ 1030 o 146 tis.Kč 
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- sníží běžné výdaje na akci Ekologická naučná stezka 
  na § 3639, pol. 51xx, ÚZ 1030 o 146 tis.Kč 
- zvýší kapitálové výdaje na akci Ekologická naučná stezka 
  na § 3639, pol. 61xx, ÚZ 1030 o 146 tis.Kč 

Městský obvod Krásné Pole (E.1.) 
- zvýší přijaté investiční transfery od obcí na pol. 4221, ÚZ 3500 o 5 124 tis.Kč 
- zvýší kapitálové výdaje na akci 6883 - zahrada nové MŠ v přírodním stylu 
  na § 3111, pol. 61xx, ÚZ xxxxxxxx o 5 124 tis.Kč 

  
3) ukládá 
   

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválená rozpočtová opatření 
 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.11.2014
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 2 
Úprava závazného ukazatele 
  
Usnesení číslo: 00022/RM1418/3 

(zn.předkl.) 
07 

  
k materiálu č. BJ1014 03043/14 
  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- nedaňové příjmy 
na pol. 2451, org. 83, ORJ 140 o 1 748 tis.Kč 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 
na pol. 4116, ORJ 120, ÚZ 34070 o 130 tis.Kč 
                                         ÚZ 34070 o 37 tis.Kč 
                                         ÚZ 35019 o 519 tis.Kč 

- neinvestiční přijaté transfery od krajů 
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na pol. 4122, ORJ 120, ÚZ 13307 o 376 tis.Kč 

- neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 
na pol. 4123, ORJ 120, ÚZ 38588005 o 1 020 tis.Kč 

- investiční přijaté transfery ze státních fondů 
na pol. 4213, ÚZ 54190877, ORJ 120 o 98 tis.Kč 

- investiční přijaté transfery ze SR 
na pol. 4216, ÚZ 54515835 o 1 651 tis.Kč 

- investiční přijaté transfery od regionálních rad 
na pol. 4223, ORJ 120, ÚZ 38588505 o 3 210 tis.Kč 

- neinvestiční transfery 
na § 3311, pol. 5336, ÚZ 34070, ORJ 160, org. 4240 o 130 tis.Kč  
na § 4357, pol. 5336, ÚZ 38588005, ORJ 180, org. 43 o 1 020 tis.Kč 
na § 3592, pol. 5336, ÚZ 35019, ORJ 170, org. 4241 o 519 tis.Kč 
na § 3529, pol. 5336, ÚZ 13307, ORJ 170, org. 4245 o 376 tis.Kč 
na § 3314, pol. 5336, ÚZ 34070, ORJ 160, org. 4214 o 37 tis.Kč 

- investiční transfery 
na § 4357, pol. 6356, ÚZ 38588505, ORJ 180, org. 43 o 3 210 tis.Kč 
na § 3149, pol. 6356, ORJ 140, ÚZ 54190877, org. 83 o 98 tis.Kč 
                                                        ÚZ 54515835, org. 83 o 1 651 tis.Kč 

z v y š u j e  rozpočtová rezerva 
na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 1 748 tis.Kč 

s n i ž u j í 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 
na pol. 4116, ÚZ 35015, ORJ 120 o 170 tis.Kč 

- neinvestiční transfery 
na § 3592, pol. 5336, ÚZ 35015, ORJ 170, org. 4241 o 170 tis.Kč 

  
2) ukládá 
   

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
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realizovat schválené rozpočtové opatření 
  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.11.2014
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  
3) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 
předložit zastupitelstvu města ke schválení úpravu závazného ukazatele 

a) zvýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci 
Divadlo loutek Ostrava o 130 tis.Kč 
Knihovna města Ostravy o 37 tis.Kč 
Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením o 1 020 tis.Kč 
Městská nemocnice Ostrava o 349 tis.Kč 
Dětské centrum Domeček o 376 tis.Kč 

b) zvýšení investiční dotace příspěvkové organizaci 
Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením o 3 210 tis.Kč 
Dům dětí a mládeže Poruba o 1 748 tis.Kč 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 17.12.2014
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 20 
Žádost poslance Poslanecké sněmovny parlamentu ČR Ing. LXX LXXXX 
o možnost využívání vzdáleného přístupu členů ZM, E-mailové adresy a 
parkování za budovou magistrátu 
  
Usnesení číslo: 00023/RM1418/3 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) projednala 
  

žádost Ing. LXX LXXXXX ve věci využívání elektronického přístupu do systému vzdáleného 
přístupu členů zastupitelstva města včetně e-mailové adresy a parkování prostřednictvím 
elektronického čipu za budovou magistrátu dle přílohy 1 předloženého materiálu 

  
2) schvaluje 
   

znění odpovědi dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
  

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

 

Strana 15/32 

RM_M 13 
Poskytnutí investičního transferu ve výši 113 tis. Kč městskému 
obvodu Krásné Pole na přípravu projektu “Zahrada nové mateřské 
školy v MOb Krásné Pole v přírodním stylu” 
  
Usnesení číslo: 00024/RM1418/3 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 6352/RM1014/83 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
   

o poskytnutí investičního transferu městskému obvodu Krásné Pole ve výši 113 tis. Kč 
na přípravu projektu  ”Zahrada nové mateřské školy v MOb Krásné Pole v přírodním stylu” 

  
2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 
- s n i ž u j e   účelová rezerva ORJ 300 
  § 3636, pol. 5901, ÚZ 3637                  o 113 tis. Kč 

- zvyšují investiční transfery obcím ORJ 120 
§ 6399, pol. 6341, ÚZ 3637, ORG 18     o 113 tis. Kč 

- Městský obvod Krásné Pole 
z v ý š í 
investiční přijaté transfery od obcí 
na pol. 4221, ÚZ 3637                       o 113 tis. Kč            

z v ý š í 
kapitálové výdaje 
na § xxxx, pol. 6121, ÚZ 3637          o 113 tis. Kč 

  
3) ukládá 
   

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

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 28.11.2014
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 23 
Schválení dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě mandátní, kterým 
se ruší část předmětu díla - zpracování plánu BOZP k projektu 
“Revitalizace městské zeleně” 
  
Usnesení číslo: 00025/RM1418/3 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 7845/RM1014/103 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
   

o uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě mandátní č. 2342/2013/OER ze dne 
29.8.2013 mezi statutárním městem Ostrava a společností AQE advisors, a.s. dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
 

RM_M 24 
Nominace do Výboru České republiky pro programy nadnárodní a 
mezinárodní spolupráce 2014 - 2020 
  
Usnesení číslo: 00026/RM1418/3 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s nominací 

Ing. Václava Paličky, vedoucího odboru ekonomického rozvoje Magistrátu města Ostravy, 
jako člena Výboru České republiky pro nadnárodní a meziregionální spolupráci 2014 – 2020 

a  

Mgr. Kateřiny Bonito, specialisty na externí zdroje financování, Odboru ekonomického 
rozvoje Magistrátu města Ostravy, jako náhradnici člena Výboru České republiky pro 
nadnárodní a meziregionální spolupráci 2014 – 2020 

za město Ostravu 
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RM_M 25 
Návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady pro 
projekt “Modernizace výuky na základních školách městského obvodu 
Slezská Ostrava” 
  
Usnesení číslo: 00027/RM1418/3 

(zn.předkl.) 
50 

  
k materiálu č. BJ1418 00167/14 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady, která by měla být 
uzavřena mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem Slezská Ostrava na 
financování z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2007 -
2013 od poskytovatele Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na 
Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO 75082616 na projekt “Modernizace 
výuky na základních školách městského obvodu Slezská Ostrava” dle přílohy č.1 předloženého 
materiálu 

za podmínky souhlasu zastupitelstva města  s podmínkami dle čl. IV, bodu 5.3 smlouvy 
uvedené v příloze č.1 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města  

vyslovit souhlas s podmínkami dle čl. IV, bodu 5.3 Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Regionální rady uvedené v příloze č.1 předloženého materiálu 

  
3) žádá 
  

městský obvod Slezská Ostrava 
zabezpečit všechny potřebné úkony spojené s realizací projektu dle bodu 1) tohoto usnesení 

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

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 
předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: MVDr. Barbora Jelonková, T: 17.12.2014
 starostka Městského obvodu Slezská Ostrava 
  

 
RM_M 26 
Informace o rozsudku Nejvyššího správního soudu ve věci kasační 
stížnosti - žaloba na ochranu před nezákonným zásahem 
  
Usnesení číslo: 00028/RM1418/3 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) projednala 
  

informaci o rozsudku Nejvyššího správního soudu, kterým byla zamítnuta kasační stížnost 
proti rozsudku Městského soudu v Praze ve věci žaloby na ochranu před nezákonným zásahem,

dle důvodové zprávy a dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_VZ 1 
Veřejná zakázka “Kanalizační síť Nová Ves-Jih (Monitoring)”, poř. č. 
227/2014 
  
Usnesení číslo: 00029/RM1418/3 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na provedení monitoringu vlivu 
stavby “Kanalizační síť Nová Ves-Jih, Splašková kanalizace 2. a 3. stavba” na okolní objekty v 
k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, a to  v rozsahu dle předloženého návrhu s uchazečem: 

Rudolf Mokrý  
se sídlem: Okružní 267, 747 19 Bohuslavice 
IČO: 22961062 

za cenu nejvýše přípustnou 597.100,- Kč bez DPH 
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RM_VZ 2 
Veřejná zakázka “Legionella - Domov pro seniory Iris”, poř. č. 240/2014 
  
Usnesení číslo: 00030/RM1418/3 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy s úpravou  na dodání, 
nainstalování a zprovoznění řízené vstupní dezinfekce distribučních systémů teplé vody s 
následnými opatřeními pro minimalizaci rizika výskytu bakterií rodu Legionella v objektu 
Domova pro seniory Iris v Ostravě-Mariánských Horách, a to v rozsahu dle předloženého 
návrhu se společností: 

MTL spol. s r.o. 
se sídlem: Langrova 5536/16, 722 00 Ostrava-Třebovice 
IČO: 47666765 

za cenu nejvýše přípustnou 368.505,- Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 3 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu a rozšíření kanalizace ul. 
Nad Porubkou”, poř. č. 251/2014 
  
Usnesení číslo: 00031/RM1418/3 

(zn.předkl.) 
5 

  
k materiálu č. BJ1418 00173/14 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zveřejnění předběžného oznámení k veřejné zakázce na realizaci stavby “Rekonstrukce 
vodovodu a rozšíření kanalizace ul. Nad Porubkou” v k.ú. Svinov, obec Ostrava, dle ust. § 86 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu 
dle předloženého návrhu 

  
 

RM_VZ 5 
Veřejná zakázka “Kanalizace Folvarek II. etapa (pasportizace a 
monitoring II.)” , poř. č. 264/2014 
  
Usnesení číslo: 00032/RM1418/3 

(zn.předkl.) 
05 
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Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na provedení pasportizace 
a monitoringu vlivu stavby “Kanalizace Folvarek II. etapa” na okolní objekty v k.ú. Stará Bělá 
a Dubina u Ostravy, a to v rozsahu dle předloženého návrhu se společností: 

INSET s.r.o. 
se sídlem: Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3 
IČO: 41187628 

za cenu nejvýše přípustnou  753.700,- Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 6 
Zadání veřejné zakázky “MÚK Místecká - Moravská - DPS”, poř. č. 
216/2014 
  
Usnesení číslo: 00033/RM1418/3 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na zpracování dokumentace pro 
provádění stavby pro stavbu „Mimoúrovňová křižovatka Místecká - Moravská” s dodavatelem: 

Projekt 2010, s.r.o.  
se sídlem: Ruská 398/43, 703 00 Ostrava - Vítkovice  
IČO: 48391531 

za cenu nejvýše přípustnou 520.000,- Kč bez DPH 

  
 

RM_M 5 
Návrh na souhlasy se vstupem na pozemky ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy za účelem provedení plošného metanscreeningu pro 
VVUÚ, a.s. a atmogeochemického průzkumu pro UNIGEO a.s. 
  
Usnesení číslo: 00034/RM1418/3 

(zn.předkl.) 
08 
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Rada města 
  
1) souhlasí 
  

se vstupem na pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 2027/2 - zahrada, 
parc. č. 2030/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 2031/2 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 2031/3 - zahrada, 
parc. č. 2045/15 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 2093/16 - zastavěná plocha a nádvoří, 
parc. č. 2093/17 - ostatní plocha, manipulační plocha, 
parc. č. 3606/16 - ostatatní plocha, ostatní komunikace, 
v k.ú. Moravská Ostrava, 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 
  

se vstupem na pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 3606/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 3606/17 - ostatní plocha, ostatní komunikace,  
v k.ú. Moravská Ostrava, 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: 
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parc. č. 2179/16 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 2179/17 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 2179/36 - ostatní plocha, manipulační plocha,  
parc. č. 2181/1 - ostatní plocha, neplodná půda,  
parc. č. 2208/1 - ostatní plocha, jiná plocha,  
parc. č. 2264/14 - ostatní plocha, jiná plocha,  
parc. č. 3606/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace,  
parc. č. 3606/7 - ostatní plocha, silnice,  
parc. č. 3606/18 - ostatní plocha, ostatní komunikace,  
parc. č. 3606/20 - ostatní plocha, ostatní komunikace,  
v k.ú. Moravská Ostrava, 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: 

parc. č. 5084/1 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, 
parc. č. 5084/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 5084/4 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha,  
parc. č. 5086/1 - zahrada,  
parc. č. 5087 - zahrada,  
parc. č. 5257/1- ostatní plocha, jiná plocha,  
parc. č. 5257/247 - ostatní plocha, jiná plocha,  
v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 

za účelem provedení atmogeochemického průzkumu v rámci projektu 35 “Komplexní řešení 
problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla v Moravskoslezském kraji” pro: 

UNIGEO a.s.  
se sídlem Místecká 329/258, Hrabová, 720 00 Ostrava 
IČO 45192260 
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RM_M 6 
Návrh na záměr města prodat pozemek parc. č. 358/7 v k.ú. Vítkovice, 
návrh na záměr města neprodat pozemek parc.č. 387/3 v k.ú. 
Proskovice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00035/RM1418/3 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00111/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat  pozemek parc.č. 358/7 v k.ú. Vítkovice,  obec Ostrava, 
svěřený městskému obvodu Vítkovice  

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

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout, že město nemá záměr  prodat pozemek parc.č. 387/3  v k.ú. Proskovice, obec 
Ostrava, svěřený městskému obvodu Proskovice 

  
3) ukládá 
   

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

  
 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 17.12.2014
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 7 
Návrh na záměr města neprodat pozemky v k.ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava (ul. Zelená - P. Křičky) 
  
Usnesení číslo: 00036/RM1418/3 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00166/14 
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Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout, že město nemá záměr prodat 

- část pozemku parc. č. 2727/12 o výměře 444 m2 z celkové výměry 10491 m2  
- část pozemku parc. č. 2727/1 o výměře 386 m2 z celkové výměry 1222m2 

vše k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Moravská Ostrava a 
Přívoz. 

 dle zákresů, které je přílohou č. 1 str. 5 a 6 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout, že město nemá záměr prodat 

- část pozemku parc. č. 2727/12 o výměře 320 m2 z celkové výměry 10491 m2  
- část pozemku parc. č. 2727/1 o výměře 662 m2 z celkové výměry 1222m2 

vše k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Moravská Ostrava a 
Přívoz 

 dle zákresů, které jsou přílohou č. 2 str. 7 a 8 předloženého materiálu 

  
3) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 17.12.2014
 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 8 
Návrh na záměr města nepronajmout část pozemku v k.ú. Moravská 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00037/RM1418/3 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

že město nemá záměr pronajmout část pozemku parc.č. 434/2 o výměře 81 m2 v k.ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava 

  
 

RM_M 9 
Návrh na převzetí vodohospodářského majetku městského obvodu 
Proskovice a předání vodohospodářského majetku ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava do nájmu společnosti Ostravské vodárny a 
kanalizace a.s. a záměr pronájmu vodohospodářské stavby 
  
Usnesení číslo: 00038/RM1418/3 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o převzetí dokončené investiční akce městského obvodu Proskovice 
do majetku statutárního města Ostrava, a to:  

- Jednotné kanalizace DN 300 v celkové délce 98,86 m, uložené v pozemcích parc.č.293/2, 
parc.č.266, parc.č.269, parc.č.273, parc.č.275, parc.č.277 vše v k.ú. Proskovice, obec Ostrava. 
Stavba byla vybudována na základě rozhodnutí č.614/14/VH ze dne 19.8.2014 a v rámci 
stavby “Proskovice - kanalizace ul. Buková”, v pořizovací ceně 12.005,20 Kč 

  
2) rozhodla 
  

o předání vodohospodářského majetku ve vlastnictví statutárního města Ostrava v celkové 
pořizovací ceně 11,482.414,66 Kč do nájmu společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s., a 
to:  

I. Dokončená Investiční akce městského obvodu Proskovice v pořizovací ceně 12.005,20 Kč 

• Jednotná kanalizace DN 300 v celkové délce 98,86 m,  uložená v pozemcích parc.č.293/2, 
parc.č.266, parc.č.269, parc.č.273, parc.č.275, parc.č.277vše v k.ú. Proskovice, obec 
Ostrava. Stavba byla vybudována na základě rozhodnutí č. 614/14/VH ze dne 19.8.2014 a 
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v rámci stavby “Proskovice - kanalizace ul. Buková”, v pořizovací ceně 12.005,20 Kč. 

II. Dokončená investiční akce statutárního města Ostrava v pořizovací ceně 3,747.706,46 Kč 

• Kanalizace DN 300 v celkové délce 135,97 m včetně 4 kusů kanalizačních revizních 
šachet, uložená v pozemcích parc.č.693/1, parc.č.1204/1 vše v k.ú. Vítkovice, obec 
Ostrava. Stavba byla kolaudována kolaudačním souhlasem č.140/13/VH/K ze dne 
17.12.2013 a vybudována v rámci stavby “Rekonstrukce náměstí Jiřího z Poděbrad - SO 
301 Kanalizace náměstí, SO 352 Přeložka vodovodu”, ORG 3089, v pořizovací ceně 
3,747.706,46 Kč. 

III. Dlohoudobý hmotný majetek v celkové pořizovací ceně 7,305.256,00 Kč, 

   který statutární město Ostrava nabylo: 

• Darovací smlouvou e.č.2032/2014/MJ ze dne 18.9.2014, kanalizaci jednotnou DN 1000 v 
celkové délce 82,28 m včetně 3 kusů kanalizačních šachet, uloženou v pozemcích 
parc.č.3744/2, parc.č.3753/2, parc.č.3754, parc.č.3747/1, parc.č.3747/3, 
parc.č.3746, všechny  v k.ú. Svinov, obec Ostrava. Stavba kolaudována 
kolaudačním rozhodnutím č.385/02 ze dne 21.5.2002 a vybudována v rámci stavby “Javor 
centrum Ostrava - Svinov - SO 06 Kanalizace jednotná”, v pořizovací ceně 1,334.720,00 
Kč. 

  

• Darovací smlouvou e.č.2197/2014/MJ ze dne 25.9.2014, stavební objekt čerpací stanice 
splaškových vod včetně technologie o průměru 1,8 m a výšky 2,5 m, umístěný na 
pozemcích parc.č.253/1, parc.č.253/6 vše v k.ú. Hrabová, obec Ostrava. Stavba 
kolaudována  kolaudačními souhlasy č. 13/13/VH/K ze dne 13.2.2013 a  vybudována v 
rámci stavby “CTPark Ostrava - Hrabová - Infrastruktura, SO 09 Posílení čerpací stanice 
splaškových vod”, v  pořizovací ceně 4,800.000,00 Kč.  

  

• Darovací smlouvou e.č.2198/2014/MJ ze dne 25.9.2014, vodovodní řad DN 80 včetně 1 
kusu podzemního hydrantu v celkové délce 148 m a jednotná kanalizace DN 400, DN 300 
včetně 6 kusů kanalizačních šachet v celkové délce 207 m, uložené v pozemcích 
parc.č.1790/28, parc.č.1781/5 vše v k.ú.Polanka nad Odrou, obec Ostrava. Stavby 
kolaudovány kolaudačním souhlasem ze dne 16.11.2007 a vybudovány v rámci stavby 
“Komunikace a inženýrské sítě pro šest rodinných domů, Polanka nad Odrou, ul. U 
Rybníčku, parc.č.1790/28, 1781, SO 03 Vodovod, SO 05 Jednotná kanalizace”, v celkové 
pořizovací ceně 1,170.536,00 Kč. 

IV. Pozemek 

• Pozemek parc.č.1071/57 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1346 m2, v k.ú. 
Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava, oddělen geometrickým plánem č.4593-19/2014 ze 
dne 15.7.2014 z pozemku parc.č.1071/1 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 9054 m2 
ve vlastnictví statutárního města Ostrava, pronajímá se část pozemku parc.č.1071/1 pro 
potřeby nájmu v pořizovací ceně 417.447,00 Kč. 
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3) rozhodla 
  

o záměru statutárního města Ostravy pronajmout vodohospodářskou stavbu ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit. 

- Vodovodní řad DN 200 včetně 1 kusu podzemního hydrantu v délce 242,20 m, uložený v 
pozemcích parc.č.433/1, parc.č.433/10 v k.ú. Muglinov, obec Ostrava. Stavba 
byla kolaudována kolaudačním souhlasem č.92/14/VH/K ze dne 6.8.2014. 

  
4) zmocňuje 
  

vedoucího odboru majetkového 
k podepsání předávacích protokolů dle  bodů 1) a 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 21.11.2014
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 12 
Návrh na záměr města prodat pozemek parc.č. 754, k.ú. Kunčice nad 
Ostravicí, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00039/RM1418/3 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00165/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat nemovitou věc v k.ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava, 
nesvěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava, a to: 

pozemek parc.č. 754  

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

  
2) ukládá 
  

1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

 

Strana 28/32 

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

  
 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 17.12.2014
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 16 
Návrh úplatně nenabýt a bezúplatně nabýt pozemky v k.ú. Mariánské 
Hory, obec Ostrava od ČR, Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových 
  
Usnesení číslo: 00040/RM1418/3 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00159/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout úplatně nenabýt pozemky: 
- p.p.č. 1058 ostatní plocha 
- p.p.č. 1059 ostatní plocha 
- p.p.č. 1060 ostatní plocha 
- p.p.č. 1061 ostatní plocha, 
vše v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 

od vlastníka: Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové 
Město, IČO: 69797111 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky: 
- p.p.č. 1058 ostatní plocha 
- p.p.č. 1059 ostatní plocha 
- p.p.č. 1060 ostatní plocha 
- p.p.č. 1061 ostatní plocha, 
vše v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 

od vlastníka: Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování 
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státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2- Nové Město, 
IČO: 69797111 

  
3) doporučuje 
   

zastupitelstvu města 
 
vyhradit si rozhodnutí označit pozemky p.p.č. 1058, p.p.č. 1059, p.p.č. 1060 a p.p.č. 1061, vše 
v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, 
jakožto majetek svěřený městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky, 
dle čl. 9 odst. 1, písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, 
Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků 
za podmínky, že se město stane jejich vlastníkem   
 

  
4) doporučuje 
   

zastupitelstvu města 
označit pozemky p.p.č. 1058, p.p.č. 1059, p.p.č. 1060 a p.p.č. 1061, 
vše v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, 
jakožto majetek svěřený městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky, 
dle čl. 9 odst. 1, písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, 
Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků 
za podmínky, že se město stane jejich vlastníkem 

  
5) ukládá 
   

1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 
předložit zastupitelstvu města  k rozhodnutí návrh dle bodů 1) - 4) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 17.12.2014
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 18 
Vyjádření k umístění zastávek na území statutárního města Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00041/RM1418/3 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s umístěním zastávky uvedené v žádosti o udělení povolení k provozování mezinárodní linkové 
osobní dopravy na lince 000 001 Ostrava (CZ) - Thessaloniki (GR) 
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2) ukládá 
  

vedoucímu  odboru dopravy 
vydat vyjádření k umístění zastávky uvedené v žádosti o udělení povolení k provozování 
mezinárodní linkové osobní dopravy na lince 000 001 Ostrava (CZ) - Thessaloniki (GR) dle 
přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 19.11.2014
 vedoucí odboru dopravy 
  

 
RM_M 4 
Návrh na vyřazení přebytečného a neupotřebitelného majetku v užívání 
Magistrátu města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 00042/RM1418/3 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
   

o vyřazení přebytečného a neupotřebitelného majetku statutárního města Ostravy v užívání 
Magistrátu města Ostravy v rozsahu a způsobem dle předloženého materiálu - fyzickou 
likvidaci a prodejem 

  
2) jmenuje 
  

likvidační komisi, která o provedené likvidaci pořídí likvidační protokol dle “Směrnice 2/2007 
pro evidenci majetku” a jmenuje její členy:   

předseda:  Ing. Bc. Pavel Šmátrala - vedoucí odboru hospodářské správy 

členové:    Bc. Helena Tichavská - odbor projektů IT služeb a outsourcingu 
                 Ing. Přemysl Kubečka - odbor hospodářské správy  
                 Ing. René Bartoš          - odbor hospodářské správy 

  
 

RM_M 19 
Návrh na prodej přebytečného movitého majetku města formou e-aukce 
  
Usnesení číslo: 00043/RM1418/3 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
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  o přebytečnosti movitého majetku, osobního vozidla AUDI A8 L TDi g.4.2GBVNQ1QA6, RZ: 
4T9 4949, VIN: VVAUZZZ4E17N022235/07 rok výroby 2007 
 

  
2) stanovuje 
  

vyvolávací cenu ojetého vozidla AUDI A8 L TDi g.4.2GBVNQ1QA6 RZ 4T9 4949, 
VIN:VVAUZZZ4E17N022235/07 rok výroby 2007 ve výši 157.000,- Kč odpovídající obvyklé 
ceně stanovené znaleckým posudkem č. 214155352 ze dne 12.11.2014 

  
3) ukládá 
  

odboru hospodářské správy, aby  prostřednictvím společnosti eCentre Ostrava a.s. zajistil 
realizaci  elektronické aukce a navazující úkony, spojené s prodejem vozidel: 

1)  AUDI A8 L TDi g.4.2GBVNQ1QA6 RZ 4T9 4949, VIN: VVAUZZZ4E17N022235/07, 
rok výroby 2007 s vyvolávací cenou 157.000,-Kč   

2) ŠKODA SUPERB 2,5 TDi, výr.č.TMBCG63U149060227, RZ 5T3 7100, VIN: 
TMBCG63U149060227, rok výroby 2003  bez stanovení vyvolávací ceny dle důvodové 
zprávy předloženého materiálu 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, 
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  

 
RM_M 27 
Podnět stavebnímu úřadu k nařízení udržovacích prací na objektech 
areálu obchodního domu TEXTILIA - OSTRAVICA 
  
Usnesení číslo: 00044/RM1418/3 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s podáním podnětu stavebnímu úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k nařízení 
udržovacích prací na objektech areálu obchodního domu TEXTILIA - OSTRAVICA dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

vedoucímu odboru útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 
co nejrychleji zadat vypracování statického posudku na objektech areálu obchodního domu 
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TEXTILIA - OSTRAVICA 

Termín: neprodleně 

  
 Vyřizuje: Ing. arch. Cyril Vltavský, 
 vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 
  
3) ukládá 
  

vedoucí odboru legislativního a právního 
prověřit možnosti vstupu do objektu obchodního domu TEXTILIA - OSTRAVICA 

Termín: neprodleně 

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, 
 vedoucí odboru legislativního a právního 
  

 
RM_M 28 
Oznámení o možném spáchání trestného činu obecného ohrožení z 
nedbalosti způsobeného havarijním stavem areálu obchodního domu 
TEXTILIA - OSTRAVICA 
  
Usnesení číslo: 00045/RM1418/3 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s podáním oznámení o možném spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti na 
vlastníka nemovitosti způsobeného havarijním stavem areálu obchodního domu TEXTILIA -
OSTRAVICA dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

  
 
 


