
Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 1/75  

Usnesení 
33. schůze rady města 
konané dne 29.09.2015 

čís. 02234/RM1418/33-02301/RM1418/33 

  
  
  
 

  
  
  
 

____________________________ 

Ing. Tomáš Macura, MBA 
primátor 
  
  
  
  
 

____________________________ 

Ing. Lumír Palyza 
1. náměstek primátora 
  
  
  
  
 

  
  
 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 2/75  

  
Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 29.09.2015 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

02234/RM1418/33 RM_M 0 Schválení programu 33. schůze rady města dne 

29.09.2015 

28 

02235/RM1418/33 RM_M 31 Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o 

výpůjčce č.1289/2007/MP uzavřené mezi 

statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám.8, 

729 30 Ostrava IČO: 00845451 a JUDO 

CLUBEM MP Ostrava, Hlubinská 6, 702 00 

Ostrava, IČO: 60339853 

25 

02236/RM1418/33 RM_M 32 Návrh na uzavření Dodatků č.1 ke smlouvám o 

nájmu psa k výkonu služby u Městské policie 

Ostrava č. 1274/2014/MP,1275/2014/MP, 

0168/2015/MP, 0169/2015/MP a 1700/2015/MP 

uzavřeným se zaměstnanci statutárního města 

Ostravy zařazenými k Městské policie Ostrava 

25 

02237/RM1418/33 RM_VZ 6 Veřejná zakázka “Nákup traktoru - Městská 

policie Ostrava”, poř. č. 134/2015 

25 

02238/RM1418/33 RM_M 34 Souhlas s podáním žádosti o dotaci ze státního 

rozpočtu – podpora poskytování sociálních služeb 

pro rok 2016 

50 

02239/RM1418/33 RM_M 35 Podání žádosti o změnu Smlouvy č. 9255920579 o 

poskytnutí dotace z prostředků Státního fondu 

rozvoje bydlení na výstavbu nájemních bytů v 

obcích 

50 

02240/RM1418/33 RM_M 57 Regenerace sídlišť Šalamouna a Fifejdy PD 2016 50 

02241/RM1418/33 RM_M 58 Spolufinancování pro projekt “Podzemní 

kontejnery na tříděný odpad - II. etapa” 

50 

02242/RM1418/33 RM_M 40 Úprava rozpočtu r. 2015 07 

02243/RM1418/33 RM_M 41 Poskytnutí dotace městskému obvodu Moravská 

Ostrava a Přívoz na krytí výpadku příjmů z 

důvodu poskytnutí slev podnikatelům v návaznosti 

na 1. etapu rekonstrukce ul. Nádražní 

07 

02244/RM1418/33 RM_M 42 Uzavření Dodatku č. 9 ke Smlouvě o úvěru 

registrační číslo 076000231368, ev. č. 

05367/2000/OFR ze dne 17.10.2000 

07 

02245/RM1418/33 RM_M 56 Návrh programu 10. zasedání zastupitelstva města, 

které se bude konat dne 14.10.2015 

28 

02246/RM1418/33 RM_M 59 Navržení člena představenstva obchodní 

společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava 

28 

02247/RM1418/33 RM_M 61 Investor Mobis Automotive System Czech s. r. o. 

– postup ve věci prodeje pozemků ve Strategické 

průmyslové zóně Ostrava-Mošnov, kupní smlouva 
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02248/RM1418/33 RM_M 62 Informativní zpráva o realizaci projektu “Izolační 

zeleň města Ostravy - projekt 04”, nepřijetí návrhu 

zhotovitele Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 

1270/2014/OER/LPO, změna pokynů k realizaci 

uvedeného díla 

38 

02249/RM1418/33 RM_M 10 Žádost společnosti Dům kultury Akord Ostrava-

Zábřeh, s.r.o., o změnu účelu poskytnuté dotace z 

rozpočtu SMO 

42 

02250/RM1418/33 RM_M 53 Návrh na poskytnutí investiční účelové dotace 

obchodní společnosti Sportovní a rekreační 

zařízení města Ostravy, s.r.o., na modernizaci 

odbavovacího systému SAREZA 

45 

02251/RM1418/33 RM_M 54 Návrh na poskytnutí mimořádných účelových 

dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy v 

oblasti sportu a volného času 

60 

02252/RM1418/33 RM_M 30 Schválení záměru zpracování dokumentu 

Strategický plán města Ostravy pro sport na 

období 2017 - 2025 

87 

02253/RM1418/33 RM_M 11 Návrh na souhlas s umístěním podzemního 

kabelového vedení NN a uzavření smlouvy o 

budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k 

pozemkům ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 

08 

02254/RM1418/33 RM_M 12 Návrh na přijetí budoucích darů vodovodů v k. ú. 

Nová Bělá, v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava a 

uzavření smluv o budoucí smlouvě darovací a 

smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s 

budoucími dárci a vlastníky pozemků 

08 

02255/RM1418/33 RM_M 13 Návrh na souhlas s umístěním stavby, uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene, zrušení usnesení, uzavření smlouvy o 

zřízení věcného břemene, pro společnost Česká 

telekomunikační infrastruktura a.s. 

08 

02256/RM1418/33 RM_M 14 Návrh na uzavření smluv o budoucí smlouvě o 

zřízení služebností s právnickými a fyzickými 

osobami a smlouvy o zřízení služebnosti s 

Družstvem vlastníků Polanka nad Odrou 

08 

02257/RM1418/33 RM_M 15 Návrh na záměr města prodat pozemek v k.ú. 

Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava a návrh na záměr 

města neprodat pozemek v k.ú. Michálkovice, 

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

08 

02258/RM1418/33 RM_M 16 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. 

Slezská Ostrava a v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava 

08 

02259/RM1418/33 RM_M 17 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. 

ú. Nová Ves u Ostravy, v k. ú. Přívoz a návrh na 

záměr města neprodat, nepronajmout, návrh svěřit 

nemovitou věc v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec 

Ostrava, městskému obvodu Petřkovice 

08 
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02260/RM1418/33 RM_M 18 Návrh nekoupit nebo koupit pozemek v k.ú. 

Hrabová, obec Ostrava 

08 

02261/RM1418/33 RM_M 19 Návrh na záměr města pronajmout část pozemku v 

k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava Návrh na 

záměr města pronajmout část pozemku v k.ú. 

Stará Bělá, obec Ostrava 

08 

02262/RM1418/33 RM_M 20 Návrh na záměr pronájmu vodohospodářských 

staveb 

08 

02263/RM1418/33 RM_M 21 Návrh na záměr města vypůjčit část pozemků v 

k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava Návrh na 

záměr města pronajmout část pozemku v k.ú. 

Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava Návrh na 

záměr města pronajmout část pozemku v k.ú. 

Nová Bělá, obec Ostrava a část pozemků v k.ú. 

Hrabová, obec Ostrava 

08 

02264/RM1418/33 RM_M 24 Návrh na souhlas s umístěním inž. sítí, uzavření 

smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a 

nájemních smluv s fyzickými osobami a ARP 

GROUP s.r.o. 

08 

02265/RM1418/33 RM_M 25 Návrh na uzavření nájemní smlouvy s L. G. a 

návrh na uzavření nájemní smlouvy s JM VISION 

a. s. 

08 

02266/RM1418/33 RM_M 26 Návrh na záměr města pronajmout části pozemků 

v k. ú. Hrušov a k. ú. Mariánské Hory, obec 

Ostrava 

08 

02267/RM1418/33 RM_M 28 Návrh na záměr města neprodat pozemky v k.ú. 

Moravská Ostrava (ul. Cihelní), v k.ú. Přívoz, 

obec Ostrava (ul. Sokolská třída) 

08 

02268/RM1418/33 RM_M 37 Návrh koupit část pozemku p.p.č. 212, k.ú. 

Michálkovice, obec Ostrava 

08 

02269/RM1418/33 RM_M 38 Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Přívoz, obec 

Ostrava 

08 

02270/RM1418/33 RM_M 39 Návrh na rozhodnutí o výkonu působnosti a 

souhlas s umístěním vodovodní přípojky do 

pozemku svěřeného městskému obvodu Ostrava-

Jih pro ORIO Morava a.s. 

08 

02271/RM1418/33 RM_M 55 Návrh na souhlas s umístěním inž. sítí, uzavření 

smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, 

nájemních smluv a souhlas s napojením inž. sítí 

pro FREE ZONE OSTRAVA, a.s., ORIO Morava 

a.s. 

08 

02272/RM1418/33 RM_VZ 3 Veřejná zakázka “Nákup vodoměrů 2016”, poř. č. 

170/2015 

08 

02273/RM1418/33 RM_M 63 Návrh na uzavření nájemní smlouvy s FC Baník 

Ostrava, a. s. 
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02274/RM1418/33 RM_M 5 Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného 

movitého majetku statutárního města Ostravy, 

předaného k hospodaření právnické osobě 

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková 

organizace, Nemocniční 898/20, 728 80 Ostrava, 

IČO 00635162 

41 

02275/RM1418/33 RM_M 4 Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného 

movitého majetku statutárního města Ostravy, 

předaného k hospodaření právnické osobě Dětské 

centrum Domeček, příspěvková organizace, 

Jedličkova 5, 700 44 Ostrava-Zábřeh, IČO 

70631956 

41 

02276/RM1418/33 RM_M 6 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do 

vlastnictví právnické osoby Dětské centrum 

Domeček, příspěvková organizace 

41 

02277/RM1418/33 RM_M 27 Záměr transformace zdravotních a sociálních 

služeb poskytovaných Dětským centrem 

Domeček, příspěvková organizace 

86 

02278/RM1418/33 RM_M 60 Návrh na poskytnutí mimořádné účelové dotace 

právnické osobě DANTER - reklama a potisk, s. r. 

o. se sídlem Muglinovská 175/111, 712 00 

Ostrava - Muglinov, IČO: 65141784 

86 

02279/RM1418/33 RM_M 2 Dohoda o plné moci 32 

02280/RM1418/33 RM_M 7 Dohoda o úpravě soupisu dokladů a účtů k 

projektu “Rozšíření výukového areálu Bělský les - 

výukové centrum” v rámci Operačního programu 

Životního prostředí 

90 

02281/RM1418/33 RM_M 9 Souhlas se Smlouvou o poskytnutí dotace z 

rozpočtu Regionální rady Moravskoslezsko - 

projekt “Pořízení vozidel pro sociální služby” 

90 

02282/RM1418/33 RM_M 8 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Mgr. 

Kateřiny Šebestové, náměstkyně primátora, a Ing. 

Zbyňka Pražáka, Ph.D., náměstka primátora, do 

Polska (Katovice) dne 11.9.2015 

33 

02283/RM1418/33 RM_M 1 Finanční zapojení statutárního města Ostravy na 

výměnu kotlů na území města Ostravy v letech 

2016 – 2018 

80 

02284/RM1418/33 RM_M 43 Návrh aktualizace č. 4 Plánu financování obnovy 

vodovodů a kanalizací 

80 

02285/RM1418/33 RM_M 44 Proplacení faktury č. 20151708 za poskytnutí 

veterinární péče v útulku pro psy v Ostravě-

Třebovicích 

80 

02286/RM1418/33 RM_M 45 Program dodatečného poskytnutí dodací z Fondu 

pro děti ohrožené znečištěním ovzduší na období 

od 01. 11. 2015 - 30. 04. 2016 
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02287/RM1418/33 RM_M 46 Podnět občana P. H. na vydání obecně závazné 

vyhlášky upravující dobrovolné čipování psů a 

dopis poslance Evropského parlamentu pana Petra 

Macha ve věci čipování psů 

80 

02288/RM1418/33 RM_M 52 Návrh veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí 

účelové investiční dotace na akci “Výstavba 

skladu techniky pro potřeby hospodaření v lesích” 

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

80 

02289/RM1418/33 RM_M 64 Zvýšení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 

statutárního města Ostravy Nadaci na pomoc 

zvířatům a uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o 

poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 

statutárního města Ostravy ev. č. 1034/2015/OŽP 

80 

02290/RM1418/33 RM_M 47 Návrh na zapojení Zoologické zahrady Ostrava, 

příspěvkové organizace do mezinárodního 

systému podpory na záchranu ohrožených druhů 

zvířat a rostlin prostřednictvím projektu „Koruna 

ze vstupu“ 

80 

02291/RM1418/33 RM_M 22 Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností” v 

souvislosti se stavbou “Propojení ul. Pavlova - 

Plzeňská” a ostatními stavbami zahrnutými do 

kapitálového rozpočtu města Ostravy 

05 

02292/RM1418/33 RM_M 23 Návrh na uzavření “Smlouvy o zřízení 

služebnosti” v souvislosti se stavbou “Cyklostezky 

- úsek Slezskoostravský hrad - Hrabová - přeložky 

slaboproudých sítí” 

05 

02293/RM1418/33 RM_M 29 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 

a smlouvě mandátní č. 3095/2013/OI/LPO na 

zpracování projektové dokumentace “Sportovní 

areál U Cementárny - II. etapa”, org 8171 

05 

02294/RM1418/33 RM_VZ 1 Veřejná zakázka “Příprava vodohospodářských 

staveb - IČ”, poř. č. 147/2015 

05 

02295/RM1418/33 RM_VZ 4 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na 

vypracování investičního záměru “Rozšíření 

útulku pro psy v Ostravě-Třebovicích (IZ)” 

05 

02296/RM1418/33 RM_VZ 5 Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu ul. 

Dušní-Barbořina”, poř. č. 151/2015 

05 

02297/RM1418/33 RM_M 48 Licenční smlouva na užívání „Piktogramů“, 

vytvořených a používaných při výstupech 

mapování a kategorizaci přístupnosti objektů 

osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace 

89 

02298/RM1418/33 RM_M 49 Předchozí souhlas rady města k prodeji a ke 

zřízení předkupního práva k nemovitostem v 

majetku města, svěřených městským obvodům a k 

nabytí nemovitostí 
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02299/RM1418/33 RM_VZ 2 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a o uzavření smlouvy na zhotovení územní studie 

“VEŘEJNÝ PROSTOR HLAVNÍ TŘÍDA 

PORUBA” 

89 

02300/RM1418/33 RM_MZP 1 Návrh na úpravu počtu funkčních míst v rámci 

Magistrátu města Ostravy 

36 

02301/RM1418/33 RM_M 51 Kontrola plnění usnesení rady města za období 

červen, červenec 2015 

28 

  
 
 
Materiály, které byly staženy : 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_M 50 Výměna a přemístění kamer na vybraných 

křižovatkách 

09 

  RM_M 33 Zahájení přípravy projektu „Modernizace 

vybavení pro třídění odpadu v městském obvodu 

Ostrava-Jih“ v rámci Operačního programu 

Životní prostředí 

50 

  RM_M 36 Zpráva o činnosti komisí rady města za I. pololetí 

roku 2015 

28 

  RM_M 3 Návrh na pořízení změny č. 2 Územního plánu 

Ostravy 

89 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 8/75  

RM_M 0 
Schválení programu 33. schůze rady města dne 29.09.2015 
  
Usnesení číslo: 02234/RM1418/33 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 33. schůze rady města dne 29.09.2015 

  

 
RM_M 31 
Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o výpůjčce č.1289/2007/MP 
uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 
Ostrava IČO: 00845451 a JUDO CLUBEM MP Ostrava, Hlubinská 6, 702 
00 Ostrava, IČO: 60339853 
  
Usnesení číslo: 02235/RM1418/33 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o výpůjčce č. 1289/2007/MP uzavřené mezi statutárním 

městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 a JUDO CLUBEM 

MP Ostrava, Hlubinská 6, 702 00 Ostrava, IČO: 60339853 dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 32 
Návrh na uzavření Dodatků č.1 ke smlouvám o nájmu psa k výkonu 
služby u Městské policie Ostrava č. 1274/2014/MP,1275/2014/MP, 
0168/2015/MP, 0169/2015/MP a 1700/2015/MP uzavřeným se 
zaměstnanci statutárního města Ostravy zařazenými k Městské policie 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02236/RM1418/33 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o nájmu psa k výkonu služby u Městské policie Ostrava č. 

1274/2014/MP uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, 

IČO: 00845451 a AXXXX DXXXXX, XXXX XXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXX dle 
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přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o nájmu psa k výkonu služby u Městské policie Ostrava č. 

1275/2014/MP uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, 

IČO: 00845451 a Karlem Mellarem XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXX 

XXX XX XXXXX XXXXX, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o nájmu psa k výkonu služby u Městské policie Ostrava č. 

168/2015/MP uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, 

IČO: 00845451 a EXX KXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXX XXX XX XXXX X XXXXXX dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o nájmu psa k výkonu služby u Městské policie Ostrava č. 

169/2015/MP uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, 

IČO: 00845451 a TXXXXX ChXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXX XX XXXXXXX, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

5) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o nájmu psa k výkonu služby u Městské policie Ostrava č. 

1700/2015/MP uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, 

IČO: 00845451 a RXXXX SXXXXX  XXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 6 
Veřejná zakázka “Nákup traktoru - Městská policie Ostrava”, poř. č. 
134/2015 
  
Usnesení číslo: 02237/RM1418/33 

(zn.předkl.) 
25 

  
k usnesení č. 02077/RM1418/30 
  
Rada města 

  
1) zrušuje 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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své usnesení č. 02077/RM1418/30 ze dne 1.9.2015 z důvodu neuzavření Kupní smlouvy ze 

strany uchazeče o veřejnou zakázku dle písemného oznámení uvedeného v příloze č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) zrušuje 

  
veřejnou zakázku malého rozsahu “Nákup traktoru - Městská policie Ostrava”, poř. č. 

134/2015 

  

 
RM_M 34 
Souhlas s podáním žádosti o dotaci ze státního rozpočtu – podpora 
poskytování sociálních služeb pro rok 2016 
  
Usnesení číslo: 02238/RM1418/33 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s podáním žádosti městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky o dotaci ze státního rozpočtu 

na poskytování sociálních služeb pro rok 2016 prostřednictvím souhrnné žádosti statutárního 

města Ostravy 

  

2) žádá 

  
městský obvod Mariánské Hory a Hulváky 

o zajištění veškerých úkonů potřebných pro podání souhrnné žádosti statutárním městem 

Ostrava v souladu s podmínkami výzvy vyhlášené MPSV pro poskytovatele sociálních služeb 

pro rok 2016 

  

 Vyřizuje: Ing. arch. Liana Janáčková, T: 13.11.2015 

 starostka MOb Mariánské Hory a Hulváky 

  
 

RM_M 35 
Podání žádosti o změnu Smlouvy č. 9255920579 o poskytnutí dotace z 
prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na výstavbu nájemních bytů 
v obcích 
  
Usnesení číslo: 02239/RM1418/33 

(zn.předkl.) 
50 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
podat žádost o změnu smlouvy č. 9255920579 ze dne 03.07.2002 uzavřené mezi statutárním 

městem Ostrava a Státním fondem rozvoje bydlení, o poskytnutí dotace z prostředků Státního 

fondu rozvoje bydlení na výstavbu bytových domů Baarova 2073/4 a 2074/6, Ostrava-

Mariánské Hory, dle důvodové zprávy a příloh předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

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

účastí a sdruženého nákupu 

zajistit podání žádosti o změnu smlouvy o poskytnutí dotace z prostředků Státního fondu 

rozvoje bydlení na výstavbu nájemních bytů dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu s 

podmínkami §3 odst. 2 nařízení vlády č. 481/2000 Sb. 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská,  

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 

  
 

RM_M 57 
Regenerace sídlišť Šalamouna a Fifejdy PD 2016 
  
Usnesení číslo: 02240/RM1418/33 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahájení přípravy projektu “Regenerace sídliště Šalamouna - 5.etapa” ke spolufinancování z 

programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR - Podpora bydlení, podprogramu “Regenerace 

panelových sídlišť” 

  

2) schvaluje 

  
zahájení přípravy projektu  “Regenerace sídliště Fifejdy II - VI. etapa” ke spolufinancování z 

programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR - Podpora bydlení, podprogramu “Regenerace 

panelových sídlišť” 

  

3) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

jako nositele projektu o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu dle bodů 1) a 
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2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová,  

 starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
 

RM_M 58 
Spolufinancování pro projekt “Podzemní kontejnery na tříděný odpad - 
II. etapa” 
  
Usnesení číslo: 02241/RM1418/33 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
financování projektu v celkové výši 3 521 tis. Kč 

přičemž v částce je obsaženo spolufinancování z rozpočtu SMO celkem ve výši 968 tis. Kč dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 40 
Úprava rozpočtu r. 2015 
  
Usnesení číslo: 02242/RM1418/33 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) 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 3500, org. 624 o 230 tis.Kč (B.1.) 

- běžné výdaje 

na § 3741, pol. 5171, ORJ 230 o 113 tis.Kč (C.1.) 

(C.2.) na ORJ 270, § 5311, pol. 5192 o 7 tis.Kč 

                                            pol. 5021 o 150 tis.Kč 

na § 2221, pol. 5193, ORJ 100 o 155 tis.Kč (C.3.) 
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z v y š u j e  rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 230 tis.Kč (B.1.) 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

na § 3635, pol. 5169, ORJ 230 o 113 tis.Kč (C.1.) 

na § 5311, pol. 5011, ORJ 270 o 157 tis.Kč (C.2.) 

- investiční transfery 

na § 2212, pol. 6359, ORJ 100, org. 3408 o 155 tis.Kč (C.3.) 

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.09.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 41 
Poskytnutí dotace městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na 
krytí výpadku příjmů z důvodu poskytnutí slev podnikatelům v 
návaznosti na 1. etapu rekonstrukce ul. Nádražní 
  
Usnesení číslo: 02243/RM1418/33 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí dotace městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ve výši 500 tis.Kč na krytí 

výpadku příjmů z důvodu poskytnutí slev podnikatelům v návaznosti na 1. etapu rekonstrukce 

ul. Nádražní 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í   převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 
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na § 6330, pol. 5347, ORJ 120, org. 502 o 500 tis.Kč 

s n i ž u j e  rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 500 tis.Kč 

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, org. 502 o 500 tis.Kč 

- zvýší výdaje/sníží příjmy na § xxxx, pol. xxxx o 500 tis.Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.09.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 42 
Uzavření Dodatku č. 9 ke Smlouvě o úvěru registrační číslo 
076000231368, ev. č. 05367/2000/OFR ze dne 17.10.2000 
  
Usnesení číslo: 02244/RM1418/33 

(zn.předkl.) 
07 

  
k materiálu č. BJ1418 02911/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Dodatku č. 9 ke Smlouvě o úvěru reg. č. 076000231368, ev.č. 

05367/2000/OFR ze dne 17.10.2000 mezi Komerční bankou,a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 

33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO 45317054  a statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8,  

729 30 Ostrava, IČO 00845451 ve znění dle přílohy č. 1 předloženého materiálu ve variantě 

pro úrokovou sazbu pevnou ve výši 1,93% p.a. ze zůstatku jistiny a dobou platnosti                     

od 25.10. 2015 do 25.09.2020 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení k projednání v zastupitelstvu města 
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 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 14.10.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 56 
Návrh programu 10. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 
dne 14.10.2015 
  
Usnesení číslo: 02245/RM1418/33 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem programu 10. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat ve středu                    

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

předloženého materiálu s úpravou 

  

 
RM_M 59 
Navržení člena představenstva obchodní společnosti Technické služby, 
a.s. Slezská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02246/RM1418/33 

(zn.předkl.) 
28 

  
k materiálu č. BJ1418 02931/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

navrhnout do funkce člena představenstva obchodní společnosti Technické služby, a.s. Slezská 

Ostrava, se sídlem, Ostrava - Slezská Ostrava, Československé armády 877/20, PSČ 710 00, 

IČO: 47674725 

Ing. PXXXX KXXXXXX, nar.: XXXX, bytem: XXXXXXXXXX XXXXXX, 724 00 

Ostrava-XXXXX XXXX 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit zastupitelstvu města bod 1) tohoto usnesení k rozhodnutí 
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 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 14.10.2015 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 61 
Investor Mobis Automotive System Czech s. r. o. – postup ve věci 
prodeje pozemků ve Strategické průmyslové zóně Ostrava-Mošnov, 
kupní smlouva 
  
Usnesení číslo: 02247/RM1418/33 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02903/15 
  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
informaci ve věci postupu prodeje pozemků pro Investora Mobis Automotive System Czech s. 

r. o. ve Strategické průmyslové zóně Ostrava-Mošnov 

  

2) ukládá 

  
vedoucímu  odboru strategického rozvoje 

vedoucí odboru legislativního a právního 

připravit podklady pro zasedání zastupitelstva města 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 30.09.2015 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 30.09.2015 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
3) ukládá 

  
primátorovi  Ing. Tomáši Macurovi,  MBA a 1. náměstkovi primátora  Ing. Lumíru Palyzovi 

předložit informaci dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 01.10.2015 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 01.10.2015 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 
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RM_M 62 
Informativní zpráva o realizaci projektu “Izolační zeleň města Ostravy - 
projekt 04”, nepřijetí návrhu zhotovitele Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo 
č. 1270/2014/OER/LPO, změna pokynů k realizaci uvedeného díla 
  
Usnesení číslo: 02248/RM1418/33 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 9665/RM1014/127 
k usnesení č. 00351/RMm1418/2 
k usnesení č. 02142/RM1418/31 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
informativní zprávu o realizaci projektu ”Izolační zeleň města Ostravy - projekt 04” dle 

důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o nepřijetí návrhu zhotovitele ohledně doplnění znění  Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 

1270/2014/OER/LPO k realizaci projektu “Izolační zeleň města Ostrava - projekt 04” ze dne 

20.5.2014 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 23. 12. 2014 se zhotovitelem “Sdružení SIMACEK”, 

jehož členy jsou na základě smlouvy o sdružení osob společnosti: 

společnost SIMACEK FACILITY CZ, spol. s r.o., Trnkova 34, 628 00 Brno, IČO: 15549470 

a 

společnost ARBOR MORAVIA s.r.o., Přemyslovců 307/65, 709 00 Mariánské Hory, IČO: 

25383035 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) bere na vědomí 

  
zaslání dopisu č.j. SMO/326681/15/LPO/Ada ze dne 15. září 2015 zhotoviteli, ve věci změny 

pokynů k realizaci díla “Izolační zeleň města Ostravy - projekt 04” dle přílohy č. 5 

předloženého materiálu 
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RM_M 10 
Žádost společnosti Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o., o změnu 
účelu poskytnuté dotace z rozpočtu SMO 
  
Usnesení číslo: 02249/RM1418/33 

(zn.předkl.) 
42 

  
k materiálu č. BJ1418 02889/15 
k usnesení č. 0276/ZM1418/5 
k usnesení č. 2655/ZM1014/33 
k usnesení č. 1040/ZM1014/16 
k usnesení č. 2362/ZM1014/30 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o změně účelu a podmínkách užití dotace poskytnuté společnosti Dům kultury 

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

47973145 a uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě  ev. č. 1342/2012/KZ dle přílohy č. 6 

předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

14.10.2015 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 14.10.2015 

 vedoucí odboru kultury, sportu a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 53 
Návrh na poskytnutí investiční účelové dotace obchodní společnosti 
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., na modernizaci 
odbavovacího systému SAREZA 
  
Usnesení číslo: 02250/RM1418/33 

(zn.předkl.) 
45 

  
k materiálu č. BJ1418 02897/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí investiční účelové dotace  ve výši 2 300 tis. Kč  obchodní společnosti 
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Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., se sídlem Čkalovova 6144/20, Ostrava-

Poruba, PSČ 708 00, IČO 25385691  na modernizaci odbavovacího systému SAREZA dle 

přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy mezi statutárním 

městem Ostrava a příjemcem dotace uvedeným v tomto bodě 1) tohoto usnesení dle přílohy 

č. 2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

snižují 

běžné výdaje 

na § 3412, pol. 5169, ORJ 161 o 101 tis. Kč 

snižují 

investiční transfery 

na §3412, pol. 6313, ORG 4261, ORJ 161 o 2 199 tis. Kč 

zvyšují   

investiční transfery 

na § 3412, pol. 6313, ORG 4262, ORJ 161 o 2 300 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi  

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

na jeho jednání dne 14.10.2015 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 14.10.2015 

 vedoucí odboru kultury, sportu a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 54 
Návrh na poskytnutí mimořádných účelových dotací z rozpočtu 
statutárního města Ostravy v oblasti sportu a volného času 
  
Usnesení číslo: 02251/RM1418/33 

(zn.předkl.) 
60 

  
k materiálu č. BJ1418 02880/15 
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Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí mimořádných účelových dotací sportovním subjektům dle přílohy č. 

1  a dle důvodové zprávy předloženého materiálu a o uzavření smluv o poskytnutí 

mimořádných účelových dotací mezi statutárním městem Ostrava a výše uvedenými příjemci 

účelových dotací dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o neposkytnutí mimořádné účelové dotace Tělocvičné jednotě SOKOL Svinov, se 

sídlem: Stanislavského 480/48, Ostrava-Svinov, 721 00, IČO: 60609478 ve výši                    

1.020.775,- Kč na realizaci projektu ”Obnova sociálního zázemí na házenkářském hřišti TJ 

Sokol Svinov” dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

-   s n i ž u j í 

neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5213, ÚZ 7103, ORJ 161                                      o    407 tis. Kč 

na § 3421, pol. 5222, ÚZ 1355, ORJ 161                                      o 1.485 tis. Kč 

-   z v y š u j í 

neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5213, ORJ 161                                                      o    900 tis. Kč 

na § 3419, pol. 5222, ORJ 161                                                      o      80 tis. Kč 

na § 3421, pol. 5222, ORJ 161                                                      o    862 tis. Kč 

investiční transfery 

na § 3421, pol. 6322, ORJ 161                                                      o      50 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

předložit návrh dle bodů 1) - 3) tohoto usnesení k rozhodnutí a ke schválení zastupitelstvu 
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města na jeho jednání dne 14.10.2015 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 14.10.2015 

 vedoucí odboru kultury, sportu a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 30 
Schválení záměru zpracování dokumentu Strategický plán města 
Ostravy pro sport na období 2017 - 2025 
  
Usnesení číslo: 02252/RM1418/33 

(zn.předkl.) 
87 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se záměrem zpracovat Strategický plán města Ostravy pro sport na období 2017 - 2025 dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit záměr zpracovat Strategický plán pro sport města Ostravy na období 2017 - 2025 dle 

bodu 1) tohoto usnesení a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města  

uložit radě města zahrnout do rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2016 částku ve výši 

1.500 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

předložit návrh dle bodu 2) a 3) tohoto usnesení zastupitelstvu města na jeho jednání dne               

14. 10. 2015 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 14.10.2015 

 vedoucí odboru kultury, sportu a volnočasových aktivit 
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RM_M 11 
Návrh na souhlas s umístěním podzemního kabelového vedení NN a 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k 
pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ 
Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 02253/RM1418/33 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním podzemního kabelového vedení 1x NN a podzemního kabelového vedení 2x NN v 

pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc.č. 2665/42 - orná půda, 

parc.č. 2665/57 - orná půda 

v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, pro: 

      

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

IČO  247 29 035 

v rámci stavby “Ostrava, Ostravská, Dil, NNk” 

  

2) rozhodla 

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

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

statutárního města Ostravy: 

parc.č. 2665/42 - orná půda, 

parc.č. 2665/57 - orná půda 

v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava 

budoucí věcné břemeno je vyznačeno pro účely smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene v situačním plánu a jeho rozsah bude ve smlouvě o zřízení věcného břemene vymezen 

geometrickým plánem, s budoucím oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

za účelem zřízení a provozování podzemního kabelového vedení 1x NN v části pozemku 

parc.č. 2665/57 v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava a podzemního kabelového vedení 

2x NN v částech pozemků parc.č. 2665/42 a parc.č. 2665/57 v k.ú. Polanka nad Odrou, obec 

Ostrava, na dobu časově neomezenou za dohodnutou jednorázovou úplatu: 

- ve výši 500,- Kč za každý i započatý metr délky podzemního kabelového vedení 1x NN + 

DPH v zákonné výši v pozemku parc.č. 2665/57 v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, 

nejméně však 1500,- Kč + DPH v zákonné výši 

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

DPH v zákonné výši v pozemcích parc.č. 2665/42 a parc.č. 2665/57 v k.ú. Polanka nad Odrou, 

obec Ostrava, nejméně však 1500,- Kč + DPH v zákonné výši 

dle zásad schválených usnesením RM č. 5309/RM1014/68 ze dne 4.9.2012 

  

 
RM_M 12 
Návrh na přijetí budoucích darů vodovodů v k. ú. Nová Bělá, v k. ú. 
Hošťálkovice, obec Ostrava a uzavření smluv o budoucí smlouvě 
darovací a smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími 
dárci a vlastníky pozemků 
  
Usnesení číslo: 02254/RM1418/33 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02821/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o přijetí budoucího daru 

vodovodního řadu PE D 90  v předpokládané délce 90 m dle přílohy č. 1 A, č.1 B předloženého 

materiálu, který  bude uložen v pozemcích v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava: 

- parc.č. 350/4 - orná půda, 

- parc.č. 1623/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

s budoucími dárci 

manželé 

XXXX XXXXXXXXXX, narozena XXXX XXXX, 

XXXXXXXX XXXXXXXX narozen XXXX XXXX, 

oba bydliště XXXXXXXXXX XXXXXXX, Ostrava, Nová Bělá, PSČ: 724 00 
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Stavební objekt bude realizován v rámci stavby “Vodovod pro výstavbu rodinných domů ul. 

Na Šancích, k.ú. Nová Bělá, Ostrava”. 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

služebnosti dle přílohy č. 4 předloženého materiálu k pozemku: 

- parc. č. 350/4 – orná půda, 

v k. ú.Nová Bělá, obec Ostrava, ve vlastnictví: 

XXXX XXXXXXXXXá, rok narození 1XX2 

bydliště XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXX XXlá, 

s uvedeným vlastníkem pozemku, 

za účelem zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu PE D 90 ve výše uvedeném 

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

podmínky, že dojde k přijetí budoucího daru vodovodního řadu PE D 90 a k uzavření smlouvy 

o budoucí smlouvě darovací uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout  o přijetí budoucího daru 

vodovodní řad PE D 90 v předpokládané délce 135 m dle přílohy č.5A, 5B předloženého 

materiálu, která bude uložena v pozemcích v k.ú.  Hošťálkovice, obec Ostrava: 

- parc. č. 1625/2 - orná půda, 

- parc. č. 2064/7 - ostatní plocha, jiná plocha, 

- parc. č. 2064/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

s budoucími dárci 

XXXX XXXXXX, narozen roku XXXXX 

XXXXX XXXXXXXX, narozena XXXX XXXX. 

oba bydliště XXXXXXXXXX XXXXXXXX, Ostrava - Zábřeh, PSČ: 700 30. 
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Stavební objekt bude realizován v rámci stavby “Inženýrské sítě pro výstavbu 7 RD 

Hošťálkovice - SO 01 Prodloužení vodovodu”. 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

služebnosti dle přílohy č. 8  předloženého materiálu k pozemku: 

- parc. č. 1625/2 – orná půda, 

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

XXXX XXXXěk, rok narození 1XX2 

bydliště XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXh, 

s uvedeným vlastníkem pozemku, 

za účelem zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu PE D 90 ve výše uvedeném 

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

podmínky, že dojde k přijetí budoucího daru PE D 90 a k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 

darovací uvedené v bodě 3) tohoto usnesení 

  

5) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 14.10.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 13 
Návrh na souhlas s umístěním stavby, uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene, zrušení usnesení, uzavření 
smlouvy o zřízení věcného břemene, pro společnost Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s. 
  
Usnesení číslo: 02255/RM1418/33 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 
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s umístěním stavby podzemního komunikačního metalického vedení veřejné komunikační sítě 

do pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc.č. 3076/1 - ostatní plocha, silnice, 

v k.ú. Svinov, obec Ostrava, 

v rámci stavby “71010-008093 - VPI  Ostrava cykl. Psohl. Martinov, přel. SEK”, pro: 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3 

IČO 04084063 

  

2) rozhodla 

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

věcného břemene - podle přílohy č. 2 předloženého materiálu - k části pozemku: 

parc.č. 3076/1 - ostatní plocha, silnice, 

v k.ú. Svinov, obec Ostrava, 

budoucí věcné břemeno je vyznačeno pro účely smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene v situačním snímku a jeho rozsah bude ve smlouvě o zřízení věcného břemene 

vymezen geometrickým plánem, s budoucím oprávněným: 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3 

IČO 04084063 

za účelem zřízení a provozování podzemního komunikačního metalického vedení veřejné 

komunikační sítě, na dobu časově neomezenou, za dohodnutou jednorázovou náhradu ve výši 

100,- Kč + DPH v zákonné výši 

  

3) zrušuje 

  
bod 3) svého usnesení č. 01235/RM1418/21 ze dne 12.5.2015 

  

4) rozhodla 

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

věcného břemene dle přílohy č. 5 předloženého materiálu - k částem pozemků ve vlastnictví 
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statutárního města Ostravy: 

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

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

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

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

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

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3 

IČO: 04084063 

za účelem zřízení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě 

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

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

  

 
RM_M 14 
Návrh na uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebností s 
právnickými a fyzickými osobami a smlouvy o zřízení služebnosti s 
Družstvem vlastníků Polanka nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 02256/RM1418/33 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02918/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

služebnosti a o právu provést stavbu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu k pozemku: 

parc. č. 553/1 – ostatní plocha, zeleň 

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

Asental Land, s.r.o. 

se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, PSČ: 702 00 

IČO 277 69 143 

a 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 28/75  

s investorem: 

DIAMO, státní podnik 

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

IČO 00002739, 

za účelem zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu v uvedeném pozemku, na dobu 

neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši 250,-Kč za 1m2 plochy pozemku zatížené 

služebností + DPH v zákonné výši 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

zřízení věcného břemene dle přílohy č. 4 předloženého materiálu k pozemku: 

p. p. č. 472/7 - ostatní plocha, silnice 

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

Moravskoslezský kraj 

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

IČO 70890692 

zastoupený z pověření hejtmana kraje 

Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, 

se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 

středisko Ostrava, Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 

IČO 00095711 

a 

s investorem: 

JM VISION a.s. 

se sídlem Karlovo náměstí 290/16, Nové Město, 120 00 Praha 2 

IČO 01494325, 

za účelem zřízení, provozování a údržby přepadu kanalizace ČSOV v uvedeném pozemku, na 

dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši 10.000,-Kč + DPH v zákonné výši 
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3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

služebnosti dle přílohy č. 6 předloženého materiálu k pozemkům: 

p. p. č. 337/1 – orná půda, 

p. p. č. 337/149 – orná půda, 

oba v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, s vlastníkem pozemků: 

JM VISION a.s. 

se sídlem Karlovo náměstí 290/16, Nové Město, 120 00 Praha 2 

IČO 01494325, 

za účelem zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu DN 150 a přípojky NN ČSOV v 

uvedených pozemcích, na dobu časově neomezenou a bezúplatně 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

zřízení věcného břemene dle přílohy č. 8 předloženého materiálu k pozemku: 

p. p. č. 417/14 – ostatní plocha, silnice 

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

Moravskoslezský kraj 

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

IČO 70890692 

zastoupený z pověření hejtmana kraje 

Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, 

se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 

středisko Ostrava, Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 

IČO 00095711, 

za účelem zřízení, provozování a údržby vodovodu v uvedeném pozemku, na dobu neurčitou a 

za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,-Kč + DPH v zákonné výši 

  

5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout na straně budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
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služebnosti dle přílohy č. 10 předloženého materiálu k pozemkům: 

parc. č. 1687/9 - ostatní plocha, dráha, 

parc. č. 1732/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

oba v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, s vlastníkem pozemků: 

ArcelorMittal Ostrava a.s. 

se sídlem Vratimovská 689/117, Kunčice, 719 00 Ostrava, doručovací číslo 707 02 

IČO 451 93 258, 

za účelem umístění, provozování a údržby vodovodního řadu v uvedených pozemcích, na dobu 

neurčitou a bezúplatně 

  

6) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

služebnosti dle přílohy č. 12 předloženého materiálu k pozemku: 

parc. č. 2003/19 – ostatní plocha, zeleň 

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

ZXXXXX PXXXXX, rok narození XXXX 

bydliště XXXXXXX XXXX XXXX XXX XX XXXXXXX, 

za účelem zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu PE D 90 v uvedeném pozemku, na 

dobu časově neomezenou za jednorázovou úplatu ve výši 250,-Kč za 1 m2 plochy pozemku 

zatížené služebností 

  

7) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

služebnosti dle přílohy č. 13 předloženého materiálu k pozemku: 

parc. č. 2003/23 – ostatní plocha, zeleň 

v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, s vlastníky pozemku: 

manželé 

XXXXXXXX XXXXXXXX, rok narození XXXX 

XXXXX XXXXXXXXXX, rok narození XXXX 
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oba XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX X 

XXXXXXvec, 

SJM podíl ve výši 1/2, 

manželé 

XXXXXXXXX XXXXel, rok narození 1XX3 

XXXXX XXXXXXvá, rok narození 1XX9 

oba XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX X 

XXXXXXXec 

SJM podíl ve výši 1/2, 

za účelem zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu PE D 160 a PE D 90 v uvedeném 

pozemku, na dobu časově neomezenou za jednorázovou úplatu ve výši 250,-Kč za 1 m2 plochy 

pozemku zatížené služebností 

  

8) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout na straně oprávněného uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti dle přílohy č. 15 

předloženého materiálu k pozemku: 

parc. č. 1183/7 – ostatní plocha, jiná plocha 

v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, s vlastníkem pozemku: 

Družstvo vlastníků Polanka nad Odrou  

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

IČO:  136 44 009, 

za účelem zřízení, provozování a údržby 

vodovodního řadu DN 100 v uvedeném pozemku, v rozsahu daném geometrickým plánem č. 

3110-154a/2015 ze dne 29.7.2015, 

nadzemního vedení veřejného osvětlení v uvedeném pozemku, v rozsahu daném geometrickým 

plánem č. 3110-154b/2015 ze dne 29.7.2015, 

na dobu časově neomezenou za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,-Kč včetně 21% DPH 

  

9) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 14.10.2015 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 15 
Návrh na záměr města prodat pozemek v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec 
Ostrava a návrh na záměr města neprodat pozemek v k.ú. Michálkovice, 
obec Ostrava a v k.ú. Přívoz, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02257/RM1418/33 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02818/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat: 

- část pozemku p.p.č. 613/12 ostatní plocha jiná plocha o výměře 6 m2 v k.ú. Zábřeh nad 

Odrou, obec Ostrava, svěřeno městskému obvodu Ostrava-Jih, která je dle geometrického 

plánu č. 3079-614/2014 ze dne 19.6.2014 označena jako pozemek p.č.st. 6606 zastavěná 

plocha a nádvoří v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 

zároveň doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru neprodat: 

- pozemek p.p.č. 497/1 trvalý travní porost v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Michálkovice 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru neprodat: 

- pozemek p.p.č. 130/7 zahrada v k.ú. Přívoz, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Moravská Ostrava a 

Přívoz 

  

4) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 
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předložit návrh dle bodu 1), 2) a 3) tohoto usnesení k rozhodnutí zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 14.10.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 16 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava a v 
k.ú. Kunčičky, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02258/RM1418/33 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02898/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat nemovitou věc v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 

svěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava, a to: 

pozemek parc.č. 1874 

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

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat nemovitou věc v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 

svěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava, a to: 

pozemek parc.č. 2566/1 

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

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat nemovitou věc v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 

svěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava, a to: 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 34/75  

pozemek parc.č. 1159 

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

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat nemovitou věc v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava, svěřenou 

městskému obvodu Slezská Ostrava, a to: 

pozemek parc.č. 161 

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

  

5) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 14.10.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 17 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Nová Ves u Ostravy, 
v k. ú. Přívoz a návrh na záměr města neprodat, nepronajmout, návrh 
svěřit nemovitou věc v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, 
městskému obvodu Petřkovice 
  
Usnesení číslo: 02259/RM1418/33 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02890/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města  

rozhodnout o záměru města prodat 

část pozemku p.p.č. 141/79 o výměře 75 m2, 

v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, 

svěřeno městskému obvodu Nová Ves, 

která je dle geometrického plánu  č. 859-213/2015 ze dne 3.6.2015 nově označena jako 
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 pozemek p.p.č. 141/268  

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

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat 

pozemek p.p.č. 545/8 

a 

část pozemku p.p.č. 560/6 o výměře 448 m2, jehož součástí je místní komunikace 

která je dle geometrického plánu  č. 2017-62/2015 ze dne 11.3.2015 nově označena jako 

 pozemek p.p.č. 560/36 

část pozemku p.p.č. 970/2 o výměře 65 m2, jehož součástí je místní komunikace 

která je dle geometrického plánu  č. 2017-62/2015 ze dne 11.3.2015 nově označena jako 

 pozemek p.p.č. 970/3 

vše v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, 

svěřeno městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, 

a to za podmínky, že místní komunikace III. třídy/47c Heydukova bude v rozsahu dle 

geometrického plánu  č. 2017-62/2015 ze dne 11.3.2015 vyřazena z pasportu místních 

komunikací, 

  

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

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout, že město nemá záměr prodat 

pozemek parc. č. 639 

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

nesvěřeno městskému obvodu 

  

4) rozhodla 

  
že město nemá záměr pronajmout 

pozemek parc. č. 639 

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

nesvěřeno městskému obvodu 

  

5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit pozemek parc. č. 639  v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec 

Ostrava, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Petřkovice, dle čl. 9 odst. 1 písm. b) 

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

  

6) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

označit pozemek parc. č. 639  v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, jako majetek svěřený 

městskému obvodu Petřkovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, 

Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků 

  

7) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

předložit návrhy dle bodů 1), 2), 3), 5) a 6) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 14.10.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 18 
Návrh nekoupit nebo koupit pozemek v k.ú. Hrabová, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02260/RM1418/33 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02771/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout nekoupit pozemek: 

- parc.č. 1107/1 zahrada v k.ú. Hrabová, obec Ostrava 

od vlastníka JXXX CXXXXXXXXX, rok nar. XXXX, bytem XXXXX XXXX XXX XX 

XXXXXXXXX XXXXXXXXX 

  

2) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 14.10.2015 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 19 
Návrh na záměr města pronajmout část pozemku v k.ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava Návrh na záměr města pronajmout část pozemku 
v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02261/RM1418/33 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava parc.č. 

3594/10, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 93,50 m2 v k.ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava (ul. 28. října), dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu, 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava parc.č. 

3827/1, ost. plocha - silnice o výměře 12 m2 v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava (ul. Junácká), dle 

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

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 20 
Návrh na záměr pronájmu vodohospodářských staveb 
  
Usnesení číslo: 02262/RM1418/33 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru statutárního města Ostrava pronajmout vodohospodářské stavby ve vlastnictví 

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

Dokončené investiční akce statutárního města Ostravy 

- Odlehčovací stoka DN 1000,  včetně dvou kanalizačních komor v celkové délce 52,92 m, 

uložené v pozemcích parc. č. 287/28, parc. č. 287/29, parc. č. 308, parc. č. 995/22, parc. č. 

995/32, parc. č. 1005/10, parc. č. 1005/18, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava. Stavba byla 

kolaudována kolaudačním souhlasem č.59/15/VH/K ze dne 16.6.2015. 
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- Protipovodňové objekty - čerpací stanice, hrázová propust, vtokový a vyústní objekt, výtlačné 

potrubí, přípojka NN a technologická část čerpací stanice, umístěné na pozemcích parc. č. 

401/2,  parc.  č. 404, parc. č. 408, parc. č. 410, parc. č. 411/1, parc. č. 411/2, parc. č. 411/3, 

parc. č. 412/1, parc. č. 412/2, parc. č. 679/2, parc. č. 680/2, parc. č. 681/1, parc. č. 688/1, parc. 

č. 689/1, parc. č. 690/1, parc. č. 691/1, parc. č. 750, parc. č. 753, parc. č. 754/1, parc. č. 756, 

parc. č. 757/1, parc. č. 757/2, parc. č. 757/3, parc. č. 758/1, parc. č. 758/2, parc. č. 759/4, parc. 

č. 759/5, parc. č. 760/4, parc. č. 761/2, parc.  č. 762, parc. č. 794/2, parc. č. 795/2, parc. č. 

804/2, parc. č.  805/2, parc. č. 806/2, parc. č. 811/2, parc. č. 812, parc. č. 813/2, parc. č. 816/2, 

parc. č. 817/2, parc. č.8 22/2, parc. č. 834, parc. č. 835, parc. č. 836, parc. č. 838/2, parc. č. 

839/2, parc. č. 839/3, parc. č. 840/2, parc. č. 842/2, parc. č. 843/1, parc. č. 843/2, parc. č. 844/3, 

parc. č. 844/4, parc. č. 844/5, parc. č. 844/6, parc. č. 915/7, parc. č. 915/13, parc. č. 915/41, 

parc. č. 934/1, parc. č. 2012/1, parc. č. 2015, parc. č. 2023/16, parc. č. 2029, parc. č. 2043, 

parc. č. 2045, parc. č. 2046/5, parc. č. 2047, parc. č. 2048/1, parc. č. 2048/2 v k.ú. Koblov, 

obec Ostrava. Stavby byly kolaudovány kolaudačními souhlasy č.54/15/VH/K ze dne 

27.4.2015, č.96/14/VH/K ze dne 15.8.2014, č.200/R/2014 ze dne 24.10.2014. 

  

 
RM_M 21 
Návrh na záměr města vypůjčit část pozemků v k.ú. Dubina u Ostravy, 
obec Ostrava Návrh na záměr města pronajmout část pozemku v k.ú. 
Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava Návrh na záměr města pronajmout 
část pozemku v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava a část pozemků v k.ú. 
Hrabová, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02263/RM1418/33 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města vypůjčit části pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy a to: 

- část pozemku parc.č. 73/1,  ost. plocha - jiná plocha o výměře 8,20 m2 

- část pozemku parc.č. 73/44, ost. plocha - zeleň o výměře 17,50 m2 

oba v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava (ul. Václava Košaře), 

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

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava parc.č. 

930, ost. plocha - silnice o výměře 50 m2 v k.ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava (ul. 

Truhlářská), 

dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu, 
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a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

3) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout části pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to: 

- část pozemku parc.č. 1060/3, ost. plocha - jiná plocha o výměře 82,50 m2 

v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava (ul. Místecká) 

- část pozemku parc.č. 3014/5, ost. plocha - jiná plocha o výměře 26,50 m2 

- část pozemku parc.č. 3134/6, ost. plocha - silnice o výměře 15,50 m2 

- část pozemku parc.č. 3139/5, ost. plocha - silnice o výměře 90,50 m2 

vše v k.ú. Hrabová, obec Ostrava (ul. Místecká x ul. Nebeského), 

dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 3 předloženého materiálu, 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 24 
Návrh na souhlas s umístěním inž. sítí, uzavření smluv o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti a nájemních smluv s fyzickými osobami a 
ARP GROUP s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 02264/RM1418/33 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním vodovodní přípojky do části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 1655 – ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Kunčičky, obec Ostrava, 

pro investory: 

ZXXXXX StXXXXš, rok narození 19X8 

bydliště XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXčky, 

LXXie HaXXXXXvá, rok narození 19X0 

bydliště XXXXXXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXh, 

v rámci stavby “Novostavba rodinného domu vč. přípojek a nové části oplocení” 

  

 



Statutární město Ostrava 
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2) rozhodla 

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

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

města Ostravy: 

parc. č. 1655 – ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Kunčičky, obec Ostrava, 

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

situačním snímku a po dokončení stavby “Novostavba rodinného domu vč. přípojek a nové 

části oplocení” bude ve smlouvě o zřízení služebnosti vymezen její rozsah geometrickým 

plánem, 

s budoucími oprávněnými: 

ZXXXXk SXXXXXš, rok narození 1XX8 

bydliště XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXky, 

XXXXX XXXXXXXvá, rok narození 1XX0 

bydliště XXXXXXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXeh, 

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

časově neomezenou za dohodnutou jednorázovou úplatu ve výši 200,-Kč za každý i započatý 

metr délky vodovodní přípojky + DPH v zákonné výši, nejméně však 1.500,- Kč + DPH v 

zákonné výši, 

dle zásad schválených usnesením rady města č.5309/RM1014/68 ze dne 4.9.2012 

  

3) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku parc. č. 1655 - ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře 5 m2 v k. ú. Kunčičky, obec Ostrava 

se XXXXXXX XXXXXXXXX, rok nar. XXXX, bydliště XXXXXXXX XXXXXXX XXX 

XX XXXXXXX X XXXXXXXX 

a XXXXX XXXXXXXXXX, rok nar. XXXX, bydliště XXXXXXXX XXXXXX XXX XX 

XXXXXXX X XXXXXX 

za účelem vybudování vodovodní přípojky v rámci stavby “Novostavba rodinného domu vč. 
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přípojek a nové části oplocení” 

za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 450,- Kč ročně 

nájem se sjednává na dobu určitou, ode dne účinnosti nájemní smlouvy a skončí dnem, který 

předchází dni právních účinků zápisu služebnosti inženýrské sítě vodovodní přípojky ve 

prospěch nájemců jako oprávněných, nejpozději však 31.12.2017 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

4) souhlasí 

  
s umístěním kanalizační přípojky do částí pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

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

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

oba v k. ú. Svinov, obec Ostrava,  

pro investory: 

Manželé 

Ing. XXX XXXXka, rok narození XXXX 

Ing. XXXX XXXXXXvá, rok narození XXXX 

oba bydliště XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXnov, 

v rámci stavby “Rodinný dům manželů SXXXXXXX” 

  

5) rozhodla 

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

služebnosti dle přílohy č. 5 předloženého materiálu k částem pozemků ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

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

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

oba v k. ú. Svinov, obec Ostrava, 

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

situačním snímku a po dokončení stavby “Rodinný dům manželů SXXXXXXXX” bude ve 
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smlouvě o zřízení služebnosti vymezen její rozsah geometrickým plánem, 

s budoucími oprávněnými: 

Manželé 

Ing. XXX XXXXka, rok narození XXXX 

Ing. XXXX XXXXXXXX, rok narození XXXX 

oba bydliště XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXov,  

za účelem zřízení, provozování a údržby kanalizační přípojky v uvedených pozemcích na dobu 

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

metr délky kanalizační přípojky + DPH v zákonné výši, nejméně však 1.500,- Kč + DPH v 

zákonné výši, 

dle zásad schválených usnesením rady města č.5309/RM1014/68 ze dne 4.9.2012 

  

6) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k částem pozemků v k. ú. Svinov, obec 

Ostrava, a to: 

- parc. č. 1441/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 119,40 m2 

- parc. č. 3078/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4,80 m2 

s manželi 

Ing. XXXXX XXXXXXX, rok nar. XXXX a Ing. XXXXX XXXXXXXXX, rok nar. XXXX, 

oba bydliště XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX 

za účelem vybudování kanalizační přípojky v rámci stavby “Rodinný dům manželů 

SXXXXXXX” 

za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 11.178,- Kč ročně 

nájem se sjednává na dobu určitou ode dne účinnosti nájemní smlouvy a skončí dnem, který 

předchází dni právních účinků zápisu služebnosti inženýrské sítě kanalizační přípojky ve 

prospěch nájemců jako oprávněných, nejpozději však 31.12.2017 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 
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7) souhlasí 

  
s umístěním vodovodní přípojky do části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 952 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

pro investora: 

ARP GROUP s.r.o. 

se sídlem Ostrava – Kunčičky, Vratimovská 624/11, PSČ 718 00 

IČO 277 86 447, 

v rámci stavby “Správní budova na p. č. 943/1 Ostrava - Kunčičky” 

  

8) rozhodla 

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

služebnosti dle přílohy č. 8 předloženého materiálu k části pozemku ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy: 

parc. č. 952 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

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

situačním snímku a po dokončení stavby “Správní budova na p. č. 943/1 Ostrava - Kunčičky” 

bude ve smlouvě o zřízení služebnosti vymezen její rozsah geometrickým plánem, 

s budoucím oprávněným: 

ARP GROUP s.r.o. 

se sídlem Ostrava – Kunčičky, Vratimovská 624/11, PSČ 718 00 

IČO 277 86 447, 

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

časově neomezenou za dohodnutou jednorázovou úplatu ve výši 200,-Kč za každý i započatý 

metr délky vodovodní přípojky + DPH v zákonné výši, nejméně však 1.500,- Kč + DPH v 

zákonné výši, 
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dle zásad schválených usnesením rady města č.5309/RM1014/68 ze dne 4.9.2012 

  

9) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku parc. č. 952 - ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře 44,5 m2 v k. ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava 

s ARP GROUP s. r. o.,  se sídlem Ostrava - Kunčičky, Vratimovská 624/11, PSČ 718 00, IČO 

277 86 447 

za účelem vybudování vodovodní přípojky v rámci stavby “Správní budova na p. č. 943/1 

Ostrava - Kunčičky” 

za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 4.005,- Kč ročně 

nájem se sjednává na dobu určitou, ode dne účinnosti nájemní smlouvy a skončí dnem, který 

předchází dni právních účinků zápisu služebnosti inženýrské sítě vodovodní přípojky ve 

prospěch nájemců jako oprávněných, nejpozději však 31.12.2017 

dle přílohy č. 9 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 25 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy s L. G. a návrh na uzavření nájemní 
smlouvy s JM VISION a. s. 
  
Usnesení číslo: 02265/RM1418/33 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku parc. č. 1946/1 - ostatní 

plocha, jiná plocha o výměře 1 m2 v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

s Ing. XXXXXX XXXXXXXXX, rok nar. XXXX, bydliště XXXXXX XXXXX 

XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX 

za účelem umístění vodovodní přípojky včetně tubusové vodoměrné šachty v rámci stavby 

“Novostavba rodinného domu, přípojek inženýrských sítí, plotu a sjezdu na parcele č. 1921 v 
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k. ú. Slezská Ostrava” 

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

nájem se sjednává na dobu určitou, ode dne účinnosti nájemní smlouvy a skončí dnem, který 

předchází dni právních účinků zápisu služebnosti inženýrské sítě vodovodní přípojky včetně 

tubusové vodoměrné šachty ve prospěch nájemce jako oprávněného, nejpozději však 

31.12.2017 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku p. p. č. 337/141 - ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře 173 m2 v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava 

s JM VISION a. s., se sídlem Karlovo náměstí 290/16, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČO 014 

94 325 

za účelem vybudování přeložky veřejného vodovodu, přeložky přepadu kanalizace, úpravy 

přípojky vody čerpaní stanice a úpravy připojení NN pro čerpací stanici v rámci stavby 

“Skladový a logistický areál Ostrava Heřmanice” 

za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 15.570,- Kč ročně 

nájem se sjednává na dobu určitou, ode dne účinnosti nájemní smlouvy a skončí dnem předání 

předmětu nájmu, po vybudování přeložek, pronajímateli na základě písemného protokolu, 

nejpozději však 31.12.2017 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 26 
Návrh na záměr města pronajmout části pozemků v k. ú. Hrušov a k. ú. 
Mariánské Hory, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02266/RM1418/33 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 
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o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 1850/48 - ostatní plocha, jiná plocha o 

výměře 4,51 m2 v k. ú. Hrušov, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 1/1 

předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku p. p. č. 96/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace v 

k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, a to část A o výměře 4,4 m2 a část B o výměře 6,6 m2, dle 

zákresu ve snímku, který je přílohou č. 2/1 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje 

právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 28 
Návrh na záměr města neprodat pozemky v k.ú. Moravská Ostrava (ul. 
Cihelní), v k.ú. Přívoz, obec Ostrava (ul. Sokolská třída) 
  
Usnesení číslo: 02267/RM1418/33 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02869/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout, že město nemá záměr prodat pozemky, a to: 

pozemek p.p.č. 373/5  

pozemek p. č.st. 369 

pozemek p.p.č. 1019 

vše v k.ú. Přívoz, obec Ostrava 

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

Přívoz 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout, že město nemá záměr prodat část pozemku parc. č. 2407/1 o výměře 357 m2 v k.ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, která je dle 

geometrického plánu č. 2992-151/2007 ze dne 8.11.2007 označena jako pozemek  parc. č. 

2407/7 

  

3) ukládá 
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1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 14.10.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 37 
Návrh koupit část pozemku p.p.č. 212, k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02268/RM1418/33 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02907/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout koupit část pozemku p.p.č. 212, o výměře 562 m2, oddělenou dle geometrického 

plánu č. 1899-227/2015 ze dne 4.8.2015 a nově označenou jako pozemek p.p.č. 212/2, vše k.ú. 

Michálkovice, obec Ostrava, od vlastníka XXXXXXX XXXXXXX, rok narození XXXX, 

bydliště XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za cenu 

obvyklou 249.530,-Kč, za podmínky, že dojde k výmazu věcného břemene chůze a jízdy, 

specifikovaného na listu vlastnictví č. 60 pro k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

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

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

podmínky, že nemovitost uvedenou v bodu 1) tohoto usnesení statutární město Ostrava nabude 

do svého vlastnictví 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

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

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

nemovitost uvedenou v bodu 1) tohoto usnesení statutární město Ostrava nabude do svého 
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vlastnictví 

  

4) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 14.10.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 38 
Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Přívoz, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02269/RM1418/33 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02907/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

- p.p.č. 103/1 

- p.p.č. 103/2 

od vlastníka OKK Koksovny, a.s., IČO 476 75 829, sídlo Ostrava-Přívoz, Koksární ulice 1112, 

PSČ 702 24, za cenu obvyklou celkem 1.000.000,-Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, za podmínky, že dojde k 

výmazu zástavních práv smluvních u pozemku p.p.č. 103/1 a pozemku p.p.č. 103/2, oba k.ú. 

Přívoz, obec Ostrava, pro Českou spořitelnu, a.s., IČO 452 44 782, sídlo Olbrachtova 1929/62, 

140 00 Praha 4 

  

2) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 14.10.2015 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 39 
Návrh na rozhodnutí o výkonu působnosti a souhlas s umístěním 
vodovodní přípojky do pozemku svěřeného městskému obvodu 
Ostrava-Jih pro ORIO Morava a.s. 
  
Usnesení číslo: 02270/RM1418/33 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
v souladu s čl. 22 písm. a) bodu 2. podbodu 2.1 Statutu, že účastníkem řízení v rámci stavby 

“Novostavba víceúčelového komplexu ORIO” nebude statutární město Ostrava 

  

 
RM_M 55 
Návrh na souhlas s umístěním inž. sítí, uzavření smluv o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti, nájemních smluv a souhlas s napojením 
inž. sítí pro FREE ZONE OSTRAVA, a.s., ORIO Morava a.s. 
  
Usnesení číslo: 02271/RM1418/33 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním inženýrských sítí do částí pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy, a to: 

do pozemku 

p. p. č. 1340/33 – ostatní plocha, jiná plocha, 

vodovodní přípojky 

do pozemku 

p. p. č. 1339/15 - orná půda 

vodovodní přípojky včetně vodoměrné šachty, 

2 vnitřních rozvodů pitné vody, 

přípojky splaškové kanalizace, 

přípojky dešťové kanalizace, 

vše v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, dle přílohy č. 1/1 předloženého materiálu, 
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pro investora: 

FREE ZONE OSTRAVA, akciová společnost, anglicky: FREE ZONE OSTRAVA INC. 

se sídlem č.p. 313, 742 51 Mošnov 

IČO 136 42 693, 

v rámci stavby “Areál FREE ZONE OSTRAVA v Mošnově” 

  

2) rozhodla 

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

služebnosti dle přílohy č. 2 předloženého materiálu k částem pozemků ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 1340/33 – ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 1339/15 - orná půda, 

oba v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, 

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

situačním snímku a po dokončení stavby “Areál FREE ZONE OSTRAVA v Mošnově” bude 

ve smlouvě o zřízení služebnosti vymezen její rozsah geometrickým plánem, 

s budoucím oprávněným: 

FREE ZONE OSTRAVA, akciová společnost, anglicky: FREE ZONE OSTRAVA INC. 

se sídlem č.p. 313, 742 51 Mošnov 

IČO 136 42 693, 

za účelem zřízení, provozování a údržby 

- vodovodní přípojky v uvedených pozemcích včetně vodoměrné šachty v pozemku p. p. č. 

1339/15 v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, 

- 2 vnitřních rozvodů pitné vody, přípojky splaškové kanalizace a přípojky dešťové kanalizace 

v pozemku p. p. č. 1339/15 v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, 

na dobu časově neomezenou za dohodnutou jednorázovou úplatu ve výši 500,-Kč za každý i 

započatý metr délky vodovodní přípojky včetně vodoměrné šachty, 2 vnitřních rozvodů pitné 

vody, přípojky splaškové kanalizace a přípojky dešťové kanalizace + DPH v zákonné výši, 

nejméně však 1.500,- Kč + DPH v zákonné výši za každou přípojku samostatně, 
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dle zásad schválených usnesením rady města č.5309/RM1014/68 ze dne 4.9.2012, 

za podmínky schválení výše uvedené smlouvy Správcem programu na podporu 

podnikatelských nemovitostí a infrastruktury, kterým je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 

  

3) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu na nájem částí pozemků v k. ú. Mošnov, obec 

Mošnov, a to: 

- p. p. č. 1339/15 - orná půda, a to části A o výměře 55,60 m2 a části B o výměře 85,90 m2 

- p. p. č. 1340/33 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 3,70 m2 

s FREE ZONE OSTRAVA, akciová společnost, anglicky: FREE ZONE OSTRAVA INC., se 

sídlem č.p. 313, 742 51 Mošnov, IČO 136 42 693 

nájem se sjednává za účelem vybudování vodovodní přípojky včetně vodoměrné šachty, 2 

vnitřních rozvodů pitné vody, přípojky splaškové kanalizace a přípojky dešťové kanalizace v 

rámci stavby “Areál FREE ZONE OSTRAVA v Mošnově” 

za nájemné ve výši 60,- Kč/m2/rok, tj. 8.712,- Kč ročně 

na dobu určitou, ode dne účinnosti nájemní smlouvy a skončí dnem, který předchází dni 

právních účinků zápisu služebnosti inženýrské sítě - vodovodní přípojky včetně vodoměrné 

šachty, 2 vnitřních rozvodů pitné vody, přípojky splaškové kanalizace a přípojky dešťové 

kanalizace ve prospěch nájemce jako oprávněného, nejpozději však 31.12.2017 

za podmínky schválení nájemní smlouvy Správcem programu na podporu podnikatelských 

nemovitostí a infrastruktury, kterým je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

4) souhlasí 

  
s napojením přípojek na inženýrské sítě ve vlastnictví statutárního města Ostrava, v k.ú. 

Mošnov, obec Mošnov, a to: 

- vodovodní přípojky DN 50 v délce 22 m, která bude napojena v pozemku p.p.č. 1340/33, ve 

vlastnictví statutárního města Ostrava 

- splaškové kanalizační přípojky DN 200, která bude napojena v pozemku p.p.č.1339/15, ve 

vlastnictví statutárního města Ostrava 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 52/75  

- dešťové kanalizační přípojky DN 150, která bude napojena  v pozemku p.p.č. 1339/15, ve 

vlastnictví statutárního města Ostrava, 

dle přílohy č. 1/1 předloženého materiálu 

pro investora: 

FREE ZONE OSTRAVA, akciová společnost, anglicky: FREE ZONE OSTRAVA INC. 

se sídlem č.p.313, 742 51 Mošnov, IČO 136 42 693 

v rámci stavby “Areál  FREE ZONE OSTRAVA v Mošnově” 

  

5) souhlasí 

  
s umístěním vodovodní přípojky do části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 100/136 – ostatní plocha, jiná plocha 

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

pro investora: 

ORIO Morava a.s. 

se sídlem Horní 288/67, Dubina, 700 30 Ostrava, IČO 276 64 589, 

v rámci stavby “Novostavba víceúčelového komplexu ORIO” 

  

6) rozhodla 

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

služebnosti dle přílohy č. 5 předloženého materiálu k části pozemku ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy: 

parc. č. 100/136 – ostatní plocha, jiná plocha 

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 po dokončení stavby “Novostavba víceúčelového komplexu ORIO” bude 

ve smlouvě o zřízení služebnosti vymezen její rozsah geometrickým plánem,  

s budoucím oprávněným: 
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ORIO Morava a.s. 

se sídlem Horní 288/67, Dubina, 700 30 Ostrava, 

IČO 276 64 589, 

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

časově neomezenou za dohodnutou jednorázovou úplatu ve výši 200,-Kč za každý i započatý 

metr délky vodovodní přípojky + DPH v zákonné výši, nejméně však 1.500,- Kč + DPH v 

zákonné výši, 

dle zásad schválených usnesením rady města č.5309/RM1014/68 ze dne 4.9.2012 

  

7) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu na nájem části pozemku parc. č. 100/136 - 

ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1,85 m2 v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava 

s ORIO Morava a. s., se sídlem Horní 288/67, Dubina, 700 30 Ostrava, IČO 276 64 589 

za účelem vybudování vodovodní přípojky v rámci stavby “Novostavba víceúčelového 

komplexu ORIO” 

za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 166,50 Kč ročně 

nájem se sjednává na dobu určitou, ode dne účinnosti nájemní smlouvy a skončí dnem, který 

předchází dni právních účinků zápisu služebnosti inženýrské sítě vodovodní přípojky ve 

prospěch nájemce jako oprávněného, nejpozději však 31.12.2017 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 3 
Veřejná zakázka “Nákup vodoměrů 2016”, poř. č. 170/2015 
  
Usnesení číslo: 02272/RM1418/33 

(zn.předkl.) 
08 

  
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 nákup vodoměrů v roce 

2016, v rozsahu dle předloženého materiálu 
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2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání obálek ve složení 

členové: 

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

nákupu 

2. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Josef Kavala - odbor majetkový 

4. Ing. David Kutý, MBA - OVAK a.s. 

náhradníci: 

1. Ing. Ivana Růžičková - odbor veř. zakázek, externího financování, kapitálových účastí a 

sdruž. nákupu 

2. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Božena Vašnovská - odbor majetkový 

4. Ing. Peter Ostrák - OVAK a.s. 

  

3) jmenuje 

  
hodnotící komisi a komisi pro posouzení kvalifikace ve složení 

  

členové: 

1. Ing. Lumír Palyza - 1. náměstek primátora 

2. Ing. Josef Kavala - odbor majetkový 

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

4. Ing. Peter Ostrák - OVAK a.s. 

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

nákupu 

  

náhradníci: 

1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

2. Ing. Božena Vašnovská - odbor majetkový 

3. Ing. David Kutý, MBA - OVAK a.s. 

4. Bc. Tomáš Hruška - OVAK a.s. 

5. Ing. Ivana Růžičková - odbor veř. zakázek, externího financování, kapitálových účastí a 

sdruž. nákupu 

  

4) ukládá 

  
zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových účastí a sdruž. 

nákupu 
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zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.01.2016 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 

  
5) zmocňuje 

  
zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových účastí a sdruž. 

nákupu 

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

a rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.01.2016 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 

  
 

RM_M 63 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy s FC Baník Ostrava, a. s. 
  
Usnesení číslo: 02273/RM1418/33 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu 

se společností Baník Ostrava, a. s., se sídlem Bukovanského 1028/4, Slezská Ostrava, 710 00 

Ostrava, IČO 646 101 28 

za účelem provozování tělovýchovné činnosti jako k tréninkům, zápasům, turnajům a dalším 

sportovním a společenským akcím a další činnosti vyplývající z předmětu podnikání nájemce 

za nájemné ve výši 132.260,- Kč/měsíc + DPH v zákonné výši 

na dobu neurčitou 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_M 5 
Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku 
statutárního města Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě 
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, Nemocniční 
898/20, 728 80 Ostrava, IČO 00635162 
  
Usnesení číslo: 02274/RM1418/33 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku statutárního města 

Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě Městská nemocnice Ostrava, příspěvková 

organizace, Nemocniční 898/20, 728 80 Ostrava, IČO 00635162 v celkové pořizovací hodnotě 

18 496 491,--Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

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

předseda: Ing. Aleš Vícha - vedoucí technického odboru 

členové:    Milan Sladký - biomedicínský technik 

                  Ing. Denisa Thomasová - vedoucí oddělení zásobování 

                  Ing. Petr Částka - odbor informatiky 

                  Iva Krahulová - vedoucí oddělení operativní evidence 

                  Radmila Glosová - majetkový odbor MMO 

  

3) ukládá 

  
předsedovi komise 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Aleš Vícha, T: 30.10.2015 

 vedoucí technického odboru 
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RM_M 4 
Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku 
statutárního města Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě 
Dětské centrum Domeček, příspěvková organizace, Jedličkova 5, 700 44 
Ostrava-Zábřeh, IČO 70631956 
  
Usnesení číslo: 02275/RM1418/33 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku statutárního města 

Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě Dětské centrum Domeček, příspěvková 

organizace, se sídlem Jedličkova 5, 700 44 Ostrava-Zábřeh, IČO 70631956 v celkové 

pořizovací hodnotě 32 128,-- Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

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

předseda:   Vítězslav Boháč - technik DCD 

členové:     Hana Matýsková - referent evidence majetku DCD 

                  Radmila Glosová - majetkový odbor MMO 

  

3) ukládá 

  
předsedovi komise 

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

  

 Vyřizuje: Vítězslav Boháč, T: 30.10.2015 

 technik DCD 

  
 

RM_M 6 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví právnické 
osoby Dětské centrum Domeček, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 02276/RM1418/33 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 

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

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

vlastnictví Dětského centra Domeček, příspěvková organizace, se sídlem Jedličkova 5, 700 44 

Ostrava-Zábřeh, IČO 70631956 dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 

vystavit za zřizovatele předchozí souhlas zřizovatele dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 02.10.2015 

 vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 

  
 

RM_M 27 
Záměr transformace zdravotních a sociálních služeb poskytovaných 
Dětským centrem Domeček, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 02277/RM1418/33 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
záměr transformace zdravotních a sociálních služeb poskytovaných Dětským centrem 

Domeček, příspěvková organizace, dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
řediteli Dětského centra Domeček, příspěvková organizace 

vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 

zajistit realizaci záměru transformace dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 31.12.2017 

 vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 

  
 Vyřizuje: MUDr. Zdeněk Novotný, T: 31.12.2017 

 ředitel Dětského centra Domeček, příspěvková organizace 
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RM_M 60 
Návrh na poskytnutí mimořádné účelové dotace právnické osobě 
DANTER - reklama a potisk, s. r. o. se sídlem Muglinovská 175/111, 712 
00 Ostrava - Muglinov, IČO: 65141784 
  
Usnesení číslo: 02278/RM1418/33 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí mimořádné účelové dotace právnické osobě DANTER - reklama a potisk, s.r.o., 

se sídlem Muglinovská 175/111, 712 00 Ostrava - Muglinov, IČO: 65141784, ve výši 30 tis. 

Kč na konferenci “IV. KARDIOVASKULÁRNÍ DNY s mezinárodní účastí” a o uzavření 

smlouvy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- zvyšují 

nedaňové příjmy v ORJ 180 

§ 4357, pol. 2229          o               30 tis. Kč 

- zvyšují 

neinvestiční transfery podnikatelským subjektům v ORJ 170 

§ 3599, pol. 5213         o               30 tis. Kč 

  

 
RM_M 2 
Dohoda o plné moci 
  
Usnesení číslo: 02279/RM1418/33 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 5736/RM1014/75 
k usnesení č. 1394/ZM1014/20 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dohody o plné moci mezi statutárním městem Ostrava a Bc. Martinem Bednářem, 
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starostou městského obvodu Ostrava-Jih, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 7 
Dohoda o úpravě soupisu dokladů a účtů k projektu “Rozšíření 
výukového areálu Bělský les - výukové centrum” v rámci Operačního 
programu Životního prostředí 
  
Usnesení číslo: 02280/RM1418/33 

(zn.předkl.) 
90 

  
k usnesení č. 02025/RM1418/29 
k usnesení č. 0629/ZM1418/8 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dohody o úpravě soupisu dokladů a účtů u akce OPŽP č. 14182037 mezi 

statutárním městem Ostrava a Státním fondem životního prostředí České republiky, se sídlem 

Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČO: 00020729 k projektu “Rozšíření výukového areálu 

Bělský les - výukové centrum” spolufinancovaného z Operačního programu Životního 

prostředí dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 9 
Souhlas se Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady 
Moravskoslezsko - projekt “Pořízení vozidel pro sociální služby” 
  
Usnesení číslo: 02281/RM1418/33 

(zn.předkl.) 
90 

  
k materiálu č. BJ1418 02902/15 
k usnesení č. 01250/RM1418/21 
k usnesení č. 00839/RM1418/14 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s přijetím dotace a uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu 

soudržnosti Moravskoslezsko se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava, IČO: 75082616 

na spolufinancování projektu “Pořízení vozidel pro sociální služby” dle přílohy č.1 

předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
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rozhodnout o přijetí dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady 

regionu 

soudržnosti Moravskoslezsko se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava, IČO: 75082616 

na 

spolufinancování projektu “Pořízení vozidel pro sociální služby” dle přílohy č.1 předloženého 

materiálu 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 14.10.2015 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 

  
 

RM_M 8 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Kateřiny Šebestové, 
náměstkyně primátora, a Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., náměstka 
primátora, do Polska (Katovice) dne 11.9.2015 
  
Usnesení číslo: 02282/RM1418/33 

(zn.předkl.) 
33 

  
k usnesení č. 02088/RM1418/30 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu  ze zahraniční pracovní cesty   Mgr. Kateřiny Šebestové, náměstkyně primátora,  a Ing. 

Zbyňka Pražáka, Ph.D., náměstka primátora, do  Polska   (Katovice)  dne  11.9.2015 

  

 
RM_M 1 
Finanční zapojení statutárního města Ostravy na výměnu kotlů na 
území města Ostravy v letech 2016 – 2018 
  
Usnesení číslo: 02283/RM1418/33 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o finančním zapojení statutárního města Ostravy na výměnu kotlů na území města Ostravy v 

letech 
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2016 - 2018 

  

2) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

projednat podrobnosti vzájemné spolupráce s Moravskoslezským krajem 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 02.11.2015 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
3) ukládá 

  
vedoucímu odboru ochrany životního prostředí 

zapracovat do návrhu rozpočtu v letech 2016  - 2018 každoročně částku 10 mil. Kč na účel 

uvedený v bodě 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 02.11.2015 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 43 
Návrh aktualizace č. 4 Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací 
  
Usnesení číslo: 02284/RM1418/33 

(zn.předkl.) 
80 

  
k materiálu č. BJ1418 02896/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit aktualizaci č. 4 Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

předložit aktualizaci č. 4 Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací  dle bodu 1) tohoto 

usnesení zastupitelstvu města ke schválení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 14.10.2015 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 
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RM_M 44 
Proplacení faktury č. 20151708 za poskytnutí veterinární péče v útulku 
pro psy v Ostravě-Třebovicích 
  
Usnesení číslo: 02285/RM1418/33 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o proplacení faktury č. 20151708 ve výši 118.798,59 Kč vystavené MVDr. Janem Nytrou, 

Veterinární klinika, Ukrajinská 1536/28, 708 00  Ostrava-Poruba, IČO: 40274578 za 

veterinární služby v útulku pro psy v Ostravě-Třebovicích nad rámec objednávky č. 

1344/2015/190 ze dne 23. 04. 2015 dle předloženého návrhu a důvodové zprávy předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 45 
Program dodatečného poskytnutí dodací z Fondu pro děti ohrožené 
znečištěním ovzduší na období od 01. 11. 2015 - 30. 04. 2016 
  
Usnesení číslo: 02286/RM1418/33 

(zn.předkl.) 
80 

  
k materiálu č. BJ1418 02906/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o vyhlášení “Programu dodatečného poskytnutí dotací z Fondu pro děti ohrožené 

znečištěním ovzduší na období od 01. 11. 2015 - 30. 04. 2016” a o vyčlenění částky 

1.350.000 Kč z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší na jeho realizaci dle přílohy č. 1 

a důvodové zprávy  předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 14.10.2015 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 
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RM_M 46 
Podnět občana P. H. na vydání obecně závazné vyhlášky upravující 
dobrovolné čipování psů a dopis poslance Evropského parlamentu 
pana Petra Macha ve věci čipování psů 
  
Usnesení číslo: 02287/RM1418/33 

(zn.předkl.) 
80 

  
k materiálu č. BJ1418 02910/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

nevyhovět podnětu občana PXXXX HXXXXXXXX na vydání obecně závazné vyhlášky 

upravující dobrovolné čipování psů a schválit návrh odpovědi 

občanu PXXXX HXXXXXXXXXX  dle přílohy č. 4 předloženého materiálu s úpravou 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

projednat dopis poslance Evropského parlamentu pana Petra Macha týkající se čipování psů, 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu a schválit návrh odpovědi dle přílohy č. 6 předloženého 

materiálu s úpravou 

  

3) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

předložit zastupitelstvu k projednání a schválení návrh dle bodů 1) a  2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 14.10.2015 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 52 
Návrh veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí účelové investiční dotace 
na akci “Výstavba skladu techniky pro potřeby hospodaření v lesích” 
pro Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 02288/RM1418/33 

(zn.předkl.) 
80 

  
k materiálu č. BJ1418 02900/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 
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zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí účelové investiční dotace ve výši  270 tis. Kč  a o uzavření 

smlouvy na poskytnutí účelové investiční  dotace mezi statutárním městem Ostrava, se sídlem 

Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 a právnickou  osobou Ostravské městské 

lesy a zeleň, s.r.o., se sídlem A. Brože 2/3124, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO: 25816977  dle 

přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

- sníží kapitálová rezerva 

  na ORJ 230, § 6409, položka 6909                                      o 270 tis. Kč 

- zvýší investiční transféry nefinančním podnikatelským subjektům 

  na § 1031, položka 6313, ORG 9503                                   o 270 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 14.10.2015 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 64 
Zvýšení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města 
Ostravy Nadaci na pomoc zvířatům a uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o 
poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města 
Ostravy ev. č. 1034/2015/OŽP 
  
Usnesení číslo: 02289/RM1418/33 

(zn.předkl.) 
80 

  
k materiálu č. BJ1418 02905/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
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rozhodnout o zvýšení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy 

poskytnuté na základě Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 

statutárního města Ostravy ev. č. 1034/2015/OŽP o 300.000 Kč právnické osobě: Nadace na 

pomoc zvířatům, IČO: 25817981, se sídlem Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1536 na péči o 

opuštěná zvířata v době poranění, nemoci a týrání, zejména na komplexní řešení problematiky 

toulavých koček a psů na území města Ostravy dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z 

rozpočtu statutárního města Ostravy ev. č. 1034/2015/OŽP s právnickou osobou: Nadace na 

pomoc zvířatům, IČO: 25817981 se sídlem Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1536 dle bodu 1) 

tohoto usnesení a přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu  města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

- snižují běžné výdaje 

§ 3722, pol. 5169, ORJ 190 ............................ o 300 tis. Kč 

- zvyšují neinvestiční transfery 

§ 1014, pol. 5229, ORJ 190 ............................ o 300 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí a schválení návrhy dle bodů 1) - 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 14.10.2015 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 47 
Návrh na zapojení Zoologické zahrady Ostrava, příspěvkové organizace 
do mezinárodního systému podpory na záchranu ohrožených druhů 
zvířat a rostlin prostřednictvím projektu „Koruna ze vstupu“ 
  
Usnesení číslo: 02290/RM1418/33 

(zn.předkl.) 
80 
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k materiálu č. BJ1418 02904/15 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
návrh na zapojení Zoologické zahrady Ostrava, příspěvkové organizace do mezinárodního 

systému podpory projektů na záchranu ohrožených druhů zvířat a rostlin prostřednictvím 

projektu „Koruna ze vstupu“,  dle předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
se zapojením Zoologické zahrady Ostrava, příspěvkové organizace do mezinárodního systému 

podpory projektů na záchranu ohrožených druhů zvířat a rostlin prostřednictvím projektu 

„Koruna ze vstupu” 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit návrh na zapojení Zoologické zahrady Ostrava, příspěvkové organizace do 

mezinárodního systému podpory projektů na záchranu ohrožených druhů zvířat a rostlin 

prostřednictvím projektu „Koruna ze vstupu“ 

  

4) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové  

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

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 14.10.2015 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 22 
Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností” v souvislosti se 
stavbou “Propojení ul. Pavlova - Plzeňská” a ostatními stavbami 
zahrnutými do kapitálového rozpočtu města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 02291/RM1418/33 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1418 02925/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 
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zastupitelstvu města 

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

Pavlovova - Plzeňská” mezi vlastníkem: 

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 61974757 

 a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na části pozemku p.p.č. 1149/6 v k.ú. Zábřeh nad 

Odrou, obec Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

stavbou “Propojení ul. Pavlovova - Plzeňská” mezi povinným: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace 

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle 

IČO: 65993390 

 a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na částech pozemků p.p.č. 1079/13 a p.p.č. 1079/16 

v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

katodická ochrana ocelových vodovodních přivaděčů - I. etapa” mezi vlastníky: 

MXXXXX MXXX 

bytem: XXXXXXX XXXXXXXX, 708 00Ostrava X XXXXXX 

ZXXXXX MXXXXXXX 

bytem: XXXXXXX XXXXXXXX, 708 00 Ostrava X XXXXXX 

 a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na částech pozemků parc.č.2942/21 a parc.č. 

2872/27 v k.ú. Poruba, obec Ostrava dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 69/75  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

trasa O, Ostrava - Přívoz” mezi vlastníkem: 

ADO Ostrava, a.s. 

Brandlova 1911/5, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 

IČO: 47676973 

 a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na částech pozemků p.č.st. 21/1 a p.č.st.1120 v k.ú. 

Přívoz, obec Ostrava dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Kamilu Bednářovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 14.10.2015 

 zastupující vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_M 23 
Návrh na uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti” v souvislosti se 
stavbou “Cyklostezky - úsek Slezskoostravský hrad - Hrabová - 
přeložky slaboproudých sítí” 
  
Usnesení číslo: 02292/RM1418/33 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Cyklostezky - úsek 

Slezskoostravský hrad - Hrabová - přeložky slaboproudých sítí” mezi vlastníkem: 

OKK Koksovny, a.s. 

Koksární ulice 1112, 702 24 Ostrava - Přívoz 

IČO:47675829 

 a 

oprávněným: 

ČEZ ICT Services, a.s. 

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

IČO: 26470411 

a 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na části pozemku parc.č. 3635/7 v k.ú. Slezská 

Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 29 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a smlouvě mandátní 
č. 3095/2013/OI/LPO na zpracování projektové dokumentace “Sportovní 
areál U Cementárny - II. etapa”, org 8171 
  
Usnesení číslo: 02293/RM1418/33 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a smlouvě mandátní č. 3095/2013/OI/LPO ze dne 

9.12.2013 na zpracování projektové dokumentace (DÚR, DSP, DPS) pro stavbu ”Sportovní 

areál U Cementárny - II. etapa, mezi objednatelem Statutárním městem Ostrava, Prokešovo 

nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 a zhotovitelem: 

PPS Kania s.r.o., Nivnická 665/10, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 26821940 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 1 
Veřejná zakázka “Příprava vodohospodářských staveb - IČ”, poř. č. 
147/2015 
  
Usnesení číslo: 02294/RM1418/33 

(zn.předkl.) 
5 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

činnosti včetně odborného technické dozoru stavebníka na vodohospodářských stavbách 

statutárního města Ostravy, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

se sídlem: Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava - Moravská Ostrava 

IČO: 45193673 
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za cenu nejvýše přípustnou 1.889.798,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 4 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o 
dílo a smlouvy příkazní na vypracování investičního záměru “Rozšíření 
útulku pro psy v Ostravě-Třebovicích (IZ)” 
  
Usnesení číslo: 02295/RM1418/33 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

vypracování investičního záměru a výkon inženýrské činnosti za účelem projednání 

investičního záměru v rámci přípravy stavby “Rozšíření útulku pro psy v Ostravě-

Třebovicích”, a to mezi objednatelem (příkazcem): 

statutární město Ostrava 

Prokešovo náměstí 8, Ostrava 

IČO: 00845451 

a 

zhotovitelem (příkazníkem): 

V&V stavební a statická kancelář, spol. s r.o. 

se sídlem Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava 

IČO: 26831929 

dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 5 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu ul. Dušní-Barbořina”, poř. č. 
151/2015 
  
Usnesení číslo: 02296/RM1418/33 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 02055/RM1418/29 
  
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. Dušní-Barbořina” v Ostravě - Vítkovicích, v rozsahu dle předloženého materiálu 
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2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání obálek ve složení 

členové: 

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

nákupu 

2. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

náhradníci: 

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

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. Rudolf Ficek - člen ZM 

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

4. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

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

nákupu 

náhradníci: 

1. Ing. Ivo Hařovský - náměstek primátora 

2. Ing. František Kolařík - člen ZM 

3. Ing. David Kutý, MBA - OVAK a.s. 

4. Ing. Zdeněk Frait - odbor investiční 

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

nákupu 

  

4) ukládá 

  
zastupující vedoucí  odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových účastí a sdruž. 

nákupu zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 
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 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 29.02.2016 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 

  
5) zmocňuje 

  
zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových účastí a sdruž. 

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

smlouvy a rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 29.02.2016 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 

  
 

RM_M 48 
Licenční smlouva na užívání „Piktogramů“, vytvořených a používaných 
při výstupech mapování a kategorizaci přístupnosti objektů osobami s 
omezenou schopností pohybu a orientace 
  
Usnesení číslo: 02297/RM1418/33 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s uzavřením licenční smlouvy na užívání „Piktogramů“, vytvořených a používaných při  

výstupech mapování a kategorizaci přístupnosti objektů osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace s Pražskou organizací vozíčkářů, o.s.,   Benediktská 688/6,  110 00  Praha 1 

IČO: 00676098 

  

2) pověřuje 

  
primátora Ing. Tomáše  Macuru, MBA 

k podpisu licenční smlouvy 

  

 Vyřizuje: Ing. Tomáš Macura, MBA,  

 primátor 

  
 

RM_M 49 
Předchozí souhlas rady města k prodeji a ke zřízení předkupního práva 
k nemovitostem v majetku města, svěřených městským obvodům a k 
nabytí nemovitostí 
  
Usnesení číslo: 02298/RM1418/33 

(zn.předkl.) 
89 
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Rada města 

  
1) vydává 

  
předchozí souhlas k prodeji nemovitostí dle čl. 7, odst. (3), písm. a), bod 4 a 5, ke zřízení 

předkupního práva dle čl. 7, odst. 17, písm. g), k nabytí 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 

  

 
RM_VZ 2 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy 
na zhotovení územní studie “VEŘEJNÝ PROSTOR HLAVNÍ TŘÍDA 
PORUBA” 
  
Usnesení číslo: 02299/RM1418/33 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy na zhotovení územní studie 

“VEŘEJNÝ PROSTOR HLAVNÍ TŘÍDA PORUBA” 

se zhotovitelem: Ing. arch. Václav Filandr, Opavská 6032/10, 708 00  Ostrava - Poruba 

IČO: 11192747 

za cenu nejvýše přípustnou 245.000,- Kč bez DPH + příslušná sazba DPH dle platných 

právních předpisů dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_MZP 1 
Návrh na úpravu počtu funkčních míst v rámci Magistrátu města 
Ostravy 
  
Usnesení číslo: 02300/RM1418/33 

(zn.předkl.) 
36 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o navýšení počtu funkčních míst v rámci odboru kultury, sportu a volnočasových aktivit z 16 
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na 17 s účinností od 1.10.2015 

  

2) stanovuje 

  
celkový počet funkčních míst pro zaměstnance statutárního města Ostravy v pracovním 

poměru zařazených do magistrátu na 848 s účinností od 1.10.2015 

  

 
RM_M 51 
Kontrola plnění usnesení rady města za období červen, červenec 2015 
  
Usnesení číslo: 02301/RM1418/33 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
předloženou kontrolu s tím, že: 

a) usnesení dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu jsou splněna a vyřazují se z dalšího 

sledování 

b) usnesení dle přílohy č. 3 ponechává ve sledování k další kontrole plnění usnesení rady města 

  

 
  
 
 


