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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 02.12.2014 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

00114/RM1418/5 RM_M 0 Schválení programu 5. schůze rady města dne 

02.12.2014 

28 

00115/RM1418/5 RM_M 53 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Petra 

Čolase, ředitele Zoologické zahrady Ostrava, p.o. 

do Indie (Dillí) ve dnech 22.10.-12.11.2014 

01 

00116/RM1418/5 RM_M 61 Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Regionální rady pro projekt “Bezpečnostní úpravy 

a komunikace pro pěší na ulici Světlovské” 

50 

00117/RM1418/5 RM_M 63 Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje v rámci dotačního 

programu “Příspěvky na ozdravné pobyty” na 

spolufinancování projektu “Ozdravný pobyt dětí z 

MŠ zřízených MOb MHaH” 

50 

00118/RM1418/5 RM_M 64 Poskytnutí podpory a rozhodnutí o poskytnutí 

dotace z Operačního programu Životní prostředí 

na projekt „Zateplení a výměna oken ZŠ 

Železárenská v Ostravě – Mariánských Horách a 

Hulvákách” 

50 

00119/RM1418/5 RM_M 65 Přijetí smlouvy o poskytnutí podpory a 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt 

„Snížení energetické náročnosti budovy MŠ U 

Dvoru v Ostravě – Mar. Hory” v rámci 

Operačního programu Životního prostředí 

50 

00120/RM1418/5 RM_M 69 Smlouva č. 11094126 o poskytnutí podpory ze 

Státního fondu životního prostředí České 

republiky 

50 

00121/RM1418/5 RM_M 70 Posouzení a vyjádření k Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace a Smlouvě č. 14168783 o poskytnutí 

podpory ze Státního fondu životního prostředí v 

rámci Operačního programu Životní prostředí pro 

projekt “Zateplení školských zařízení v obvodu 

MOaP - 1. část 

50 

00122/RM1418/5 RM_M 71 Posouzení a vyjádření k Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace a Smlouvě č. 14168833 o poskytnutí 

podpory ze Státního fondu životního prostředí v 

rámci Operačního programu Životní prostředí pro 

projekt “Zateplení školských zařízení v obvodu 

MOaP - 2. část” 

50 

00123/RM1418/5 RM_M 41 Smlouva, Rozhodnutí o poskytnutí dotace a 

Dohoda o úpravě soupisu dokladů a účtů k 

projektu “EKOTERMO III” v rámci Operačního 

programu Životního prostředí 

38 

00124/RM1418/5 RM_M 42 Přijetí Smlouvy o poskytnutí podpory a 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu 

38 
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“Rozšíření výukového areálu Bělský les - výsadba 

zeleně” v rámci Operačního programu Životního 

prostředí 

00125/RM1418/5 RM_VZ 1 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření Smlouvy příkazní na výkon 

technického dozoru investora (TDI) pro akci 

“Revitalizace městské zeleně” 

38 

00126/RM1418/5 RM_VZ 2 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na 

zpracování plánu BOZP a výkon koordinátora 

BOZP pro projekt “Revitalizace městské zeleně” 

38 

00127/RM1418/5 RM_VZ 14 Veřejná zakázka “Realizace kulturního a 

turistického značení pro motoristy”, poř. č. 

265/2014 

38 

00128/RM1418/5 RM_VZ 5 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na tisk 

měsíčníku “Ostravská radnice” v roce 2015 

1 

00129/RM1418/5 RM_VZ 6 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na tisk 

publikace s názvem “Ostrava Metropolitan 

Magazine” v roce 2015 

1 

00130/RM1418/5 RM_M 16 Návrh obecně závazné vyhlášky č. ..., kterou se 

mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 

14/2013, Statut města Ostravy, ve znění 

pozdějších změn a doplňků 

28 

00131/RM1418/5 RM_M 51 Personální změny ve složení pracovní skupiny pro 

významné akce statutárního města Ostravy 

28 

00132/RM1418/5 RM_M 52 Podnět občana statutárního města Ostravy 28 

00133/RM1418/5 RM_M 66 Návrh programu a organizační zajištění 2. 

zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 

dne 17.12.2014 

28 

00134/RM1418/5 RM_M 67 Návrh na odvolání a jmenování zástupců města do 

odborné pracovní komise (na základě Smlouvy o 

spolupráci a závazcích uzavřené s Dalkia Česká 

republika, a.s.) 

28 

00135/RM1418/5 RM_M 68 Návrh na změnu usnesení ZM č. 0007/ZM1418/1 

ze dne 6.11.2014 týkající se zabezpečování 

konkrétních úkolů v samostatné působnosti 

28 

00136/RM1418/5 RM_VZ 3 Veřejná zakázka “Komunikace, chodníky a 

parkovací plochy u býv. kina Mír II.”, poř. č. 

183/2014 

05 

00137/RM1418/5 RM_VZ 7 Veřejná zakázka “Cyklostezka Počáteční, 

Slezskoostravský hrad”, poř. č. 254/2014 

5 

00138/RM1418/5 RM_VZ 9 Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu a 

rozšíření kanalizace ul. Nad Porubkou”, poř. č. 

251/2014 

5 

00139/RM1418/5 RM_VZ 10 Veřejná zakázka “EKOTERMO IV”, poř.č. 

239/2014 

05 

00140/RM1418/5 RM_VZ 15 Veřejná zakázka “Autobusový terminál Dubina, 

Interspar”, poř. č. 175/2014 

38 
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00141/RM1418/5 RM_M 57 Návrh rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 

2015 

07 

00142/RM1418/5 RM_M 18 Úprava závazného ukazatele a rozpočtu 07 

00143/RM1418/5 RM_M 19 Úprava rozpočtu r. 2014 07 

00144/RM1418/5 RM_M 39 Dohoda o plné moci 07 

00145/RM1418/5 RM_M 40 Snížení kapitálových výdajů investičního odboru 

roku 2014 k financování výdajů v roce 2015 

07 

00146/RM1418/5 RM_M 15 Návrh na prodej přebytečného movitého majetku 

města Ostravy ve správě Národního divadla 

moravskoslezského, p.o. 

42 

00147/RM1418/5 RM_M 14 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Lumíra 

Palyzy, 1. náměstka primátora, a Ing. Martina 

Štěpánka, Ph.D., člena zastupitelstva města, do 

Monaka (Monte Carlo) ve dnech 17.-19.11.2014 a 

Belgie (Brusel) ve dnech 19.-20.11.2014 

31 

00148/RM1418/5 RM_M 21 Návrh na souhlasy se vstupem na pozemky ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy za účelem 

provedení plošného metanscreeningu pro VVUÚ, 

a.s. 

08 

00149/RM1418/5 RM_M 23 Návrh na souhlas s umístěním vodovodní přípojky 

do pozemku ve vlastnictví SMO, návrh na 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti a návrh na uzavření smlouvy o 

výpůjčce s fyzickými osobami 

08 

00150/RM1418/5 RM_M 24 Návrh na souhlas s umístěním stavby a uzavřením 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene k pozemkům v k.ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy s oprávněným: OVANET a.s. 

08 

00151/RM1418/5 RM_M 25 Návrh na zřízení věcných břemen a uzavření 

smluv o zřízení věcných břemen k pozemkům ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy v k.ú 

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

nad Odrou, obec Ostrava, pro společnost RWE 

GasNet,s.r.o. 

08 

00152/RM1418/5 RM_M 26 Návrh na zřízení věcného břemene - služebnosti a 

uzavření smluv o zřízení věcného břemene - 

služebnosti k pozemkům ve vlastnictví SMO pro 

oprávněného ČEZ Distribuce, a.s. 

08 

00153/RM1418/5 RM_M 27 Návrh na prodej části pozemku pozemku v k.ú. 

Muglinov, obec Ostrava 

08 

00154/RM1418/5 RM_M 28 Návrh nevyužít předkupní právo k nemovité věci 

v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 

08 

00155/RM1418/5 RM_M 29 Návrh na jednostranné započtení pohledávky - 

Dentální ateliér s.r.o. “v likvidaci” 

08 

00156/RM1418/5 RM_M 30 Souhlas s podnájmem bytu v domě na ul. Horní 

3030/96, Ostrava - Bělský Les 

08 

00157/RM1418/5 RM_M 31 Návrh záměru darovat nemovitosti ve “Strategické 08 
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průmyslové zóně Ostrava-Mošnov” v k.ú. 

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

Sedlnice 

00158/RM1418/5 RM_M 32 Návrh na svěření movitého majetku městskému 

obvodu Polanka nad Odrou 

08 

00159/RM1418/5 RM_M 33 Návrh na zrušení usnesení zastupitelstva města č. 

2594/ZM1014/33 ze dne 25.6.2014, návrh na 

záměr města směnit nemovité věci v k.ú. Stará 

Bělá, obec Ostrava 

08 

00160/RM1418/5 RM_M 34 Návrh na zrušení usnesení rady č. 

11053/RM1014/143 ze dne 30.9.2014 a uzavření 

směnné smlouvy (Gravitační odvodnění Hrušova) 

08 

00161/RM1418/5 RM_M 35 Návrh na záměr města prodat pozemek p.p.č. 

561/1, k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 

08 

00162/RM1418/5 RM_M 38 Návrh na záměr města propachtovat pozemky v 

k.ú. Poruba, obec Ostrava 

08 

00163/RM1418/5 RM_M 43 Souhlas s postoupením smluv 08 

00164/RM1418/5 RM_M 46 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. 

ú. Přívoz, Petřkovice u Ostravy, Mariánské Hory, 

Hošťálkovice a záměr města neprodat nemovité 

věci v k. ú. Mariánské Hory, Přívoz, a nezřídit 

služebnost chůze a jízdy k pozemku v k. ú. Přívoz 

08 

00165/RM1418/5 RM_M 47 Prohlášení o zániku předkupního práva k 

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

zřízeného na základě Kupní smlouvy a smlouvy o 

předkupním právu ev.č. 1973/2008/MJ ze dne 

18.8.2008 

08 

00166/RM1418/5 RM_M 48 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o 

zřízení služebnosti s EUROVIA CZ, a.s., smluv o 

zřízení služebnosti s manžely K., MSK, ŘSD ČR a 

smlouvy o zániku služebnosti s panem J.M. 

08 

00167/RM1418/5 RM_M 49 Návrh na záměr města neprodat pozemky v k.ú. 

Martinov ve Slezsku, obec Ostrava, které jsou 

součástí sportovního areálu DPO 

08 

00168/RM1418/5 RM_M 58 Návrh prodat pozemek p.p.č. 1062 v k.ú. Přívoz, 

obec Ostrava (ul. Mariánskohorská) 

08 

00169/RM1418/5 RM_M 59 Návrh na uzavření nájemních smluv s JM VISION 

a. s., s fyzickou osobou R. P. a smlouvy o 

výpůjčce s New Karolina Shopping Center 

Development, s. r. o. 

08 

00170/RM1418/5 RM_M 60 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti 

užívacího práva se společností Biocel Paskov a.s. 

08 

00171/RM1418/5 RM_M 20 Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného 

movitého majetku statutárního města Ostravy, 

předaného k hospodaření právnické osobě Domov 

Sluníčko, příspěvková organizace, Syllabova 19, 

703 00 Ostrava - Vítkovice, IČ 70631875 

41 

00172/RM1418/5 RM_M 13 Návrh na poskytnutí neinvestičního účelového 42 
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příspěvku Domu dětí a mládeže, Ostrava - Poruba, 

p.o. 

00173/RM1418/5 RM_M 50 Ukončení projektu “Zateplení obvodového pláště 

budovy, výměna oken a rekonstrukce střechy v 

objektu na ul. Ostrčilova” 

42 

00174/RM1418/5 RM_M 2 Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně 

závazná vyhláška č. 13/2004, o školských 

obvodech spádových škol zřizovaných městskými 

obvody statutárního města Ostravy, ve znění 

obecně závazných vyhlášek č. 11/2005 ze dne 

14.12.2005, č. 16/2006 ze dne 13.12.2006, č. 

13/2007 ze dne 12.12.2007, č. 10/2009 ze dne 

16.12. 2009, č. 5/2010 ze dne 15.9.2010 a č. 

20/2013 ze dne 11.12.2013 

86 

00175/RM1418/5 RM_M 62 Smlouva o provozu elektronické spisové služby 

při realizaci projektu Technologického centra 

statutárního města Ostravy s příspěvkovou 

organizací Základní škola, Ostrava-Poruba, 

Porubská 832 

83 

00176/RM1418/5 RM_VZ 12 Návrh smlouvy o poskytování maintenance a 

technické podpory se spol. SODATSW spol. s r.o. 

83 

00177/RM1418/5 RM_VZ 13 Smlouva na dodávku integračního rozhraní 

systému GINIS s interním portálem pro správu 

identit se společností GORDIC spol. s r. o. 

83 

00178/RM1418/5 RM_M 7 Úprava závazného ukazatele pro Zoologickou 

zahradu Ostrava, příspěvková organizace pro rok 

2014 

80 

00179/RM1418/5 RM_M 8 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do 

vlastnictví Zoologické zahrady Ostrava, 

příspěvkové organizace, se sídlem Michálkovická 

197, 710 00 Slezská Ostrava, IČ 00373249 

80 

00180/RM1418/5 RM_M 12 Návrh na uzavření Smlouvy o předání 

projektových dokumentací a postoupení licence v 

souvislosti s realizací stavby ORG 6205 Městská 

nemocnice Ostrava, dětský pavilon - rekonstrukce 

opláštění a zateplení 

05 

00181/RM1418/5 RM_M 17 Návrh na uzavření smluv o právu provést stavbu v 

souvislosti se stavbami, zahrnutými do 

kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy 

05 

00182/RM1418/5 RM_M 36 Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 

0712/2006/OI/LPO 

05 

00183/RM1418/5 RM_M 37 Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo - realizace 

stavby “Komunikace a chodníky ul. Sirotčí” 

05 

00184/RM1418/5 RM_M 44 Návrh na uzavření “Smluv o zřízení věcného 

břemene” a “Smluv o zřízení služebností” v 

souvislosti s realizací stavby “Rozvoj metropolitní 

sítě SMO” - část I. 

05 

00185/RM1418/5 RM_M 45 Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností” v 05 
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souvislosti s realizací stavby “Rozvoj metropolitní 

sítě SMO” - část II. 

00186/RM1418/5 RM_VZ 4 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření Smlouvy příkazní na službu “Projekt 

management” při realizaci akce Rekonstrukce 

Městského stadionu Vítkovice (severní a jižní 

ochozy) 

05 

00187/RM1418/5 RM_M 3 Určení zastupitele, který bude ve smyslu zákona č. 

183/2006 Sb., spolupracovat s úřadem územního 

plánování při pořizování územně plánovacích 

dokumentací a jejich změn 

89 

00188/RM1418/5 RM_M 4 Ukončení pořizování změn č. 2009/01, 2009/03 a 

2012/01 Územního plánu města Ostravy (1994) 

89 

00189/RM1418/5 RM_M 5 Návrhy na pořízení změny Územního plánu 

Ostravy 

89 

00190/RM1418/5 RM_M 6 Předchozí souhlas k prodeji, pachtu, daru, 

pronájmu nemovitostí v majetku města, svěřených 

městským obvodům a nabytí nemovitostí 

89 

00191/RM1418/5 RM_M 11 Povolení výjimky ze stavební uzávěry SDD “Jáma 

Haber” pro stavbu “REKO MS OSTRAVA - 

NAJMANSKÁ +1” v k.ú. Slezská Ostrava 

89 

00192/RM1418/5 RM_M 55 Revokace usnesení rady města č. 

11064/RM1014/143 ze dne 30.9.2014 

39 

00193/RM1418/5 RM_M 9 Vyjádření k umístění zastávky na území 

statutárního města Ostrava 

09 

00194/RM1418/5 RM_M 54 Dočasná změna zpoplatnění parkovacích míst 09 

00195/RM1418/5 RM_M 56 Odpověď na nabídku spolupráce při realizaci 

projektu občanského sdružení Oživení 

“Transparentnost městských společností” 

09 

00196/RM1418/5 RM_M 1 Volba přísedících a vzdání se funkce přísedící 

Okresního soudu v Ostravě 

21 

00197/RM1418/5 RM_M 22 Návrh na souhlas s umístěním podzemního 

kabelového vedení VN 22 kV k pozemkům ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy a uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene-služebnosti, pro ČEZ Distribuce, a.s. 

08 
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Materiály, které byly staženy : 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_M 10 Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy 

84 

  RM_VZ 11 Veřejná zakázka “Cyklotrasa M přes Svinovské 

mosty (PD + IČ + AD)”, poř. č. 211/2014 

05 

  
Materiály, k nimž nebylo usnesení přijato : 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_VZ 8 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a o uzavření smlouvy na zhotovení územní studie 

“OPAVSKÁ ULICE - OSTRAVA PORUBA, 

změna bariery na městskou třídu” 

89 
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RM_M 0 
Schválení programu 5. schůze rady města dne 02.12.2014 
  
Usnesení číslo: 00114/RM1418/5 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  program 5. schůze rady města dne 02.12.2014 s úpravou 

  

 
RM_M 53 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Petra Čolase, ředitele 
Zoologické zahrady Ostrava, p.o. do Indie (Dillí) ve dnech 22.10.-
12.11.2014 
  
Usnesení číslo: 00115/RM1418/5 

(zn.předkl.) 
01 

  
k usnesení č. 10464/RM1014/137 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  zprávu ze zahraniční pracovní cesty  Ing.  Petra Čolase, ředitele Zoologické zahrady Ostrava, 

p.o.  do Indie (Dillí)  ve dnech 22.10.-12.11.2014 

  

 
RM_M 61 
Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady pro 
projekt “Bezpečnostní úpravy a komunikace pro pěší na ulici 
Světlovské” 
  
Usnesení číslo: 00116/RM1418/5 

(zn.předkl.) 
50 

  
k materiálu č. BJ1418 00377/14 
k usnesení č. 7945/RM1014/104 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady, která by měla být 

uzavřena mezi Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Proskovice na financování z 

Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 od poskytovatele 

Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 

Ostrava - Moravská Ostrava, IČ: 75082616 na projekt “Bezpečnostní úpravy a komunikace pro 

pěší na ulici Světlovské” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu  

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

  

2) schvaluje 

  
financování projektu  “Bezpečnostní úpravy a komunikace pro pěší na ulici Světlovské” 

v roce 2014: na předfinancování ve výši      61 tis. Kč, 

v roce 2015: na předfinancování ve výši 6 813 tis. Kč, 

přičemž v obou částkách je obsaženo spolufinancování celkem ve výši 925 tis. Kč dle přílohy 

č. 2 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  zastupitelstvu města 

vyslovit souhlas s podmínkami dle čl. IV. bodu 5.3 Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Regionální rady uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  

4) žádá 

  
městský obvod Proskovice 

zabezpečit všechny potřebné úkony spojené s realizací projektu dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Marie Matějová, T: 30.06.2015 

 starostka Městského obvodu Proskovice 

  
5) ukládá 

  primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit zastupitelstvu města  návrh dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Marie Matějová, T: 17.12.2014 

 starostka Městského obvodu Proskovice 

  
 

RM_M 63 
Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského 
kraje v rámci dotačního programu “Příspěvky na ozdravné pobyty” na 
spolufinancování projektu “Ozdravný pobyt dětí z MŠ zřízených MOb 
MHaH” 
  
Usnesení číslo: 00117/RM1418/5 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, která by měla být 

uzavřena mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem Mariánské Hory a Hulváky a 

poskytovatelem: Moravskoslezský kraj, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692 
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na financování projektu “Ozdravný pobyt dětí z MŠ zřízených MOb MHaH” z dotačního 

programu “Příspěvky na ozdravné pobyty” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

a 

s přijetím dotace z dotačního programu “Příspěvky na ozdravné pobyty” dle podmínek 

poskytovatele dotace - Moravskoslezského kraje, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava na 

projekt “Ozdravný pobyt dětí z MŠ zřízených MOb MHaH” 

  

2) žádá 

  městský obvod Mariánské Hory a Hulváky 

o zabezpečení všech potřebných úkonů spojených s realizací projektu dle bodu 1) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. arch. Liana Janáčková, T: 30.06.2015 

 starostka Městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky 

  
 

RM_M 64 
Poskytnutí podpory a rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního 
programu Životní prostředí na projekt „Zateplení a výměna oken ZŠ 
Železárenská v Ostravě – Mariánských Horách a Hulvákách” 
  
Usnesení číslo: 00118/RM1418/5 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
a) s návrhem Smlouvy č. 14169553 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 

ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, která by měla být uzavřena mezi 

příjemcem statutárním městem Ostrava, jednajícím prostřednictvím městského obvodu 

Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 63, 709 36 Ostrava – Mariánské Hory, IČ 00845451 

a poskytovatelem Státním fondem životního prostředí České republiky, se sídlem Kaplanova 

1931/1, 148 00 Praha 11, IČ 00020729, na financování projektu „Zateplení a výměna oken ZŠ 

Železárenská v Ostravě – Mariánských Horách a Hulvákách“ z Operačního programu Životní 

prostředí, Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, oblast podpory 3.2 – Realizace 

úspor energie a využití odpadního tepla dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

b) s přijetím dotace z Operačního programu Životní prostředí dle podmínek poskytovatele 

Ministerstva životního prostředí, se sídlem Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, IČ 00164801, 

na projekt „Zateplení a výměna oken ZŠ Železárenská v Ostravě – Mariánských Horách a 

Hulvákách“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
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za podmínky, že zastupitelstvo města vydá souhlas s tím, že předmět podpory nebude převeden 

na jinou osobu ani právně zatížen, zejména zastaven ve prospěch jiné osoby (vyjma takových 

věcných břemen, u kterých výkon práv z nich odvozený neohrozí realizaci akce ani plnění 

jejího účelu po stanovenou dobu) nejméně po dobu 5 let od ukončení realizace akce dle čl. III. 

bod 5. písmeno e) smlouvy uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyslovit souhlas s tím, že předmět podpory nebude převeden na jinou osobu ani právně zatížen, 

zejména zastaven ve prospěch jiné osoby (vyjma takových věcných břemen, u kterých výkon 

práv z nich odvozený neohrozí realizaci akce ani plnění jejího účelu po stanovenou dobu) 

nejméně po dobu 5 let od ukončení realizace akce dle čl. III. bod 5. písmeno e) smlouvy 

uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  

3) žádá 

  městský obvod Mariánské Hory a Hulváky 

zabezpečit všechny potřebné úkony spojené s realizací projektu dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

4) ukládá 

  primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. arch. Liana Janáčková, T: 17.12.2014 

 starostka Městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky 

  
 

RM_M 65 
Přijetí smlouvy o poskytnutí podpory a Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
na projekt „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ U Dvoru v 
Ostravě – Mar. Hory” v rámci Operačního programu Životního prostředí 
  
Usnesení číslo: 00119/RM1418/5 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
a) s návrhem Smlouvy č. 14171503 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 

ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, která by měla být uzavřena mezi 

příjemcem statutárním městem Ostrava, jednajícím prostřednictvím městského obvodu 

Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava – Mariánské Hory, IČ 

00845451 a poskytovatelem Státním fondem životního prostředí České republiky, se sídlem 

Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ 00020729, na financování projektu „Snížení 

energetické náročnosti budovy MŠ U Dvoru v Ostravě – Mar. Hory“ z Operačního programu 

Životní prostředí, Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, oblast podpory 3.2 – 
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Realizace úspor energie a využití odpadního tepla dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

b) s přijetím dotace z Operačního programu Životní prostředí dle podmínek poskytovatele 

Ministerstva životního prostředí, se sídlem Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, IČ 00164801, 

na projekt „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ U Dvoru v Ostravě – Mar. Hory“ dle 

přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

za podmínky, že zastupitelstvo města vydá souhlas s tím, že předmět podpory nebude převeden 

na jinou osobu ani právně zatížen, zejména zastaven ve prospěch jiné osoby (vyjma takových 

věcných břemen, u kterých výkon práv z nich odvozený neohrozí realizaci akce ani plnění 

jejího účelu po stanovenou dobu) nejméně po dobu 5 let od ukončení realizace akce dle čl. III. 

bod 5. písmeno e) smlouvy uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  zastupitelstvu města 

vyslovit souhlas s tím, že předmět podpory nebude převeden na jinou osobu ani právně zatížen, 

zejména zastaven ve prospěch jiné osoby (vyjma takových věcných břemen, u kterých výkon 

práv z nich odvozený neohrozí realizaci akce ani plnění jejího účelu po stanovenou dobu) 

nejméně po dobu 5 let od ukončení realizace akce dle čl. III. bod 5. písmeno e) smlouvy 

uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  

3) žádá 

  městský obvod Mariánské Hory a Hulváky 

zabezpečit všechny potřebné úkony spojené s realizací projektu dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

4) ukládá 

  primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. arch. Liana Janáčková, T: 17.12.2014 

 starostka Městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky 

  
 

RM_M 69 
Smlouva č. 11094126 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 
prostředí České republiky 
  
Usnesení číslo: 00120/RM1418/5 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 1247/RM1014/18 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  a) s návrhem Smlouvy č. 11094126 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 

České republiky, která by měla být uzavřena mezi Statutárním městem Ostrava, městským 
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obvodem Ostrava - Jih a poskytovatelem Státním fondem životního prostředí České republiky, 

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

REGENERACE PLOCHY ZELENĚ 29. DUBNA x STŘEDISKO “ODRA” z Operačního 

programu Životní prostředí, Prioritní osy  6 Zlepšení stavu přírody a krajiny, oblast podpory 

6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

b) s přijetím dotace z Operačního programu Životní prostředí dle podmínek od poskytovatele 

Česká republika - Ministerstvo životního prostředí, se sídlem Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 

10, IČO: 00164801, na projekt REGENERACE PLOCHY ZELENĚ 29.DUBNA x 

STŘEDISKO “ODRA” dle přílohy č. 2 předloženého materiálu   

za podmínky, že zastupitelstvo města  vydá souhlas s tím, že předmět podpory projektu 

REGENERACE PLOCHY ZELENĚ 29. DUBNA x STŘEDISKO “ODRA” nebude převeden 

na jinou osobu ani právně zatížen, zejména zastaven ve prospěch jiné osoby (s výjímkou 

věcných břemen odouhlasených Státním fondem životního prostředí České republiky) nejméně 

po dobu 10 let od ukončení realizace akce dle čl. III., bod 5, písm. e) smlouvy uvedené v 

příloze č. 1 a čl.A písm. c) podmínek poskytnutí dotace v příloze č. 2 předloženého materiálu 

 

  

2) doporučuje 

  zastupitelstvu města 

vyslovit souhlas s tím, že předmět podpory projektu REGENERACE PLOCHY ZELENĚ 29. 

DUBNA x STŘEDISKO “ODRA” nebude převeden na jinou osobu ani právně zatížen, 

zejména zastaven ve prospěch jiné osoby (s výjimkou věcných břemen odsouhlasených 

Státním fondem životního prostředí České republiky) nejméně po dobu 10 let od ukončení 

realizace akce dle čl. III., bod 5, písm. e) smlouvy uvedené v příloze č. 1 a čl. A písm. c) 

podmínek poskytnutí dotace v příloze č. 2 předloženého materiálu  

  

3) žádá 

  městský obvod Ostrava - Jih 

zabezpečit všechny potřebné úkony spojené s realizací projektu dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 05.12.2014 

 starosta Městského obvodu Ostrava - Jih 

  
4) ukládá 

  primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit návrh dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 17.12.2014 

 starosta Městského obvodu Ostrava - Jih 
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RM_M 70 
Posouzení a vyjádření k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Smlouvě č. 
14168783 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí v 
rámci Operačního programu Životní prostředí pro projekt “Zateplení 
školských zařízení v obvodu MOaP - 1. část 
  
Usnesení číslo: 00121/RM1418/5 

(zn.předkl.) 
50 

  
k materiálu č. BJ1418 00133/14 
k usnesení č. 5348/RM1014/69 
k usnesení č. 8289/RM1014/109 
k usnesení č. 9910/RM1014/131 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
a) s návrhem Smlouvy č. 14168783 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 

ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, která by měla být uzavřena mezi 

příjemcem Statutárním městem Ostrava, jednajícím prostřednictvím městského obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz, náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 OSTRAVA, IČO: 00845451 

a poskytovatelem Státním fondem životního prostředí České republiky, se sídlem Kaplanova 

1931/1, 148 00 PRAHA 11, IČO: 00020729, na financování projektu “Zateplení školských 

zařízení v obvodu MOaP - 1. část” z Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 3 - 

Udržitelné využívání zdrojů energie, oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití 

odpadního tepla (u nepodnikatelské sféry) dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

b) s přijetím dotace z Operačního programu Životní prostředí dle podmínek od poskytovatele 

České republiky - Ministerstva životního prostředí, se sídlem: Vršovická 1442/65, 100 10 

PRAHA 10, IČO: 00164801, na projekt “Zateplení školských zařízení v obvodu MOaP - 1. 

část” dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

za podmínky, že zastupitelstvo města vydá souhlas s tím, že předmět podpory projektu 

“Zateplení školských zařízení v obvodu MOaP - 1. část” nebude převeden na jinou osobu ani 

právně zatížen zejména zastaven ve prospěch jiné osoby (vyjma takových věcných břemen, u 

kterých výkon práv z nich odvozený neohrozí realizaci akce ani plnění jejího účelu po 

stanovenou dobu) nejméně po dobu 5 let od ukončení realizace akce dle č III., bod 5, písm. e) 

smlouvy uvedené v příloze č. 1 a čl. A písm. c) podmínek poskytnutí dotace v příloze č. 2 

předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyslovit souhlas s tím, že předmět podpory projektu “Zateplení školských zařízení v obvodu 

MOaP - 1. část” nebude převeden na jinou osobu ani právně zatížen, zejména ve prospěch jiné 

osoby (vyjma takových věcných břemen, u kterých výkon práv z nich odvozených neohrozí 
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realizaci akce ani plnění jejího účelu po stanovenou dobu) nejméně po dobu 5 let od ukončení 

realizace akce dle č. III., bod 5, písm. e) smlouvy uvedené v příloze č. 1 a čl. A písm. c) 

podmínek poskytnutí dotace v příloze č. 2 předloženého materiálu 

  

3) žádá 

  městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

o zabezpečení všech potřebných úkonů spojených s realizací projektu dle bodu 1) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová,  

 starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
4) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 17.12.2014 

 starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
 

RM_M 71 
Posouzení a vyjádření k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Smlouvě č. 
14168833 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí v 
rámci Operačního programu Životní prostředí pro projekt “Zateplení 
školských zařízení v obvodu MOaP - 2. část” 
  
Usnesení číslo: 00122/RM1418/5 

(zn.předkl.) 
50 

  
k materiálu č. BJ1418 00374/14 
k usnesení č. 5348/RM1014/69 
k usnesení č. 8289/RM1014/109 
k usnesení č. 9910/RM1014/131 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
a) s návrhem Smlouvy č. 14168833 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 

ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, která by měla být uzavřena mezi 

příjemcem Statutárním městem Ostrava, jednajícím prostřednictvím městského obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz, náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 OSTRAVA, IČO: 00845451 

a Státním fondem životního prostředí České republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 

PRAHA 11, IČO:00020729, na financování projektu “Zateplení školských zařízení v obvodu 

MOaP - 2. část” z Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 3 - Udržitelné 

využívání zdrojů energie, oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního 
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tepla (u nepodnikatelské sféry) dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

b) s přijetím dotace z Operačního programu Životní prostředí dle podmínek od poskytovatele 

České republiky - Ministerstva životního prostředí, se sídlem: Vršovická 1442/65, 100 10 

PRAHA 10, IČO: 00164801, na projekt “Zateplení školských zařízení v obvodu MOaP - 2. 

část” dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

za podmínky, že zastupitelstvo města  vydá souhlas s tím, že předmět podpory projektu 

“Zateplení školských zařízení v obvodu MOaP - 2. část” nebude převeden na jinou osobu ani 

právně zatížen zejména zastaven ve prospěch jiné osoby (vyjma takových věcných břemen, u 

kterých výkon práv z nich odvozený neohrozí realizaci akce ani plnění jejího účelu po 

stanovenou dobu) nejméně po dobu 5 let od ukončení realizace akce dle č. III., bod 5, písm. e) 

smlouvy uvedené v příloze č. 1 a čl. A písm. c) podmínek poskytnutí dotace v příloze č. 2 

předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyslovit souhlas s tím, že předmět podpory projektu “Zateplení školských zařízení v obvodu 

MOaP - 2. část” nebude převeden na jinou osobu ani právně zatížen zejména zastaven ve 

prospěch jiné osoby (vyjma takových věcných břemen, u kterých výkon práv z nich odvozený 

neohrozí realizaci akce ani plnění jejího účelu po stanovenou dobu) nejméně po dobu 5 let od 

ukončení realizace akce dle č. III., bod 5, písm. e) smlouvy uvedené v příloze č. 1 a čl. A písm. 

c) podmínek poskytnutí dotace v příloze č. 2 předloženého materiálu 

  

3) žádá 

  městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

o zabezpečení všech potřebných úkonů spojených s realizací projektu dle bodu 1) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 29.12.2014 

 starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
4) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

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

 

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 17.12.2014 

 starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
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RM_M 41 
Smlouva, Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Dohoda o úpravě soupisu 
dokladů a účtů k projektu “EKOTERMO III” v rámci Operačního 
programu Životního prostředí 
  
Usnesení číslo: 00123/RM1418/5 

(zn.předkl.) 
38 

  
k materiálu č. BJ1418 00356/14 
k usnesení č. 9918/RM1014/131 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Smlouvy č. 12127373 o poskytnutí podpory mezi Statutárním městem 

Ostrava a Státním fondem životního prostředí České republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, 

148 00 Praha 11, IČO: 00020729 na financování projektu “EKOTERMO III” z Operačního 

programu Životního prostředí dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

a 

o přijetí dotace z Operačního programu Životního prostředí od poskytovatele - Česká republika 

- Ministerstvo životního prostředí, se sídlem Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, IČO: 

00164801 na projekt “EKOTERMO III” dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

a 

o uzavření Dohody o úpravě soupisu dokladů a účtů u akce č. 12127373 mezi Statutárním 

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

1931/1, 148 00 Praha 11, IČO: 00020729 k projektu “EKOTERMO III” spolufinancovaného z 

Operačního programu Životního prostředí dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 17.12.2014 

 vedoucí odboru ekonomického rozvoje 
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RM_M 42 
Přijetí Smlouvy o poskytnutí podpory a Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
k projektu “Rozšíření výukového areálu Bělský les - výsadba zeleně” v 
rámci Operačního programu Životního prostředí 
  
Usnesení číslo: 00124/RM1418/5 

(zn.předkl.) 
38 

  
k materiálu č. BJ1418 00373/14 
k usnesení č. 5877/RM1014/77 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Smlouvy č. 13147866 o poskytnutí podpory mezi příjemcem 

statutárním městem Ostrava a poskytovatelem Státním fondem životního prostředí České 

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

projektu “Rozšíření výukového areálu Bělský les - výsadba zeleně” z Operačního programu 

Životního prostředí dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

a 

o přijetí dotace z Operačního programu Životního prostředí od poskytovatele - Česká 

republika, Ministerstvo životního prostředí, se sídlem Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, 

IČO: 00164801 na projekt “Rozšíření výukového areálu Bělský les - výsadba zeleně” dle 

podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace viz příloha č. 2 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 17.12.2014 

 vedoucí odboru ekonomického rozvoje 

  
 

RM_VZ 1 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy 
příkazní na výkon technického dozoru investora (TDI) pro akci 
“Revitalizace městské zeleně” 
  
Usnesení číslo: 00125/RM1418/5 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 00006/RM1418/2 
k usnesení č. 8602/RM1014/113 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 
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o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy příkazní na výkon technického 

dozoru investora pro akci “Revitalizace městské zeleně” s příkazníkem: 

Ing. Magda Cigánková Fialová, Sokolská třída 447/41, 702 00 Ostrava, IČ: 69221189 

za cenu nejvýše přípustnou 83.000,- Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 2 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy o 
dílo a smlouvy příkazní na zpracování plánu BOZP a výkon 
koordinátora BOZP pro projekt “Revitalizace městské zeleně” 
  
Usnesení číslo: 00126/RM1418/5 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 8602/RM1014/113 
k usnesení č. 00006/RM1418/2 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu dle přílohy č.1 a uzavření Smlouvy o dílo a smlouvy 

příkazní na zpracování plánu BOZP a výkon funkce koordinátora BOZP pro projekt 

“Revitalizace městské zeleně” se zhotovitelem (příkazníkem): 

INKOS-OSTRAVA, a.s., Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 52 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ: 

48394637 

za cenu nejvýše přípustnou 60.000,- Kč bez DPH dle přílohy č.2 předloženého materiálu. 

  

 
RM_VZ 14 
Veřejná zakázka “Realizace kulturního a turistického značení pro 
motoristy”, poř. č. 265/2014 
  
Usnesení číslo: 00127/RM1418/5 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vyzvat dodavatele uvedené v předloženém návrhu k podání nabídky k veřejné zakázce malého 

rozsahu na realizaci kulturního a turistického značení pro motoristy v turistické oblasti 
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Ostravsko v rozsahu dle předloženého návrhu 

  

2) jmenuje 

  
komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení: 

členové: 

PhDr. Adéla Koudelová, Dis. - odbor ekonomického rozvoje 

Ing. Tomáš Procházka          - odbor dopravy 

Ing. Simona Wroblowská      - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 

Mgr. Aneta Novotná              - odbor ekonomického rozvoje 

Ing. Milan Halenčák              - odbor dopravy 

Ing. Ivana Fatková                 - odbor legislativní a právní 

  

3) ukládá 

  vedoucí odboru legislativního a právního 

zabezpečit veškeré potřebné úkony k této veřejné zakázce 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 31.01.2015 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_VZ 5 
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na tisk měsíčníku “Ostravská 
radnice” v roce 2015 
  
Usnesení číslo: 00128/RM1418/5 

(zn.předkl.) 
1 

  
k usnesení č. 11264/RM1014/146 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na tisk měsíčníku “Ostravská radnice” v roce 2015 

společnosti CZECH PRINT CENTRE a.s., Černokostelecká 613/145, 100 00 Praha 10, IČ: 

43875548 na základě výsledku elektronické aukce č. 4312/2014 za 885 500,- Kč bez DPH a 

uzavření smlouvy dle přílohy č.2 předloženého materiálu 
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RM_VZ 6 
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na tisk publikace s názvem 
“Ostrava Metropolitan Magazine” v roce 2015 
  
Usnesení číslo: 00129/RM1418/5 

(zn.předkl.) 
1 

  
k usnesení č. 11263/RM1014/146 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na tisk publikace s názvem “Ostrava Metropolitan 

Magazine” v roce 2015 společnosti PRINTO spol. s r.o., Gen Sochora 1379, 708 00 Ostrava - 

Poruba, IČ: 45196907 na základě výsledku elektronické aukce č. 4313/2014 ze dne 18. 11. 

2014 za 398 000,- Kč bez DPH a uzavření smlouvy dle přílohy č.2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 16 
Návrh obecně závazné vyhlášky č. ..., kterou se mění a doplňuje obecně 
závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších 
změn a doplňků 
  
Usnesení číslo: 00130/RM1418/5 

(zn.předkl.) 
28 

  
k materiálu č. BJ1418 00365/14 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  návrh obecně závazné vyhlášky č. ..., kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 

14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu  

  

3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit návrh obecně závazné vyhlášky č. ..., kterou se mění a doplňuje obecně závazná 

vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, dle přílohy č. 

1 předloženého materiálu ke schválení zastupitelstvu města 
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 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 17.12.2014 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 51 
Personální změny ve složení pracovní skupiny pro významné akce 
statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 00131/RM1418/5 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) odvolává 

  
a) z funkce předsedy pracovní skupiny pro významné akce statutárního města Ostravy: 

    - Ing. Petra Kajnara 

b) z funkce člena pracovní skupiny pro významné akce statutárního města Ostravy: 

    - Ing. Jiřího Hrabinu 

    - Ing. Dalibora Madeje 

    - Ing. Tomáše Petříka 

    - Ing. Simonu Piperkovou  

    - Bc. Moniku Schromovou 

    - Bc. Tomáše Suchardu 

    - Ing. Martina Štěpánka, Ph.D.  

    - Bc. Radanu Zapletalovou 

  

2) jmenuje 

  
a) do funkce předsedy pracovní skupiny pro významné akce statutárního města Ostravy: 

    -  Ing. Tomáše Macuru, MBA, člena ZM 

b) do funkce člena pracovní skupiny pro významné akce statutárního města Ostravy: 

    - Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., člena ZM 

    - Mgr. Radima Babince, člena ZM 

    - Mgr. Kateřinu Šebestovou, členku ZM 

    - Ing. Kamila Bednáře, člena ZM 

    - Ing. Ivo Hařovského, člena ZM 
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RM_M 52 
Podnět občana statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 00132/RM1418/5 

(zn.předkl.) 
28 

  
k materiálu č. BJ1418 00371/14 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  podnět občana statutárního města Ostravy uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit zastupitelstvu města k projednání bod 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 17.12.2014 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 66 
Návrh programu a organizační zajištění 2. zasedání zastupitelstva 
města, které se bude konat dne 17.12.2014 
  
Usnesení číslo: 00133/RM1418/5 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  s návrhem programu a s organizačním zajištěním 2. zasedání zastupitelstva města, které se 

bude konat ve středu 17. prosince 2014 od 9.00 hodin  ve velké zasedací síni Radnice města 

Ostravy dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu s úpravou 

  

 
RM_M 67 
Návrh na odvolání a jmenování zástupců města do odborné pracovní 
komise (na základě Smlouvy o spolupráci a závazcích uzavřené s Dalkia 
Česká republika, a.s.) 
  
Usnesení číslo: 00134/RM1418/5 

(zn.předkl.) 
28 

  
k materiálu č. BJ1418 00319/14 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
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vyhradit si dle § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, rozhodnutí o odvolání zástupců statutárního města Ostrava v odborné 

pracovní komisi ustavené na základě Smlouvy o spolupráci a závazcích ze dne 3.7.2002, ve 

znění dodatků č. 1 - 6, uzavřené se společností Dalkia Česká republika, a.s., se sídlem Ostrava, 

28. října 3337/7, PSČ: 709 74, IČ: 45193410, a to: 

Ing. Dalibora Madeje 

Ing. Tomáše Petříka 

Ing. Lumíra Palyzu 

Miroslava Nováka 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

odvolat zástupce statutárního města Ostrava v odborné pracovní komisi ustavené na základě 

Smlouvy o spolupráci a závazcích ze dne 3.7.2002, ve znění dodatků č. 1 - 6, uzavřené se 

společností Dalkia Česká republika, a.s., se sídlem Ostrava, 28. října 3337/7, PSČ: 709 74, IČ: 

45193410, a to: 

Ing. Dalibora Madeje 

Ing. Tomáše Petříka 

Ing. Lumíra Palyzu 

Miroslava Nováka 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si dle § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, rozhodnutí o jmenování zástupců statutárního města Ostrava v odborné 

pracovní komisi ustavené na základě Smlouvy o spolupráci a závazcích ze dne 3.7.2002, ve 

znění dodatků č. 1 - 6, uzavřené se společností Dalkia Česká republika, a.s., se sídlem Ostrava, 

28. října 3337/7, PSČ: 709 74, IČ: 45193410, a to: 

Ing. Tomáše Macuru, MBA 

Ing. Lumíra Palyzu 

Mgr. Kateřinu Šebestovou 

Miroslava Nováka 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

jmenovat zástupce statutárního města Ostrava v odborné pracovní komisi ustavené na základě 

Smlouvy o spolupráci a závazcích ze dne 3.7.2002, ve znění dodatků č. 1 - 6, uzavřené se 

společností Dalkia Česká republika, a.s., se sídlem Ostrava, 28. října 3337/7, PSČ: 709 74, IČ: 

45193410, a to: 
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Ing. Tomáše Macuru, MBA 

Ing. Lumíra Palyzu 

Mgr. Kateřinu Šebestovou 

Miroslava Nováka 

  

5) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA  

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 17.12.2014 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 68 
Návrh na změnu usnesení ZM č. 0007/ZM1418/1 ze dne 6.11.2014 týkající 
se zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti 
  
Usnesení číslo: 00135/RM1418/5 

(zn.předkl.) 
28 

  
k materiálu č. BJ1418 00357/14 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  návrh na změnu usnesení zastupitelstva města č. 0007/ZM1418/1 ze dne 6.11.2014 bodů 6)  

a 7) 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

změnit bod 6) a 7) usnesení č. 0007/ZM1418/1 ze dne 6.11.2014 takto: 

”6) svěřuje 

     náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

     zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti na úseku: 

     - dotací 

     - veřejných zakázek (pro všechny resorty) 

     - sdružených nákupů a kapitálových účastí 

  7) svěřuje 

      náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

      zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti na úseku: 

      - životního prostředí 

      - živnostenského úřadu 

      - IT služeb a outsourcingu” 
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3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 17.12.2014 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_VZ 3 
Veřejná zakázka “Komunikace, chodníky a parkovací plochy u býv. kina 
Mír II.”, poř. č. 183/2014 
  
Usnesení číslo: 00136/RM1418/5 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1418 00332/14 
k usnesení č. 10800/RM1014/139 
k usnesení č. 2739/ZM1014/34 
  
Rada města 

  
1) vylučuje 

  
z otevřeného řízení vyhlášeného k veřejné zakázce na realizaci stavby “Komunikace, chodníky 

a parkovací plochy u býv. kina Mír” v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, z důvodu uvedeného v 

předloženém návrhu, uchazeče, který předložil nabídku pod poř. č. 4 

CENTROM IMPEX s.r.o. 

se sídlem: Nivnická 326/21, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 

IČO: 29444136 

  

2) rozhodla 

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

předloženého materiálu a o výběru nejvhodnější nabídky na realizaci stavby “Komunikace, 

chodníky a parkovací plochy u býv. kina Mír” v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, v rozsahu dle 

předloženého návrhu a za podmínky rozhodnutí zastupitelstva města o uzavření smlouvy dle 

bodu 3) tohoto usnesení s uchazečem, který předložil svou nabídku pod poř. č. 1:  

K2 stavební Moravia s.r.o. 

se sídlem: Počáteční 429/10, 710 00 Ostrava 

IČO: 28573994   
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za cenu nejvýše přípustnou 1.377.729,83 Kč bez DPH 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby “Komunikace, chodníky a parkovací 

plochy u býv. kina Mír” v rozsahu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

4) ukládá 

  primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA  

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 17.12.2014 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_VZ 7 
Veřejná zakázka “Cyklostezka Počáteční, Slezskoostravský hrad”, poř. 
č. 254/2014 
  
Usnesení číslo: 00137/RM1418/5 

(zn.předkl.) 
5 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zveřejnění předběžného oznámení k veřejné zakázce na realizaci stavby “Cyklostezka 

Počáteční, Slezskoostravský hrad” v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, dle ust. § 86 zákona č. 

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu dle 

předloženého návrhu 

  

 
RM_VZ 9 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu a rozšíření kanalizace ul. 
Nad Porubkou”, poř. č. 251/2014 
  
Usnesení číslo: 00138/RM1418/5 

(zn.předkl.) 
5 

  
k materiálu č. BJ1418 00259/14 
k usnesení č. 00031/RM1418/3 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 
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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 a rozšíření kanalizace ul. Nad Porubkou” v k.ú. Svinov, Obec Ostrava, v rozsahu dle 

předloženého návrhu a za podmínek schválení požadavků na obsah smlouvy zastupitelstvem 

města a schválení rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2015 zastupitelstvem města, 

kterým bude zabezpečeno financování této veřejné zakázky s úpravou v důvodové zprávě 

předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání obálek ve složení 

členové: 

1. Mgr. Eva Balonová     - odbor legislativní a právní  

2. Ing. Eva Seborská     - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Dalibor Kanclíř    - odbor investiční 

náhradníci: 

1. JUDr. Josef Kadlec    - odbor legislativní a právní  

2. Ing. Tomáš Smolík     - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Zdeněk Frait       - odbor investiční 

  

3) jmenuje 

  
hodnotící komisi a komisi pro posouzení kvalifikace ve složení 

členové: 

1. Ing. Kamil Bednář                - náměstek primátora 

2. Mgr. Radim Babinec            - náměstek primátora 

3. Ing. František Kolařík           - člen ZM 

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

5. Ing. Dalibor Kanclíř              - odbor investiční 

6. Ing. Eva Seborská               - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 

1. Ing. Ivo Hařovský                 - náměstek primátora 

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

3. Ing. Břetislav Gibas             - tajemník magistrátu 

4. Ing. David Kutý, MBA          - OVAK a.s. 

5. Ing. Zdeněk Frait                 - odbor investiční 

6. Mgr. Eva Balonová               - odbor legislativní a právní 
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4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit požadavky na obsah smlouvy veřejné zakázky “Rekonstrukce vodovodu a rozšíření 

kanalizace ul. Nad Porubkou” v rozsahu dle předloženého návrhu 

  

5) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA  

předložit ke schválení zastupitelstvu města požadavky na obsah smlouvy veřejné zakázky 

“Rekonstrukce vodovodu a rozšíření kanalizace ul. Nad Porubkou”, v rozsahu dle 

předloženého návrhu 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 17.12.2014 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
6) ukládá 

  vedoucí odboru legislativního a právního 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 30.04.2015 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
7) zmocňuje 

  
vedoucí odboru legislativního a právního 

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

a rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 30.04.2015 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_VZ 10 
Veřejná zakázka “EKOTERMO IV”, poř.č. 239/2014 
  
Usnesení číslo: 00139/RM1418/5 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 11225/RM1014/145 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na provedení stavebních úprav pro snížení 
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energetické náročnosti objektů základní školy na ulici Trnkovecká v Ostravě - Radvanicích, 

základní školy v Ostravě - Bartovicích a budovy Provaznická 1244/62 v Ostravě - Hrabůvce v 

rámci projektu EKOTERMO IV, v rozsahu dle předloženého návrhu 

  

2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání obálek ve složení 

členové: 

1. Ing. Dalibor Kanclíř                 - odbor investiční 

2. Mgr. Eva Balonová                  - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Eva Seborská                   - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 

1. Ing. Hana Hostašová              - odbor investiční 

2. JUDr. Josef Kadlec                 - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Ivana Růžičková               - odbor legislativní a právní 

  

3) jmenuje 

  
hodnotící komisi a komisi pro posouzení kvalifikace ve složení 

členové: 

1. Ing. Kamil Bednář                      - náměstek primátora 

2. Mgr. Radim Babinec                  - náměstek primátora 

3. Ing. František Kolařík                 - člen zastupitelstva města 

4. Ing. Marie Dvořáková                 - odbor ekonomického rozvoje 

5. Ing. Dalibor Kanclíř                    - odbor investiční 

6. Ing. Eva Seborská                     - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 

1. Ing. Ivo Hařovský                      - náměstek primátora 

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

3. Ing. Břetislav Gibas                  - tajemník Magistrátu města Ostravy 

4. Ing. Eva Mikulská                     - odbor ekonomického rozvoje 

5. Ing. Hana Hostašová                 - odbor investiční 

6. Mgr. Eva Balonová                    - odbor legislativní a právní 

  

4) schvaluje 

  účast zástupce Státního fondu životního prostředí ČR, jako pozorovatele (bez práva hlasu) na 

jednání hodnotící komise k veřejné zakázce pod označením “EKOTERMO IV” 
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5) ukládá 

  
vedoucí odboru legislativního a právního 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 30.04.2015 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
6) zmocňuje 

  
vedoucí odboru legislativního a právního 

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

a rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 30.04.2015 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_VZ 15 
Veřejná zakázka “Autobusový terminál Dubina, Interspar”, poř. č. 
175/2014 
  
Usnesení číslo: 00140/RM1418/5 

(zn.předkl.) 
38 

  
k materiálu č. BJ1418 00348/14 
k usnesení č. 2738/ZM1014/34 
k usnesení č. 10802/RM1014/139 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

předloženého materiálu a o výběru nejvhodnější nabídky na realizaci stavby “Autobusový 

terminál Dubina, Interspar”, v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, v rozsahu dle 

předloženého návrhu a za podmínky rozhodnutí zastupitelstva města o uzavření smlouvy dle 

bodu 2) tohoto usnesení s uchazečem, který předložil svou nabídku pod poř. č. 5: 

COLAS CZ, a.s. 

se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00  Praha 9  

IČO: 26177005 

za cenu nejvýše přípustnou 6.136.755,12 Kč bez DPH 
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2) doporučuje 

  zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření smlouvy o dílo na zhotovení stavby “Autobusový terminál Dubina, 

Interspar” v rozsahu dle přílohy č. 3 předloženého návrhu s uchazečem uvedeným v bodě 1) 

tohoto usnesení 

  

3) ukládá 

  primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA  

předložit zastupitelstvu města návrh na uzavření smlouvy o dílo dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 17.12.2014 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 57 
Návrh rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 2015 
  
Usnesení číslo: 00141/RM1418/5 

(zn.předkl.) 
07 

  
k materiálu č. BJ1418 00324/14 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit 

a) účelové dotace pro městské obvody na rok 2015 v celkové výši 22 422 tis.Kč dle přílohy č. 

9 předloženého materiálu 

b) neúčelové dotace pro městské obvody na rok 2015 v celkové výši 776 573 tis.Kč dle přílohy 

č. 10 předloženého materiálu 

c) přerozdělení dotací ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu mezi 

statutární město Ostrava a městské obvody na rok 2015 v celkové výši 262 608 tis.Kč dle 

přílohy č. 11 předloženého materiálu 

d) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace na rok 2015 dle přílohy č. 14 předloženého 

materiálu 

e) rozpočtový výhled na roky 2016-2018 dle přílohy č. 18 předloženého materiálu 

  

 

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
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vzít na vědomí 

a) seznam všech požadavků městských obvodů na zařazení do investičního rozpočtu na rok 

2015 a 

kapitálového výhledu SMO na léta 2016-2018 dle přílohy č. 12 předloženého materiálu 

b) seznam všech požadavků odborů MMO na zařazení do investičního rozpočtu na rok 2015 a 

kapitálového 

výhledu SMO na léta 2016-2018 dle přílohy č. 13 předloženého materiálu 

c) rozpočtové provizorium příjmů a financování, běžných výdajů a kapitálových výdajů dle 

příloh č. 15, 16 a 

17 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout 

a) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 

společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.  se sídlem A. Brože 2/3124, 700 30 Ostrava-

Zábřeh, IČ 25816977 dle přílohy č. 19 předloženého materiálu 

b) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 

společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.  se sídlem Čkalovova 6144/20, 

708 00 Ostrava-Poruba, IČ 25385691 dle přílohy č. 20 předloženého materiálu 

c) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 

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

25911368 dle přílohy č. 21 předloženého materiálu  

d) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 

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

Zábřeh, IČ 47973145 dle přílohy č. 22 předloženého materiálu 

e) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 

společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s.  se sídlem ul. 28. října 124/2556, 709 24 Ostrava, 

IČ 47151595 dle přílohy č. 23 předloženého materiálu 

f)  o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 

společnosti Janáčkův máj, o.p.s.  se sídlem ul. 28. října 124/2556, 702 00 Ostrava-Moravská 

Ostrava, IČ 26807882 dle přílohy č. 24 předloženého materiálu 

g) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 

společnosti Ostravské výstavy, a.s.  se sídlem Výstaviště Černá louka 3235, 728 26 Ostrava, IČ 
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25399471 dle přílohy č. 25 předloženého materiálu 

h) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 

společnosti DK POKLAD se sídlem M. Kopeckého 675, 708 00 Ostrava-Poruba, IČ 47670576 

dle přílohy č. 26 předloženého materiálu 

i) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 

společnosti Renarkon, o.p.s. se sídlem Mariánskohorská 1328/29, 702 00 Ostrava-Moravská 

Ostrava, IČ 25380443 dle přílohy č. 27 předloženého materiálu 

j) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 

subjektu Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava se sídlem tř. 17. listopadu 15, 

Ostrava-Poruba, IČ 61989100 dle přílohy č. 28 předloženého materiálu 

k) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 

subjektu Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje se sídlem 

Výškovická 40, 700 30 Ostrava- Zábřeh, IČ 70884561 dle přílohy č. 29 předloženého 

materiálu 

l) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 

společnosti Ostravský informační servis, s.r.o.  se sídlem  Jurečkova 1935/12, 702 00 Ostrava-

Moravská Ostrava, IČ 26879280  dle přílohy č. 30 předloženého materiálu 

m) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 

společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. se sídlem Na Hradbách 1440/16, 702 00 Ostrava-

Moravská Ostrava, IČ 64613895 dle přílohy č. 31 předloženého materiálu 

n) o uzavření dodatku č. 17 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících a 

poskytnutí kompenzací za veřejné služby se společností Dopravní podnik, a.s. se sídlem 

Poděbradova 494/2, 701 71 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 61974757 dle přílohy č. 32 

předloženého materiálu 

o) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 

společnosti Dopravní podnik, a.s. se sídlem Poděbradova 494/2, 701 71 Ostrava - Moravská 

Ostrava, IČ 61974757 dle přílohy č. 33 předloženého materiálu 

p) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 

občanskému sdružení Ostravská organizace vozíčkářů, občanské sdružení se sídlem 

Horymírova 3054/121, 700 30 Ostrava-Zábřeh dle přílohy č. 34 předloženého materiálu 

p) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 

subjektu Slezská diakonie se sídlem Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín, IČ 65468562 dle 

přílohy č. 35 předloženého materiálu 

r) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 

subjektu Armáda spásy v ČR se sídlem Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha 5, IČ 40613411 dle 

přílohy č. 36 předloženého materiálu 

s) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace  

subjektu Armáda spásy v ČR se sídlem Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha 5, IČ 40613411 dle 
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přílohy č. 37 předloženého materiálu 

t)  o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace  

subjektu Asociace TRIGON se sídlem Skautská 1045, 708 00 Ostrava-Poruba, IČ 27027686 

dle přílohy č. 38 předloženého materiálu 

u) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace  

společnosti DTO CZ, s.r.o. se sídlem Mariánské nám. 480/5, 709 28 Ostrava-Mariánské Hory, 

IČ 47666439 dle přílohy č. 39 předloženého materiálu 

v) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace  

subjektu MODRÝ MOTÝLEK se sídlem Kpt. Vajdy 1a, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ 68917171 

dle přílohy č. 40 předloženého materiálu 

w) o poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na 

realizaci významných akcí v oblasti sportu a handicapu příjemcům dle přílohy č. 41 a to ve 

výši dle uvedené přílohy předloženého materiálu a rozhodnout o uzavření smluv o poskytnutí 

účelových neinvestičních dotací mezi statutárním městem Ostrava a příjemci dle přílohy č. 41 a 

dle přílohy č. 42 předloženého materiálu 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

zpracovat Zprávy o plnění rozpočtu SMO k 31.3. a 30.9.2015 v tabulkové formě a k 30.6.2015 

s komentářem, tyto předložit radě města a zastupitelstvu města k projednání 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek,  

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
5) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

náměstkovi primátora Ing. Kamilu Bednářovi 

předložit zastupitelstvu města ke schválení návrh rozpočtu SMO pro rok 2015 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 17.12.2014 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 Vyřizuje: Ing. Dalibor Kanclíř, T: 17.12.2014 

 vedoucí odboru investičního 

  
6) schvaluje 

  
odpisový plán příspěvkových organizací dle přílohy č. 43-45 předloženého materiálu 
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RM_M 18 
Úprava závazného ukazatele a rozpočtu 
  
Usnesení číslo: 00142/RM1418/5 

(zn.předkl.) 
07 

  
k materiálu č. BJ1014 03043/14 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í  

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 34070, ORJ 120 o 400 tis.Kč  

- neinvestiční transfery PO 

na § 3312, pol. 5336, ÚZ 34070, ORJ 160, org. 4212 o 400 tis.Kč 

  

2) ukládá 

  vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.12.2014 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- běžné výdaje 

na § 6330, pol. 5345, ORJ 120 o 39 641 tis.Kč 

- převody mezi fondy 

na pol. 4134, ORJ 120 o 39 641 tis.Kč 

- neinvestiční transfery obcím 

na § 6399, pol. 5321, ÚZ 1355 celkem dle důvodové zprávy o 39 497 tis.Kč 
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z v y š u j e 

- financování na pol. 8217, ORJ 120 o 39 641 tis.Kč 

- účelová rezerva na financování investičních akcí 

na § 6409, pol. 5901, ÚZ 2300, ORJ 120 o 39 641 tis.Kč 

s n i ž u j e  účelová rezerva pro městské obvody (loterie) 

na § 6409, pol. 5901, ÚZ 1355, ORJ 120 o 39 497 tis.Kč 

Městské obvody dle důvodové zprávy 

- zvyšují přijaté neinvestiční transfery od obcí na pol. 4121, ÚZ 1355 celkem o 39 497 tis.Kč 

- zvyšují výdaje/snižují příjmy na § xxxx, pol. xxxx o 39 497 tis.Kč 

  

4) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit zastupitelstvu města ke schválení 

a) úpravu závazného ukazatele - zvýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci 

Janáčkova filharmonie Ostrava o 400 tis.Kč 

b) rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.12.2014 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 19 
Úprava rozpočtu r. 2014 
  
Usnesení číslo: 00143/RM1418/5 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočtová opatření, kterými se 

z v y š u j í 

- nedaňové příjmy 

na § 3149, pol. 2229, ORJ 140, ÚZ 8224, org. 84 o 508 tis.Kč (B.1.) 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

 

Strana 39/97  

- kapitálové příjmy 

(C.3.) na ORJ 137, § 3639, pol. 3113 o 1 304 tis.Kč 

                                                                 o 139 tis.Kč 

                                                                 o 2 258 tis.Kč  

                ORJ 130, § 6171, pol. 3113 o 87 tis.Kč  

- neinvestiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4122, ÚZ 201, ORJ 120 o 271 tis.Kč (A.1.) 

- ostatní investiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4216, ÚZ 14931,  ORJ 120 o 1 000 tis.Kč (A.2.) 

- investiční přijaté transfery od regionálních rad 

na pol. 4223, ÚZ 38588505, ORJ 120 o 6 154 tis.Kč (A.3.) 

- běžné výdaje 

na § 3529, pol. 5909, ORJ 170 o 271 tis.Kč (A.1.) 

na § 6171, pol. 5154, ORJ 136 o 460 tis.Kč (C.2.) 

na § 5512, pol. 5175, ORJ 121 o 2 tis.Kč (C.3.) 

- kapitálové výdaje 

na § 5512, pol. 6123, ÚZ 14931, ORJ 121 o 1 000 tis.Kč (A.2.) 

na § 2221, pol. 6121, ÚZ 38588505, ORJ 230, org. 3064000000 o 6 154 tis.Kč (A.3.) 

(C.1.) na ORJ 230, § 2321, pol. 6121, org. 7087 o 2 000 tis.Kč 

                                                                  org. 7244 o 40 tis.Kč 

                                                                  org. 7032 o 6 000 tis.Kč 

(C.3.) na ORJ 121, § 5511, pol. 6123 o 1 304 tis.Kč 

                                                                 o 139 tis.Kč 

                                                                 o 557 tis.Kč 

                                                                 o 87 tis.Kč 

                                 § 5512, pol. 6123 o 2 258 tis.Kč  

- neinvestiční transfery 

na § 3529, pol. 5336, ÚZ 201, ORJ 170, org. 4245 o 271 tis.Kč (A.1.) 

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

na § 6409, pol. 5901, ÚZ 8224, ORJ 120 o 508 tis.Kč (B.1.) 
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s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

(C.1.) na ORJ 230, § 2321, pol. 5171 o 6 040 tis.Kč 

                                 § 2310, pol. 5171 o 2 000 tis.Kč  

(C.2.) na ORJ 136, § 1014, pol. 5169 o 15 tis.Kč 

                                 § 2339, pol. 5169 o 100 tis.Kč 

                                 § 3639, pol. 5152 o 200 tis.Kč 

                                 § 6171, pol. 5139 o 45 tis.Kč 

                                               pol. 5152 o 100 tis.Kč  

na § 5512, pol. 5139, ORJ 121 o 2 tis.Kč (C.3.) 

- neinvestiční transfery 

na § 3529, pol. 5331, ORJ 170, org. 4245 o 271 tis.Kč (A.1.) 

na § 5511, pol. 5319, ORJ 121 o 557 tis.Kč (C.3.) 

  

2) ukládá 

  vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválená rozpočtová opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.12.2014 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 39 
Dohoda o plné moci 
  
Usnesení číslo: 00144/RM1418/5 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  o uzavření dohody o plné moci mezi statutárním městem Ostrava a MVDr. Barborou 

Jelonkovou, starostkou městského obvodu Slezská Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 
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RM_M 40 
Snížení kapitálových výdajů investičního odboru roku 2014 k 
financování výdajů v roce 2015 
  
Usnesení číslo: 00145/RM1418/5 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit zastupitelstvu města ke schválení návrh rozpočtového opatření dle bodu 1) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 17.12.2014 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 15 
Návrh na prodej přebytečného movitého majetku města Ostravy ve 
správě Národního divadla moravskoslezského, p.o. 
  
Usnesení číslo: 00146/RM1418/5 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na prodej přebytečného movitého majetku města Ostravy ve správě Národního 

divadla moravskoslezského, p.o., se sídlem ul. Čsl. Legií 14, 701 04 Ostrava-Moravská 

Ostrava, IČ: 00100528, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
se zapojením výnosů z prodeje přebytečného svěřeného movitého majetku uvedeného v příloze 

č. 1 předloženého materiálu do příspěvku na provoz Národního divadla moravskoslezského, 

p.o. 

  

3) zmocňuje 

  
ředitele Národního divadla moravskoslezského, p.o. 

k podpisu kupní smlouvy na prodej přebytečného svěřeného movitého majetku dle přílohy č. 4 

předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 31.12.2014 

 vedoucí odboru kultury a zdravotnictví 
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RM_M 14 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Lumíra Palyzy, 1. náměstka 
primátora, a Ing. Martina Štěpánka, Ph.D., člena zastupitelstva města, 
do Monaka (Monte Carlo) ve dnech 17.-19.11.2014 a Belgie (Brusel) ve 
dnech 19.-20.11.2014 
  
Usnesení číslo: 00147/RM1418/5 

(zn.předkl.) 
31 

  
k usnesení č. 00005/RM1418/2 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu ze zahraniční pracovní cesty Ing. Lumíra Palyzy, 1. náměstka primátora, a  Ing. Martina 

Štěpánka, Ph.D., člena zastupitelstva města, do Monaka (Monte Carlo) ve dnech 17.-

19.11.2014 a do Belgie (Brusel) ve dnech 19.-20.11.2014 

  

 
RM_M 21 
Návrh na souhlasy se vstupem na pozemky ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy za účelem provedení plošného metanscreeningu pro 
VVUÚ, a.s. 
  
Usnesení číslo: 00148/RM1418/5 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se vstupem na pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p.p.č. 736/328 - ostatní plocha, ostatní komunikace,  

p.p.č. 1179 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p.p.č. 2665/4 - ostatní plocha, jiná plocha, 

v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, 

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

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

VVUÚ, a.s. 

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

IČO 45193380 
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2) souhlasí 

  
se vstupem na pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 1475/6 - ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 3242- ostatní plocha, ostatní komunikace,  

v k.ú. Radvanice, obec Ostrava, 

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

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

VVUÚ, a.s. 

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

IČO 45193380 

  

3) souhlasí 

  
se vstupem na pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 791 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 792/20 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 792/21 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 798/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 798/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 844/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace,  

parc. č. 3266/1 - ostatní plocha, silnice,  

v k.ú. Radvanice, obec Ostrava, 

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

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

VVUÚ, a.s. 

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

IČO 45193380 
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RM_M 23 
Návrh na souhlas s umístěním vodovodní přípojky do pozemku ve 
vlastnictví SMO, návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o 
zřízení služebnosti a návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce s fyzickými 
osobami 
  
Usnesení číslo: 00149/RM1418/5 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

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

parc. č. 692 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k.ú. Koblov, obec Ostrava, pro: 

XXXXXXX 

XXXX XXXXXX XXX XXXXXXXX XXXX 

XXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXX 

XXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX 

v rámci stavby “Vodovodní přípojka pro chatku k.ú. Koblov, ul. Soví parc. č. 690/10” 

  

2) rozhodla 

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

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

parc. č. 692 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k.ú. Koblov, obec Ostrava, 

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

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

plánem, ve prospěch budoucích oprávněných: 

XXXXXXX 

XXXX XXXXXX XXX XXXXXXXX XXXX 

XXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXX 

XXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX 

za účelem zřízení, údržby a provozování vodovodní přípojky, na dobu časově neomezenou, za 

jednorázovou úplatu ve výši 200,- Kč + DPH v zákonné výši za každý i započatý metr délky 

vodovodní přípojky, nejméně však 1.500,- Kč + DPH v zákonné výši, a to dle zásad 

schválených RM usnesením č. 5309/RM1014/68 ze dne 4.9.2012 
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3) rozhodla 

  na straně půjčitele uzavřít XXXXXXX o výpůjčce na část pozemku ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy parc.č. 692, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 3,20 m2 v k.ú. Koblov, 

obec Ostrava (ul. Soví) 

s 

XXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXX 

X 

XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXX 

XXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX 

za účelem vybudování přípojky vody pro zahradní chatku v rámci realizace stavby “Vodovodní 

přípojka pro chatku k.ú. Koblov, ul. Soví parc.č. 690/10”, bezúplatně, na dobu určitou ode dne 

účinnosti smlouvy do okamžiku zápisu služebnosti přípojky vody pro zahradní chatku do 

katastru nemovitostí, nejdéle však do 31. 12. 2015, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 24 
Návrh na souhlas s umístěním stavby a uzavřením smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům v k.ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava ve vlastnictví statutárního města Ostravy s 
oprávněným: OVANET a.s. 
  
Usnesení číslo: 00150/RM1418/5 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním stavby podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě do pozemků 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc.č. 1294/2 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc.č. 3550/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

v rámci stavby “Rozšíření MAN 2014, ul. Nádražní”, pro: 

OVANET a.s. 

Hájkova 1100/13, Ostrava - Přívoz, 702 00 Ostrava 

IČO: 29399491 
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2) rozhodla 

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

věcného břemene podle přílohy č. 3 předloženého materiálu - k částem pozemků ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

parc.č. 1294/2 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc.č. 3550/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

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

ve snímku katastrální mapy a jeho rozsah bude ve smlouvě o zřízení věcného břemene 

vymezen geometrickým plánem s budoucím oprávněným: 

OVANET a.s. 

Hájkova 1100/13, Ostrava - Přívoz, 702 00 Ostrava 

IČO: 29399491 

za účelem zřízení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě, 

na dobu časově neomezenou, za jednorázovou náhradu dle zásad schválených usnesením rady 

města č. 5309/RM1014/68 ze dne 4.9.2012,  a to 1.100,- Kč za každý i započatý metr délky 

podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě + DPH v zákonné výši. 

  

 
RM_M 25 
Návrh na zřízení věcných břemen a uzavření smluv o zřízení věcných 
břemen k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k.ú 
Slezská Ostrava, obec Ostrava, a v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec 
Ostrava, pro společnost RWE GasNet,s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 00151/RM1418/5 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene - dle 

přílohy č. 2 předloženého materiálu - k částem pozemků ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy: 

parc. č. 55/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 55/8 - ostatní plocha, silnice, 

parc. č. 55/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 55/10 - ostatní plocha, zeleň, 
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parc. č. 56/4 - ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 878/2 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 879/2- ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 887/3 - ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 887/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 5596/14 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

RWE GasNet, s.r.o. 

se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17  

IČO 272 95 567 

za účelem zřízení a provozování NTL plynovodu DN 200 v rozsahu daném geometrickým 

plánem č. 3715-44/2014 ze dne 30.7.2014, na dobu časově neomezenou, za dohodnutou 

jednorázovou úplatu ve výši 500,- Kč včetně 21 % DPH  

  

2) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene - dle 

přílohy č. 4 předloženého materiálu - k části pozemku ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy: 

p.p.č. 783/28 - ostatní plocha, zeleň, 

v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, s oprávněným: 

RWE GasNet, s.r.o. 

se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17  

IČO 272 95 567 

za účelem zřízení a provozování NTL plynovodu v rozsahu daném geometrickým plánem 

č. 3115-154/2014 ze dne 26.8.2014, na dobu časově neomezenou, za dohodnutou jednorázovou 

úplatu ve výši 26.620,- Kč včetně 21 % DPH  
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RM_M 26 
Návrh na zřízení věcného břemene - služebnosti a uzavření smluv o 
zřízení věcného břemene - služebnosti k pozemkům ve vlastnictví SMO 
pro oprávněného ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 00152/RM1418/5 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně vlastníka níže uvedených pozemků zřídit věcné břemeno - služebnost a 

uzavřít  smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti dle přílohy č.3 předloženého 

materiálu, k částem pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p.p.č. 971/4 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p.p.č. 971/15 - ostatní plocha, jiná plocha 

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

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

IČO  247 29 035 

za účelem zřízení a provozování podzemního kabelového vedení 2x VN 22 kV v pozemcích 

p.p.č. 971/4 a p.p.č. 971/15 v k.ú. Přívoz, obec Ostrava v rozsahu daném geometrickým plánem 

č. 1430-233/2012 ze dne 5.12.2012, na dobu časově neomezenou, za jednorázovou úplatu v 

celkové výši 231.352,- Kč včetně 21% DPH   

  

2) rozhodla 

  
na straně vlastníka níže uvedeného pozemku zřídit věcné břemeno - služebnost a 

uzavřít  smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti dle přílohy č.6 předloženého 

materiálu, k části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p.p.č. 491/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

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

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

IČO  247 29 035 

za účelem zřízení a provozování nadzemního vedení VN 22 kV na pozemku p.p.č. 491/1 v k.ú. 

Heřmanice, obec Ostrava v rozsahu daném geometrickým plánem č. 1914-56b/2013 ze dne 
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4.9.2013, na dobu časově neomezenou, za jednorázovou úplatu v celkové výši 1.936,- Kč 

včetně 21% DPH  

  

3) rozhodla 

  
na straně vlastníka níže uvedeného pozemku zřídit věcné břemeno - služebnost a 

uzavřít  smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti dle přílohy č.9 předloženého 

materiálu, k části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p.p.č. 491/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

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

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

IČO  247 29 035 

za účelem zřízení a provozování podzemní kabelové přípojky NN v pozemku p.p.č. 491/6 v 

k.ú. Heřmanice, obec Ostrava, v rozsahu daném geometrickým plánem č. 1740-128/2010 ze 

dne 21.3.2011, na dobu časově neomezenou, za jednorázovou úplatu v celkové výši 1.936,- Kč 

včetně 21% DPH  

  

 
RM_M 27 
Návrh na prodej části pozemku v k.ú. Muglinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00153/RM1418/5 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00364/14 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout prodat pozemek p.p.č. 306/67 ovocný sad o výměře 173 m2, který vznikne 

oddělením z pozemku p.p.č. 306/1 ovocný sad na základě geometrického plánu č. 2333-

118/2012 ze dne 3.12.2012 v k.ú. Muglinov, obec Ostrava 

společnosti Stavos Stavba a.s., se sídlem Ostrava-Zábřeh, U Studia 3189/35, PSČ 700 30 

IČO: 44739494 

DIČ: CZ44739494 

zastoupena Ing. Janem Hrdinou, místopředsedou představenstva 

za celkovou kupní cenu ve výši 141.861,-Kč  

a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která je přílohou č. předloženého materiálu a 

uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. předloženého materiálu 
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2) ukládá 

  1. náměstkovi primátora Ing. Lumírovi Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 17.12.2014 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 28 
Návrh nevyužít předkupní právo k nemovité věci v k. ú. Mariánské Hory, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00154/RM1418/5 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00355/14 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města  

rozhodnout nevyužít předkupní právo ke stavbě garáže na pozemku p.č.st. 3031 v k. ú. 

Mariánské Hory, obec Ostrava dle § 3056 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

  

2) ukládá 

  1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 17.12.2014 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 29 
Návrh na jednostranné započtení pohledávky - Dentální ateliér s.r.o. “v 
likvidaci” 
  
Usnesení číslo: 00155/RM1418/5 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
jednostranně započíst pohledávku statutárního města Ostrava ve výši 400.000,- Kč z titulu 

nároku na smluvní pokutu za nesplnění povinnosti zrealizovat stavbu nestátního 

zdravotnického zařízení dle Kupní smlouvy a smlouvy o předkupním 

právu ev. č. 2346/2006/MJ ze dne 28.12.2006 proti pohledávce právnické osoby Dentální 

ateliér s.r.o. “v likvidaci”, se sídlem Ostrava - Přívoz, Hlučínská 148/26, PSČ 702 00, IČO 268 
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62 611 z titulu povinnosti statutárního města Ostrava zaplatit kupní cenu ve výši 1,040.000,- 

Kč za koupi pozemku parc. č. 1581/100 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava dle kupní 

smlouvy č. 2327/2014/MJ ze dne 16.10.2014 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu  

  

 
RM_M 30 
Souhlas s podnájmem bytu v domě na ul. Horní 3030/96, Ostrava - 
Bělský Les 
  
Usnesení číslo: 00156/RM1418/5 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s  podnájmem a uzavřením podnájemní smlouvy k bytu XX XXX ul. Horní 3030/96, Ostrava-

Bělský Les,         

mezi nájemcem XXXXXXXX XXXXXX, bytem XXXXXXXXX XX, 739 61 Třinec a 

podnájemcem XXXXXXX XXXXXXXXXX bytem XXXXXXXX XXXX 

XXXXXXXXXXXXXX XXXX, na dobu neurčitou 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu   

  

 
RM_M 31 
Návrh záměru darovat nemovitosti ve “Strategické průmyslové zóně 
Ostrava-Mošnov” v k.ú. Mošnov, obec Mošnov a v k.ú. Sedlnice, obec 
Sedlnice 
  
Usnesení číslo: 00157/RM1418/5 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00339/14 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru darovat níže uvedené pozemky: 

- parc. č. 1121/35 - travní porost o výměře 68 m2, oddělený z pozemku parc. č. 1121/2 
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- parc. č. 1122/49 - orná půda o výměře 1362 m2, oddělený z pozemku parc. č. 1122/8 

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

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

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

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

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

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

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

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

1122/25 

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

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

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

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

1129/3 

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

č. 1129/6 

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

č. 1129/7 

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

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

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

1130/8 

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

vše v k.ú. Sedlnice, obec Sedlnice 

na  základě   geometrického plánu GP č. 1904-4115042/2014 zpracovaného Ing. Pavlem 

Harapatem  dne 21.10.2014, 

dále: 

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

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

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

parc. č. 1332/3 

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

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

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

1340/26 

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

1340/27 

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

parc. č. 1340/28 

- parc. č. 1340/59 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 405 m2, oddělený z pozemku parc. č. 
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1340/29 

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

parc. č. 1340/35 

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

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

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

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

1441 

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

1469/4 

 na základě   geometrického plánu GP č. 940-4115042/2014 zpracovaného Ing. Pavlem 

Harapatem  dne 21.10.2014, 

-vše k.ú. Mošnov, obec Mošnov, ve vlastnictví statutárního města Ostravy (Strategická 

průmyslová zóna Ostrava-Mošnov), 

za podmínky souhlasu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR jako správce programu 

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

  

2) ukládá 

  1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 17.12.2014 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 32 
Návrh na svěření movitého majetku městskému obvodu Polanka nad 
Odrou 
  
Usnesení číslo: 00158/RM1418/5 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1014 03187/14 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit majetek statutárního města Ostravy, uvedený v příloze č.1 

předloženého materiálu, jakožto majetek svěřený dle ust. čl. 8 odst. 2 písm. b) Obecně závazné 

vyhlášky města Ostravy č. 11/2000, Statut města Ostravy, v platném znění, městskému 

obvodu Polanka nad Odrou 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

obvodu Polanka nad Odrou dle ust. čl. 8 odst. 2 písm. b) Obecně závazné vyhlášky města 

Ostravy č. 11/2000, Statut města Ostravy, v platném znění 

  

3) zmocňuje 

  
vedoucího odboru majetkového 

k podpisu předávacího protokolu dle bodu 2) tohoto usnesení a přílohy č. 3 předloženého 

materiálu za podmínky, že zastupitelstvo města rozhodne o svěření majetku městskému 

obvodu Polanka nad Odrou 

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 31.12.2014 

 vedoucí odboru majetkového 

  
4) ukládá 

  1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi  

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 17.12.2014 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 33 
Návrh na zrušení usnesení zastupitelstva města č. 2594/ZM1014/33 ze 
dne 25.6.2014, návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. Stará 
Bělá, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00159/RM1418/5 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00281/14 
k usnesení č. 2594/ZM1014/33 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

zrušit  bod 3) usnesení zastupitelstva města č. 2594/ZM1014/33  ze dne 25.6.2014, 

kterým rozhodlo  o záměru města směnit  nemovité věci v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava. 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

a to: 

- pozemek parc.č. 3839/1  

- pozemek parc.č. 2904/3, trvalý travní porost o výměře 300 m2, který vznikne oddělením z 

pozemku parc.č. 2904/3 na základě geometrického plánu č. 3095-7/2014 ze dne 5.2.2014  

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Stará Bělá 

za 

- pozemek parc.č. 2902/2 

- pozemek parc.č. 2886/15 

- pozemek parc.č. 2879/15, trvalý travní porost o výměře 264 m2, který vznikne oddělením z 

pozemku parc.č. 2879/4 na základě geometrického plánu č. 3095-7/2014 ze dne 5.2.2014 

- pozemek parc.č. 2902/4, ost. plocha, silnice o výměře 56 m2, který vznikne oddělením z 

pozemku parc.č. 2902/1 na základě geometrického plánu č. 3095-7/2014 ze dne 5.2.2014 

- pozemek parc.č. 2904/27, trvalý travní porost o výměře 430 m2, který vznikne sloučením 

části pozemku parc.č. 2904/10, díl b o výměře 331 m2 a části pozemku parc.č. 2886/3, díl a o 

výměře 99 m2 na základě geometrického plánu č. 3095-7/2014 ze dne 5.2.2014 

- pozemek parc.č. 3853/16, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 3 m2, který vznikne 

oddělením z pozemku parc.č. 3853/4 na základě geometrického plánu č. 3095-7/2014 ze dne 

5.2.2014 

ve vlastnictví občanského sdružení ODRA, o.s, Ostrava-Zábřeh, Svazácká 3128/1b,  

PSČ 700 30, IČO: 22836276 

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

  
1. náměstkovi primátora Ing.Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 17.12.2014 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 34 
Návrh na zrušení usnesení rady č. 11053/RM1014/143 ze dne 30.9.2014 a 
uzavření směnné smlouvy (Gravitační odvodnění Hrušova) 
  
Usnesení číslo: 00160/RM1418/5 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00304/14 
  
Rada města 

  
1) ruší 

  
své usnesení č. 11053/RM1014/143 ze dne 30.9.2014 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření směnné smlouvy  s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na 

Pankráci 546/56, PSČ 140 00 Praha 4-Nusle, IČO: 659 93 390, za podmínek uvedených ve 

směnné smlouvě, která je přílohou č. 3 předloženého materiálu a uzavřít směnnou smlouvu dle 

přílohy č. 3 předloženého materiálu   

  

3) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 17.12.2014 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 35 
Návrh na záměr města prodat pozemek p.p.č. 561/1, k.ú. Michálkovice, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00161/RM1418/5 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00369/14 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat pozemek p.p.č. 561/1, k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, 

svěřený městskému obvodu Michálkovice 

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

  

2) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 17.12.2014 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 38 
Návrh na záměr města propachtovat pozemky v k.ú. Poruba, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00162/RM1418/5 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města propachtovat pozemky parc. č. 1778/1 - orná půda, parc. č. 1778/63 – orná 

půda, parc. č. 1778/64 – orná půda, parc. č. 1778/65 – orná půda, parc. č. 1778/66 – orná půda, 

parc. č. 1778/69 – orná půda, parc. č. 1778/72 – orná půda, parc. č. 1778/74 – orná půda, parc. 

č. 1778/76 – orná půda, parc. č. 1778/77 – orná půda, parc. č. 1778/79 – orná půda, parc. č. 

1778/86 – orná půda, parc. č. 1778/87 – orná půda, parc. č. 1778/102 – orná půda, parc. č. 

1778/103 – orná půda, parc. č. 1796/2 – trvalý trávní porost vše k.ú. Poruba, obec Ostrava 

a za podmínek: 
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- Minimální výše pachtu 0,30 Kč/m2/rok 

- Doba trvání pachtu neurčitá s 12 měsíční výpovědní lhůtou, a to vždy k 30.9. běžného roku 

- Pozemky musí být využity k zemědělskému obhospodařování 

- Předmět pachtu nebude přenechán do užívání třetí osobě 

Současně si rada města vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit. 

  

 
RM_M 43 
Souhlas s postoupením smluv 
  
Usnesení číslo: 00163/RM1418/5 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00308/14 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
dát souhlas statutárního města Ostravy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu k postoupení 

nájemní smlouvy ev. č. 00932/2002/KaB ze dne 9.7.2002 v rozsahu uvedeném ve smlouvě o 

postoupení nájemní smlouvy ze dne 13.8.2014, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, za 

podmínky, že zastupitelstvo města rozhodne dát souhlas s postoupením smlouvy dle bodu 2) 

tohoto usnesení 

  

2) souhlasí 

  
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu s postoupením smlouvy o budoucí smlouvě kupní a 

smlouvy o budoucí smlouvě nájemní ev. č. 00769/2002/MJ ze dne 28.5.2002 v rozsahu 

uvedeném ve smlouvě o postoupení smlouvy o budoucí smlouvě kupní a budoucí smlouvě 

nájemní  ze dne 13.8.2014, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
dát souhlas statutárního města Ostravy dle přílohy č. 4 předloženého materiálu k postoupení 

nájemní smlouvy ev. č. 06533/2001/DOP ze dne 6.6.2001 v rozsahu uvedeném ve smlouvě o 

postoupení nájemní smlouvy ze dne 9.10.2014, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu, za 

podmínky, že zastupitelstvo města rozhodne dát souhlas s postoupením smlouvy dle bodu 4) 

tohoto usnesení 

  

4) souhlasí 

  
dle přílohy č. 5 předloženého materiálu s postoupením smlouvy o budoucí smlouvě kupní a 
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budoucí smlouvě nájemní ev. č. 06428/2001/MJ ze dne 18.5.2001 v rozsahu uvedeném ve 

smlouvě o postoupení smlouvy o budoucí smlouvě kupní a budoucí smlouvě nájemní ze dne 

9.10.2014, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

5) souhlasí 

  o záměru prodat nebytovou jednotku - garáž č. 3034/101 v domě č.p. 3034 na poz. parc. č. 

126/8 podíl na spol. částech domu a pozemku ve výši 3057/121257 v k.ú. Dubina u Ostravy, 

obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava nesvěřenou městskému obvodu, a 

zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

6) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumírovi Palyzovi  

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodů 2), 4) a 5) tohoto usnesení   

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 17.12.2014 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 46 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Přívoz, Petřkovice u 
Ostravy, Mariánské Hory, Hošťálkovice a záměr města neprodat 
nemovité věci v k. ú. Mariánské Hory, Přívoz, a nezřídit služebnost 
chůze a jízdy k pozemku v k. ú. Přívoz 
  
Usnesení číslo: 00164/RM1418/5 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00358/14 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat  

- pozemek p.p.č. 543/12 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 157 m2, 

  který vznikne sloučením části pozemku p.p.č. 543/11 o výměře 86 m2 označené písmenem b a 

části pozemku p.p.č. 517/1 o výměře 71 m2 označené písmenem a 

a to na základě geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 1212-54/2008 ze dne 10.4.2008 

vše v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, 

svěřeno městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, 

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

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat   

- pozemek parc. č. 570/4 – zahrada o výměře 150 m2, 

  který vznikne oddělením z původního pozemku parc. č. 570/1 - zahrada 

a to na základě geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 1837-51/2014 ze dne 18.8.2014 

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

svěřeno městskému obvodu Petřkovice 

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

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat  

- pozemek p.p.č. 150/27 – ost. plocha, jiná plocha o výměře 227 m2, 

  který vznikne oddělením z původního pozemku p.p.č. 150/27 – ost. plocha, jiná plocha 

a to na základě geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 1983-13/2014 ze dne 24.3.2014 

vše v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, 

-svěřeno městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky, 

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

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat  

- pozemek parc. č. 471/12 

- pozemek parc. č. 471/13  

- pozemek parc. č. 471/14  

- pozemek parc. č. 471/15  

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

svěřeno městskému obvodu Petřkovice 

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

  

5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat  

- pozemek parc. č. 1608/1   

 v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, 

svěřeno městskému obvodu Hošťálkovice 

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

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout, že město nemá záměr prodat  

- pozemek p.p.č. 167/4 

 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, 

svěřeno městskému obvodu  Mariánské Hory a Hulváky 

  

7) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout, že město nemá záměr prodat  

- pozemek p.č.st. 269 

- pozemek p.p.č. 41/2 

 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, 

nesvěřeno městskému obvodu  

  

8) rozhodla 

  nezřídit služebnost chůze a jízdy k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

- pozemek p.č.st. 269 

- pozemek p.p.č. 41/2 

 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, 

pro oprávněného: 

XXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXX 

XXXXXXXX 

  

9) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

předložit návrh dle bodu 1) až 7) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 17.12.2014 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 47 
Prohlášení o zániku předkupního práva k pozemkům v k.ú. Dubina u 
Ostravy, obec Ostrava zřízeného na základě Kupní smlouvy a smlouvy 
o předkupním právu ev.č. 1973/2008/MJ ze dne 18.8.2008 
  
Usnesení číslo: 00165/RM1418/5 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00307/14 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

prohlásit, že zaniklo předkupní  právo  zřízené na základě  Kupní smlouvy a smlouvy o 

předkupním právu ev. č. 1973/2008/MJ ze dne 18.8.2008 dle přílohy č. 5 předloženého 

materiálu 

  

2) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 17.12.2014 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 48 
Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s 
EUROVIA CZ, a.s., smluv o zřízení služebnosti s manžely K., MSK, ŘSD 
ČR a smlouvy o zániku služebnosti s panem J.M. 
  
Usnesení číslo: 00166/RM1418/5 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00346/14 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

služebnosti dle přílohy č. 2 předloženého materiálu k pozemkům: 

- parc. č. 1671 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- parc. č. 1672 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
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- parc. č. 1673 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- parc. č. 1675 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- parc. č. 1676 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

všechny v k. ú. Kunčičky, obec Ostrava, ve vlastnictví: 

EUROVIA CS, a.s. 

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

IČO: 45274924, 

s uvedeným vlastníkem pozemků, 

za účelem zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu D 160 v částech uvedených 

pozemků, na dobu časově neomezenou a za jednorázovou úplatu ve výši 165,- Kč bez DPH za 

1 m2 plochy pozemků zatížených služebností 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti dle přílohy č. 4 

předloženého materiálu k pozemku: 

parc. č. 3078/35 – ostatní plocha, ostatní komunikace 

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

Manželé 

XXXXX XXXXk, rok narození 1XX3 

bydliště XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXba, 

XXXXXX XXXXXXXá, rok narození 1XX3 

bydliště XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXce, 

s uvedenými vlastníky pozemku, 

za účelem zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu DN 100 kdekoli v uvedeném 

pozemku, na dobu časově neomezenou za jednorázovou úplatu ve výši 2.400,-Kč 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene dle přílohy č. 5 

předloženého materiálu k pozemkům: 
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parc. č. 3078/1 – ostatní plocha, silnice, 

parc. č. 3078/17 - ostatní plocha, silnice, 

parc. č. 3078/18 - ostatní plocha, silnice, 

všechny v k. ú. Svinov, obec Ostrava, ve vlastnictví: 

Moravskoslezský kraj 

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

IČO 70890692 

DIČ CZ70890692 

zastoupený z pověření hejtmana kraje 

Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, 

se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava 

středisko Ostrava, Úprkova 1, 702 23 Ostrava 

IČO 00095711 

DIČ CZ00095711, 

s uvedeným vlastníkem pozemků, 

za účelem zřídit, provozovat a udržovat vodovodní řad v uvedených pozemcích v rozsahu 

daném geometrickými plány, a to: 

- v pozemku parc. č. 3078/1 rozsah vymezen geometrickým plánem č.2466-158a /2013 ze dne 

20.8.2013 a body 58, 59, 60, 61, 58, body 116, 117, 124, 123, 116, body 195, 196, 198, 197, 

195 a body 210, 211, 213, 212, 210, 

- v pozemku parc.č. 3078/1 rozsah vymezen geometrickým plánem č. 2466-158b/2013 ze dne 

20.8.2013, 

- v uvedených pozemcích rozsah vymezen geometrickým plánem č. 2530-82/2014 ze dne 

26.6.2014, 

na dobu neurčitou a za zvýhodněnou jednorázovou úplatu v celkové výši 1.210,-Kč včetně 

21% DPH, 

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

předmětného vodovodního řadu a provede sanaci narušeného povrchu komunikace vzniklou 

jeho umístěním 

  

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

 dle přílohy č. 6 předloženého materiálu k pozemkům: 

  

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

parc. č. 3764/28 - ostatní plocha, jiná plocha, 
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oba v k. ú. Svinov, obec Ostrava, s: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, 

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

IČO 65993390, 

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

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

20. 8. 2013 a v pozemku parc. č. 3764/28 v k. ú. Svinov, obec Ostrava, v rozsahu daném 

geometrickým plánem č. 2530-82/2014 ze dne 26. 6. 2014, 

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

  

5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

 dle přílohy č. 8 předloženého materiálu k pozemku: 

  

parc. č. 3818/1 – ostatní plocha, silnice, 

v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, s: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, 

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

IČO 65993390, 

za účelem zřízení, provozování a údržby vodovodního přivaděče  DN 800 v pozemku parc. č. 

3818/1 v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, v rozsahu daném geometrickým plánem č. 3122-

108/2014 ze dne 2. 6. 2014, 

na dobu neurčitou a za jednorázovou finanční náhradu ve výši 69.013,-Kč včetně 21% DPH 

  

6) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zániku služebnosti dle přílohy č. 10 

předloženého materiálu k pozemku: 

  

parc. č. 862 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k. ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, s vlastníkem uvedeného pozemku: 

XXXX XXXXXXXa, rok narození 1XX3 
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bydliště U XXXXXX XXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXka, 

a to bezúplatně 

  

7) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

předložit návrh dle bodů 1), 2), 3), 4), 5), 6) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 17.12.2014 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 49 
Návrh na záměr města neprodat pozemky v k.ú. Martinov ve Slezsku, 
obec Ostrava, které jsou součástí sportovního areálu DPO 
  
Usnesení číslo: 00167/RM1418/5 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00366/14 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout, že město nemá záměr prodat níže uvedené pozemky v k. ú. Martinov ve Slezsku, 

obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, bez svěření městskému obvodu, a to: 

- pozemek parc. č. 2424/3 

- pozemek parc. č. 2424/4 

  

2) ukládá 

  1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 17.12.2014 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 58 
Návrh prodat pozemek p.p.č. 1062 v k.ú. Přívoz, obec Ostrava (ul. 
Mariánskohorská) 
  
Usnesení číslo: 00168/RM1418/5 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00361/14 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o prodeji 

- pozemku p.p.č. 1062 za kupní cenu ve výši 80.000,- Kč 

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

do společného jmění manželů 

panu SXXXXXXXXXXX VXXXXXX, datum narození XXXXX bytem XXXXXXXX 

XXXXXXX, XXX XX XXXXXXXX XXXXXX a paní Mgr. JXXX VXXXXXX, datum 

narození XXXX, bytem XXXXXXXX XXXXXXX, XXX XX XXXXXXXX XXXXXX 

a o uzavření kupní smlouvy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 17.12.2014 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 59 
Návrh na uzavření nájemních smluv s JM VISION a. s., s fyzickou 
osobou R. P. a smlouvy o výpůjčce s New Karolina Shopping Center 
Development, s. r. o. 
  
Usnesení číslo: 00169/RM1418/5 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

plocha, ostatní komunikace o výměře 6 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 areálové účelové komunikace připojené k silnici II. třídy č. II/470 (ul. 

Orlovská) v rámci stavby “Logistický a skladový areál Ostrava Heřmanice” 

za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 540,- ročně 

na dobu určitou ode dne účinnosti nájemní smlouvy do dne nabytí vlastnického práva nájemce 

k předmětu nájmu, nejdéle však do 31.12.2017 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k pozemku p. č. st. 4378 - zastavěná plocha a 

nádvoří o výměře 26 m2 v k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava 

s RXXXXXXX PXXXXXXXXX, rok nar. XXXX, bydliště XXXXXXXXX XXXXXXXX, 

XXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

za účelem užívání pozemku zastavěného garáží 

za nájemné ve výši 45,- Kč/m2/rok tj. 1.170,- Kč ročně, na dobu neurčitou 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 
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3) rozhodla 

  
na straně půjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce k části pozemku parc. č. 4246/13 - ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře 720 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

s New Karolina Shopping Center Development, s. r. o., se sídlem Olivova 2096/4, 110 00, 

Praha - Nové Město, IČO 281 83 011 

za účelem užívání předmětu výpůjčky pro benefiční koncert biskupského gymnázia, koncert 

Janáčkovy filharmonie Ostrava, “Pečení pro ADELI” - charita, závod v orientačním běhu 

“MIKULÁŠ 2014”, Vánoční punč Český běh žen 

na dobu určitou, od 3.12.2014 do 31.12.2014 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 60 
Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti užívacího práva se 
společností Biocel Paskov a.s. 
  
Usnesení číslo: 00170/RM1418/5 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00295/14 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města  

rozhodnout o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti užívacího práva dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

se společností 

Biocel Paskov a.s., Paskov, Zahradní 762, okres Frýdek - Místek, PSČ 739 21, IČO: 26420317, 

za podmínky, že se statutární město Ostrava stane vlastníkem  odpadovodu specifikovaného v 

čl. I., odst. 4. smlouvy o zřízení služebnosti užívacího práva  
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2) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 17.12.2014 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 20 
Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku 
statutárního města Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě 
Domov Sluníčko, příspěvková organizace, Syllabova 19, 703 00 Ostrava 
- Vítkovice, IČ 70631875 
  
Usnesení číslo: 00171/RM1418/5 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  s návrhem na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku statutárního města 

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

se sídlem Syllabova 19, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČ 70631875 v celkové pořizovací ceně 

725 714,82 Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

 

  

2) jmenuje 

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

předseda: Mgr. Tejzr Marek - provozně technický vedoucí 

členové:  Sýkorová Pavla - vedoucí útvaru soc. a přímé péče 

               Mgr. Knopová Valentina - ved. útvaru zdrav. a ošetř. péče 

                Ondračka Jaroslav - vedoucí skladu MTZ 

                Rucká Jozefina - odbor majetkový MMO   

  

3) ukládá 

  předsedovi komise 

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

  

 Vyřizuje: , T: 31.12.2014 

 Mgr. Marek Tejzr 
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RM_M 13 
Návrh na poskytnutí neinvestičního účelového příspěvku Domu dětí a 
mládeže, Ostrava - Poruba, p.o. 
  
Usnesení číslo: 00172/RM1418/5 

(zn.předkl.) 
42 

  
k materiálu č. BJ1418 00344/14 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  o poskytnutí neinvestičního účelového příspěvku organizaci Dům dětí a mládeže, Ostrava - 

Poruba, příspěvková organizace, IČO: 75080541, se sídlem M. Majerové 23/1722, Ostrava - 

Poruba, ve výši 379 tis. Kč na opravu obložení stěn a vestavných skříní tělocvičny na 

středisku v Ostravě - Plesné 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- zvyšují 

neinvestiční příspěvky 

na § 3149, pol. 5331, ÚZ 2003, ORG 83, ORJ 140, o 379 tis. Kč 

nedaňové příjmy 

na pol. 2451, ORG 81, ORJ 140,                           o 109 tis. Kč 

- snižují 

neinvestiční transfery  

na § 3421, pol. 5212, ÚZ 1355, ORJ 161,             o 270 tis. Kč 

  

3) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele 

- zvýšení neinvestičního příspěvku 

Dům dětí a mládeže, Ostrava - Poruba, p.o.            o 379 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
radě města 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.12.2014 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 17.12.2014 

 vedoucí odboru sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 50 
Ukončení projektu “Zateplení obvodového pláště budovy, výměna oken 
a rekonstrukce střechy v objektu na ul. Ostrčilova” 
  
Usnesení číslo: 00173/RM1418/5 

(zn.předkl.) 
42 

  
k usnesení č. 3412/RM1014/44 
k usnesení č. 8884/RM1014/115 
k usnesení č. 2258/ZM1014/29 
k usnesení č. 8447/RM1014/110 
k usnesení č. 2108/ZM1014/28 
k usnesení č. 4745/RM1014/62 
k usnesení č. 1165/ZM1014/17 
k usnesení č. 0899/ZM1014/15 
k usnesení č. 9912/RM0610/118 
k usnesení č. 6006/RM1014/78 
k usnesení č. 1492/ZM1014/20 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s předloženou závěrečnou zprávou o ukončení realizace projektu “Zateplení obvodového pláště 

budovy, výměna oken a rekonstrukce střechy v objektu na ul. Ostrčilova” spolufinancovaného 

z Operačního programu Životního prostředí, dílčí oblast podpory 3.2.1. Realizace úspor 

energie a s konečným vyúčtováním projektu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu  

  

2) schvaluje 

  přijetí vratky poskytnuté dotace v rámci konečného vyúčtování projektu 

  

3) žádá 

  ředitelku SVČ Ostrava - Moravská Ostrava, příspěvková organizace 

zabezpečit udržitelnost projektu “Zateplení obvodového pláště budovy, výměny oken a 

rekonstrukce střechy v objektu na ul. Ostrčilova” 

  

 Vyřizuje: Mgr. Milada Božeková, T: 15.12.2027 

 ředitelka SVČ 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

 

Strana 74/97  

 
RM_M 2 
Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 
13/2004, o školských obvodech spádových škol zřizovaných městskými 
obvody statutárního města Ostravy, ve znění obecně závazných 
vyhlášek č. 11/2005 ze dne 14.12.2005, č. 16/2006 ze dne 13.12.2006, č. 
13/2007 ze dne 12.12.2007, č. 10/2009 ze dne 16.12. 2009, č. 5/2010 ze 
dne 15.9.2010 a č. 20/2013 ze dne 11.12.2013 
  
Usnesení číslo: 00174/RM1418/5 

(zn.předkl.) 
86 

  
k materiálu č. BJ1418 00351/14 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 13/2004, o 

školských obvodech spádových škol zřizovaných městskými obvody statutárního města 

Ostravy, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 11/2005 ze dne 14.12.2005, č. 16/2006 ze dne 

13.12.2006, č. 13/2007 ze dne 12.12.2007, č. 10/2009 ze dne 16.12.2009, č. 5/2010 ze dne 

15.9.2010 a č. 20/2013 ze dne 11.12.2013 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 13/2004, o 

školských obvodech spádových škol zřizovaných městskými obvody statutárního města 

Ostravy, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 11/2005 ze dne 14.12.2005, č. 16/2006 ze dne 

13.12.2006, č. 13/2007 ze dne 12.12.2007, č. 10/2009 ze dne 16.12.2009, č. 5/2010 ze dne 

15.9.2010 a č. 20/2013 ze dne 11.12.2013 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 

předložit zastupitelstvu města návrh obecně závazné vyhlášky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 17.12.2014 

 vedoucí odboru sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit 
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RM_M 62 
Smlouva o provozu elektronické spisové služby při realizaci projektu 
Technologického centra statutárního města Ostravy s příspěvkovou 
organizací Základní škola, Ostrava-Poruba, Porubská 832 
  
Usnesení číslo: 00175/RM1418/5 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  o uzavření Smlouvy o provozu elektronické spisové služby při realizaci projektu 

Technologického centra statutárního města Ostravy se Základní školou, Ostrava-Poruba, 

Porubská 832, příspěvkovou organizací, se sídlem Porubská 12/832, 708 00 Ostrava-Poruba, 

IČO 70984743, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu  

  

 
RM_VZ 12 
Návrh smlouvy o poskytování maintenance a technické podpory se 
spol. SODATSW spol. s r.o. 
  
Usnesení číslo: 00176/RM1418/5 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o poskytování maintenance a 

technické podpory se společností SODATSW spol. s r.o. se sídlem Kamenice 771/34, 

Bohunice, 625 00 Brno, IČO: 25323989 za celkovou cenu 495 000,- Kč bez DPH dle přílohy č. 

1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 13 
Smlouva na dodávku integračního rozhraní systému GINIS s interním 
portálem pro správu identit se společností GORDIC spol. s r. o. 
  
Usnesení číslo: 00177/RM1418/5 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření Smlouvy na dodávku integračního 

rozhraní systému GINIS s interním portálem pro správu identit se společností GORDIC spol. s 

r. o. IČO: 47903783, se sídlem Erbenova 4, 586 01 Jihlava dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu  
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RM_M 7 
Úprava závazného ukazatele pro Zoologickou zahradu Ostrava, 
příspěvková organizace pro rok 2014 
  
Usnesení číslo: 00178/RM1418/5 

(zn.předkl.) 
80 

  
k materiálu č. BJ1418 00354/14 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí navýšení neinvestičního příspěvku pro Zoologickou zahradu Ostrava, příspěvková 

organizace se sídlem Michálkovická 197, 710 00 Ostrava, IČ: 00373249, z důvodu 

legislativních změn  v souvislosti s nařízením vlády č. 224/2014 Sb., kterým se mění nařízení 

vlády 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě   

o 175 tis. Kč, dle předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření kterým se: 

- snižují běžné výdaje 

 ORJ 190, § 3745, pol. 5169                      o 175 tis. Kč   

                                  

- zvyšuje neinvestiční transfer příspěvkové organizaci 

  ORJ 190,§ 3741, pol.5331,  ORG 4270    o  175 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.12.2014 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit úpravu závazného ukazatele 

- zvýšení neinvestičního  příspěvku příspěvkové organizaci Zoologická zahrada Ostrava, 

příspěvková organizace, se sídlem Michálkovická 197, 710 00 Ostrava, IČ: 00373249  

o 175 tis. Kč 
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5) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

předložit zastupitelstvu města ke schválení bod 4) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, T: 17.12.2014 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 8 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví Zoologické 
zahrady Ostrava, příspěvkové organizace, se sídlem Michálkovická 197, 
710 00 Slezská Ostrava, IČ 00373249 
  
Usnesení číslo: 00179/RM1418/5 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

jednotlivých darů dle přílohy č. 1 až č. 5 předloženého materiálu do vlastnictví Zoologické 

zahrady Ostrava, příspěvkové organizace se sídlem Michálkovická 197, 710 00 Slezská 

Ostrava,IČ 00373249 

  

  

2) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 20.12.2014 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 12 
Návrh na uzavření Smlouvy o předání projektových dokumentací a 
postoupení licence v souvislosti s realizací stavby ORG 6205 Městská 
nemocnice Ostrava, dětský pavilon - rekonstrukce opláštění a zateplení 
  
Usnesení číslo: 00180/RM1418/5 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 
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  o uzavření Smlouvy o předání projektových dokumentací a postoupení licence, o využití práv a 

užitků a o převzetí povinností ze Smlouvy o dílo a smlouvy mandátní č. 1994/2009/OI/LPO ze 

dne 24.6.2009 Městské nemocnici Ostrava, příspěvkové organizaci, Nemocniční 20, 728 00 

Ostrava dle přílohy č.1 předloženého materiálu   

  

2) ukládá 

  vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

odúčtovat pořizovací cenu za projektové dokumentace a inženýrskou činnost dle bodu 1) 

tohoto usnesení ve výši 1 166 200,- Kč z evidence investičního odboru dle Směrnice č. 1/2007 

a č. 3/2007 schválené radou města, vydanou odbory financí a rozpočtu a majetkovým odborem 

MMO v lednu 2007 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 19.12.2014 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 17 
Návrh na uzavření smluv o právu provést stavbu v souvislosti se 
stavbami, zahrnutými do kapitálového rozpočtu statutárního města 
Ostravy 
  
Usnesení číslo: 00181/RM1418/5 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o právu provést stavbu” v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce ul. 

Pustkovecké” mezi vlastníkem UNTRACO, v.o.s., se sídlem Slavíkova 6139/18c, Poruba,  

708 00 Ostrava, IČO 15503623 

a investorem 

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

předmětem je stavba vozovky na části pozemku p.č.4174 v katastrálním území Pustkovec, obec 

Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o poskytnutí práva provést stavbu” v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce 

veřejného osvětlení oblast Břustkova” mezi vlastníky Borisem Dvorným, nar.:1965 a Lenkou 

Dvornou, nar.:1967, oba bytem Šeříková 599/5, 700 30 Ostrava 

a stavebníkem  

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

předmětem je odstranění stožáru veřejného osvětlení na pozemku p.č.793/382 v katastrálním 

území Výškovice u Ostravy, obec Ostrava dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 
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RM_M 36 
Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0712/2006/OI/LPO 
  
Usnesení číslo: 00182/RM1418/5 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0712/2006/OI/LPO “Rekonstrukce vodovodu 

Hlučínská - PD+AD” se zhotovitelem: 

HYDRO - KONEKO s.r.o., Nálepkovo náměstí 930/18, 708 00 Ostrava - Poruba 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 37 
Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo - realizace stavby “Komunikace a 
chodníky ul. Sirotčí” 
  
Usnesení číslo: 00183/RM1418/5 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1418 00370/14 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1765/2014/OI/LPO ze dne 25.7.2014 

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

společností JANKOSTAV s.r.o., se sídlem Štěpaňákova 31/714, 719 00 Ostrava - Kunčice, IČ: 

25855581 na realizaci stavby “Komunikace a chodníky ul. Sirotčí”, kterým se upravuje 

předmět smlouvy a cena díla dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Kamilu Bednářovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Dalibor Kanclíř, T: 17.12.2014 

 vedoucí odboru investičního 
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RM_M 44 
Návrh na uzavření “Smluv o zřízení věcného břemene” a “Smluv o 
zřízení služebností” v souvislosti s realizací stavby “Rozvoj 
metropolitní sítě SMO” - část I. 
  
Usnesení číslo: 00184/RM1418/5 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1418 00379/14 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

stavbou “Rozvoj metropolitní komunikační infrastruktury SMO” mezi povinným: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace 

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

IČO: 65993390 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

a 

zhotovitelem: 

PERFECTED s.r.o. 

se sídlem Hybešova 42, Brno 602 00 

IČO: 27683028  

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku parc.č. 1521/4 v 

k.ú. Nová Bělá, 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 “Rozvoj metropolitní komunikační infrastruktury SMO” mezi povinným: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace 

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

IČO: 65993390 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

a 

zhotovitelem : 

PERFECTED s.r.o. 

se sídlem Hybešova 42, Brno 602 00 
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IČO: 27683028  

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků parc.č. 936/1 v 

k.ú. Hrabůvka a parc.č. 3026 v k.ú. Hrabová, obec Ostrava dle přílohy č. 4 předloženého 

materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

stavbou “Rozšíření metropolitní komunikační sítě” mezi povinným: 

Česká republika - Státní pozemkový úřad 

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 

IČO:01312774 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

a 

zhotovitelem: 

PERFECTED s.r.o. 

se sídlem Hybešova 42, Brno 602 00 

IČO: 27683028   

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku parc.č. 840 v k.ú. 

Hrabová, obec Ostrava dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

4) doporučuje 

  zastupitelstvu města 

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

metropolitní komunikační infrastruktury SMO: Trasa 1.0a UMOb Pustkovec - KK4 

B.Nikodéma” mezi vlastníkem: 

XXXXXXX XXXXXX 

 bytem: XXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXX 

 a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

a 

zhotovitelem: 

PERFECTED s.r.o. 

se sídlem Hybešova 42, Brno 602 00 

IČO: 27683028  

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku parc.č. 3624/24 v 

k.ú. Poruba - sever, obec Ostrava dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 
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5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

metropolitní komunikační infrastruktury SMO: Trasa 1.6 UMOb Plesná - KK5 Opavská x 

polní plocha” mezi vlastníkem: 

XXXXXXXX XXXXX 

 bytem:  XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXX 

 a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

a 

zhotovitelem: 

PERFECTED s.r.o. 

se sídlem Hybešova 42, Brno 602 00 

IČO: 27683028  

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků parc.č. 960/3 a 

parc.č. 960/4 v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava dle přílohy č. 10 předloženého materiálu 

  

6) doporučuje 

  zastupitelstvu města 

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

metropolitní komunikační infrastruktury SMO: Trasa 1.6 UMOb Plesná - KK5 Opavská x 

polní plocha” mezi vlastníkem: 

XXXXXXX XXXX 

XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX X XXX XX XXXXXXX 

 a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

a 

zhotovitelem: 

PERFECTED s.r.o. 

se sídlem Hybešova 42, Brno 602 00 

IČO: 27683028  

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku parc.č. 2090/43 v 

k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava dle přílohy č. 12 předloženého materiálu 

 

  

7) doporučuje 

  zastupitelstvu města 

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

metropolitní komunikační infrastruktury SMO” mezi vlastníkem: 

XXXXXX XXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

 a 
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oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

a 

zhotovitelem: 

PERFECTED s.r.o. 

se sídlem Hybešova 42, Brno 602 00 

IČO: 27683028  

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku parc.č. 23/1 v k.ú. 

Nová Bělá, obec Ostrava dle přílohy č. 14 předloženého materiálu 

  

8) doporučuje 

  zastupitelstvu města 

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

metropolitní komunikační infrastruktury SMO, Základní škola, Trnkovecká 55, 716 00 

O.Radvanice - Trasa KK - bod 14.67” mezi vlastníkem: 

XXXXXXXX XXXXX 

 bytem: XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

 a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

a 

zhotovitelem: 

PERFECTED s.r.o. 

se sídlem Hybešova 42, Brno 602 00 

IČO: 27683028  

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku parc.č. 744/1 v 

k.ú. Radvanice, obec Ostrava dle přílohy č. 16 předloženého materiálu 

  

9) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

stavbou “Rozvoj metropolitní komunikační infrastruktury SMO” mezi povinným: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace 

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

IČO: 65993390 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

a 

zhotovitelem: 

PERFECTED s.r.o. 

se sídlem Hybešova 42, Brno 602 00 

IČO: 27683028  

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků parc.č. 2292/4 
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v k.ú. Krásné Pole, parc.č. 911/31 a parc.č. 912/1 v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava dle přílohy 

č. 18 předloženého materiálu 

  

10) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

stavbou “Rozvoj metropolitní komunikační infrastruktury SMO” mezi povinným: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace 

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

IČO: 65993390 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

a 

zhotovitelem: 

PERFECTED s.r.o. 

se sídlem Hybešova 42, Brno 602 00 

IČO: 27683028  

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků parc.č. 4489/1, 

parc.č. 4489/8, parc.č. 4489/10, parc.č. 4489/11, parc.č. 4490/3 a parc.č. 4499 v k.ú. Pustkovec 

a části pozemku parc.č. 2144/28 k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava dle přílohy č. 20 předloženého 

materiálu 

  

11) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

“Rozvoj metropolitní komunikační infrastruktury SMO, Čtyřlístek - Na Liščině 342 Hrušov” 

mezi povinným: 

Moravskoslezský kraj 

sídlo: 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 

IČO: 00095711  

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků parc.č. 433/1 a 

parc.č. 433/9 v k.ú. Muglinov, obec Ostrava dle přílohy č. 22 předloženého materiálu 
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12) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Kamilu Bednářovi 

předložit návrh dle bodu 1) až 11) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Ing. Dalibor Kanclíř, T: 17.12.2014 

 vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_M 45 
Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností” v souvislosti s 
realizací stavby “Rozvoj metropolitní sítě SMO” - část II. 
  
Usnesení číslo: 00185/RM1418/5 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

metropolitní komunikační infrastruktury SMO: Trasa 1.0b KK4 Oty Synka x Bedřicha 

Nikodéma - KK5 Opavská x polní plocha” mezi vlastníkem: 

XXXXX XXXXX 

XXXXXXXX XXXX XXXX XXX XX 

 a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

a 

zhotovitelem: 

PERFECTED s.r.o. 

se sídlem Hybešova 42, Brno 602 00 

IČO: 27683028  

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku parc.č. 4490/9 v 

k.ú. Pustkovec, obec Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

metropolitní komunikační infrastruktury SMO: Trasa 1.0b KK4 Oty Synka x Bedřicha 

Nikodéma - kk5 Opavská x polní plocha” mezi vlastníky: 

XXXXXXXX XXXXXX 

XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXX 

XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 
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XXXXXXXXXX XXXXXXXXX 

XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

 a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

a 

zhotovitelem: 

PERFECTED s.r.o. 

se sídlem Hybešova 42, Brno 602 00 

IČO: 27683028 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků parc.č. 2150/6, 

parc.č. 2149/3 a parc.č. 2148/8  v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava dle přílohy č. 4 předloženého 

materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

stavbou “Rozvoj metropolitní komunikační infrastruktury: Trasa 1.0b KK4 Oty Synka x 

Bedřicha Nikodéma - KK5 opavská x polní plocha” mezi vlastníkem: 

XXXXXXXX XXXXXX 

XXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX 

 a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

a 

zhotovitelem: 

PERFECTED s.r.o. 

se sídlem Hybešova 42, Brno 602 00 

IČO: 27683028 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků parc.č. 2131/69 

a parc.č. 2124/2 v k.ú. Krásné Pole,  obec Ostrava dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

metropolitní komunikační infrastruktury SMO: Trasa 1.0b KK4 Oty Synka x Bedřicha 

Nikodéma - KK5 Opavská x polní plocha” mezi vlastníkem: 

XXXX XXXXXX 

XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX X XXXXXX XXXX 

 a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

 

Strana 87/97  

a 

zhotovitelem: 

PERFECTED s.r.o. 

se sídlem Hybešova 42, Brno 602 00 

IČO: 27683028  

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků parc.č. 2148/5, 

parc.č. 2146/11, parc.č. 2145/1, parc.č. 2144/79, parc.č. 2144/43, parc.č. 2147/9, parc.č. 

2134/54, parc.č. 2132/1 a parc.č. 2131/87 v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava dle přílohy č. 8 

předloženého materiálu 

  

5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

metropolitní komunikační infrastruktury SMO: Trasa 1.3 ZS Krásné Pole - KK6 Družební” 

mezi vlastníkem: 

XXXXXXX XXXXX 

XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXX XX XXXXXXX 

 a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

a 

zhotovitelem: 

PERFECTED s.r.o. 

se sídlem Hybešova 42, Brno 602 00 

IČO: 27683028  

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku parc.č. 463 v k.ú. 

Krásné Pole, obec Ostrava dle přílohy č. 10 předloženého materiálu 

  

6) doporučuje 

  zastupitelstvu města 

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

metropolitní komunikační infrastruktury SMO: Trasa 1.0b KK4  Oty Synka x Bedřicha 

Nikodéma - KK5  Opavská x polní plocha” mezi vlastníkem: 

XXXXXX XXXXXX 

XXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXX XXX XX XXXXXXX 

 a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

a 

zhotovitelem: 

PERFECTED s.r.o. 

se sídlem Hybešova 42, Brno 602 00 

IČO: 27683028  

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku parc.č. 2131/58 v 
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k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava dle přílohy č. 11 předloženého materiálu 

  

7) doporučuje 

  zastupitelstvu města 

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

metropolitní komunikační infrastruktury SMO: Trasa 1.6 UMOb Plesná - KK5 Opavská x 

polní plocha” mezi vlastníkem: 

XXXXXXXX XXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

 a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

a 

zhotovitelem: 

PERFECTED s.r.o. 

se sídlem Hybešova 42, Brno 602 00 

IČO: 27683028  

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku parc.č. 635 v k.ú. 

Stará Plesná, obec Ostrava dle přílohy č. 13 předloženého materiálu 

  

8) doporučuje 

  zastupitelstvu města 

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

metropolitní komunikační infrastruktury SMO:, Trasa 1.6 UMOb Plesná - KK5 Opavská x 

polní plocha” mezi vlastníkem: 

XXXXXX XXXXXXXXX 

XXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

a 

zhotovitelem: 

PERFECTED s.r.o. 

se sídlem Hybešova 42, Brno 602 00 

IČO: 27683028  

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku parc.č. 960/1 v 

k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava dle přílohy č. 15 předloženého materiálu 

  

9) doporučuje 

  
zastupitelstvu města  

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

metropolitní komunikační infrastruktury SMO: Trasa 1.0b KK4 Oty Synka x Bedřicha 

Nikodéma - KK5 Opavská x polní plocha” mezi vlastníkem: 

XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX 

XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 
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 a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

a 

zhotovitelem: 

PERFECTED s.r.o. 

se sídlem Hybešova 42, Brno 602 00 

IČO: 27683028  

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku parc.č. 2131/72 v 

k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava dle přílohy č. 17 předloženého materiálu 

  

10) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

metropolitní komunikační infrastruktury SMO: Trasa 1.0b KK4 Oty Synka x Bedřicha 

Nikodéma - KK5 Opavská x polní plocha” mezi vlastníky: 

XXXXXXXXX XXXXXX 

XXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXX XXXXXXXXX XXXX 

XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX XXX XX XXXXXXXX 

 a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

a 

zhotovitelem: 

PERFECTED s.r.o. 

se sídlem Hybešova 42, Brno 602 00 

IČO: 27683028  

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku parc.č. 2148/6 v 

k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava dle přílohy č. 19 předloženého materiálu 

  

11) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

metropolitní komunikační infrastruktury SMO: Základní škola Škrobálkova 51, Ostrava-

Kunčičky - Trasa stávající OS-KK-bod 14.68” mezi povinným: 

Povodí Odry, státní podnik 

se sídlem  Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

a 
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zhotovitelem: 

PERFECTED s.r.o. 

se sídlem Hybešova 42, Brno 602 00 

IČO: 27683028  

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku parc.č. 5672/1  v 

k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 21 předloženého materiálu 

  

12) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Kamilu Bednářovi 

předložit návrh dle bodu 1) až 11)  tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Ing. Dalibor Kanclíř, T: 17.12.2014 

 vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_VZ 4 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy 
příkazní na službu “Projekt management” při realizaci akce 
Rekonstrukce Městského stadionu Vítkovice (severní a jižní ochozy) 
  
Usnesení číslo: 00186/RM1418/5 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a Smlouvy příkazní na službu “Projekt 

management” s příkazníkem: 

společností IKO INVEST, spol. s r.o., Za Pohořelcem 696/6, 16 900 Praha 6 - Střešovice 

za cenu nejvýše přípustnou 277.200,00 Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 3 
Určení zastupitele, který bude ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., 
spolupracovat s úřadem územního plánování při pořizování územně 
plánovacích dokumentací a jejich změn 
  
Usnesení číslo: 00187/RM1418/5 

(zn.předkl.) 
89 

  
k materiálu č. BJ1418 00296/14 
  
Rada města 
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1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit pana Ing. Kamila Bednáře jako určeného zastupitele ve smyslu zákona  

č. 183/2006 Sb., při pořizování územně plánovacích dokumentací a jejich změn na území 

statutárního města Ostravy 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Kamilu Bednáři 

předložit návrh na schválení určeného zastupitele dle bodu 1) tohoto usnesení na zasedání 

zastupitelstva města dne 17.12.2014 

  

 Vyřizuje: Ing.arch. Cyril Vltavský, T: 17.12.2014 

 vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 

  
 

RM_M 4 
Ukončení pořizování změn č. 2009/01, 2009/03 a 2012/01 Územního 
plánu města Ostravy (1994) 
  
Usnesení číslo: 00188/RM1418/5 

(zn.předkl.) 
89 

  
k materiálu č. BJ1418 00302/14 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o ukončení pořizování změn Územního plánu města Ostravy (1994): 

- č. 2009/01, která řeší změnu funkčního využití území ve prospěch funkce “Sportovní areály” 

a “Bydlení individuální” a doplnění veřejné infrastruktury v k. ú. Svinov a Poruba, 

- č. 2009/03, která řeší změnu funkčního využití území ve prospěch funkcí “Bydlení 

individuální” a “Bydlení hromadné” a doplnění veřejně prospěšné stavby v k. ú. Pustkovec, 

Muglinov, Polanka nad Odrou, Petřkovice u Ostravy 

- č. 2012/01, která řeší rozvoj nových ploch pro sportovní a volnočasové aktivity v k. ú. Nová 

Plesná 

dle důvodové zprávy předloženého materiálu 
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2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Kamilu Bednáři 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí materiál o ukončení pořizování změn č. 2009/01, 

2009/03 a 2012/01 Územního plánu města Ostravy dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing.arch. Cyril Vltavský, T: 17.12.2014 

 vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 

  
 

RM_M 5 
Návrhy na pořízení změny Územního plánu Ostravy 
  
Usnesení číslo: 00189/RM1418/5 

(zn.předkl.) 
89 

  
k materiálu č. BJ1418 00382/14 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

- rozhodnout pořídit změnu Územního plánu Ostravy dle přílohy č. 1, položka č. 2, 5, 6, 7, 8a, 

8b, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19a, 19c, 19e, 22  

- rozhodnout nepořídit změnu Územního plánu Ostravy dle přílohy č. 1, položka č. 1, 3, 4, 14, 

15, 16, 19b, 19d, 20, 21 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Kamilu Bednáři 

předložit zastupitelstvu města k projednání návrhy na změnu Územního plánu Ostravy dle 

předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing.arch. Cyril Vltavský, T: 17.12.2014 

 vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 
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RM_M 6 
Předchozí souhlas k prodeji, pachtu, daru, pronájmu nemovitostí v 
majetku města, svěřených městským obvodům a nabytí nemovitostí 
  
Usnesení číslo: 00190/RM1418/5 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
předchozí souhlas k nabytí nemovitostí dle čl. 7, odst. (3), písm. c), pachtu nemovitostí dle čl. 

7, odst. (8), písm. c), bod 4, pachtu nemovitostí dle čl. 7, odst. (8) písm. c), bod 2, prodeje 

nemovitostí dle čl. 7, odst. (3), písm. a), bod 3, prodeje nemovitostí dle čl. 7, odst. (3), písm. a), 

bod 4, prodeje nemovitostí dle č. 7, odst. (3), písm. a), bod 5, prodeje nemovitostí dle čl. 7, 

odst. (3), písm. a), bod 2, pronájmu nemovitostí dle čl. 7, odst. (8), písm. c), bod 1 a pronájmu 

nemovitostí dle čl. 7, odst. (8), písm. c), bod 2 obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 

14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, dle předloženého 

materiálu   

  

2) pověřuje 

  
vedoucího útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 

odpovědí na žádosti městských obvodů dle předložených návrhů 

  

 Vyřizuje: Ing.arch. Cyril Vltavský, T: 23.12.2014 

 vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 

  
 

RM_M 11 
Povolení výjimky ze stavební uzávěry SDD “Jáma Haber” pro stavbu 
“REKO MS OSTRAVA - NAJMANSKÁ +1” v k.ú. Slezská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00191/RM1418/5 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o povolení výjimky ze stavební uzávěry vyhlášené územním rozhodnutím č. 37/07 - změna v 

bezpečnostním pásmu starého důlního díla “Jáma Haber” ze dne 15.3.2007 vydaným pod zn. 

Správ/ÚSŘ/2396-1/06/Chu-R pro stavbu “REKO MS OSTRAVA - NAJMANSKÁ +1” dle 

přílohy č.1 předloženého materiálu. 
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RM_M 55 
Revokace usnesení rady města č. 11064/RM1014/143 ze dne 30.9.2014 
  
Usnesení číslo: 00192/RM1418/5 

(zn.předkl.) 
39 

  
k usnesení č. 11064/RM1014/143 
  
Rada města 

  
1) revokuje 

  své usnesení č. 11064/RM1014/143 ze dne 30. 9. 2014, kterým bylo uloženo vedoucímu 

odboru dopravy zapracovat do návrhu rozpočtu na rok 2015 poskytnutí finančního daru 

občanskému sdružení PERSPEKTIVA se sídlem: Moravská 2/964, 700 30 Ostrava - Vítkovice, 

IČO: 70631913 ve výši 50 tis. Kč na nákup věcných darů nejúspěšnějším  studentům 

  

 
RM_M 9 
Vyjádření k umístění zastávky na území statutárního města Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00193/RM1418/5 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  s umístěním zastávky uvedené v žádosti o udělení povolení k provozování mezinárodní linkové 

osobní dopravy (licence) na linku 000 333 PRAHA (CZ) - CHARKIV (UA) 

  

2) žádá 

  Krajský úřad Moravskoslezského kraje,  

aby v povolení k provozování mezinárodní linkové osobní dopravy (licenci) byl použit název 

zastávky stanovený odborem dopravy Magistrátu města Ostravy 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru dopravy 

vydat vyjádření k umístění zastávky uvedené v žádosti o udělení povolení k provozování 

mezinárodní linkové osobní dopravy (licence) na linku 000 333 PRAHA (CZ) - CHARKIV 

(UA) (dle přílohy č. 2 předloženého materiálu) 

  

 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 04.12.2014 

 vedoucí odboru dopravy 
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RM_M 54 
Dočasná změna zpoplatnění parkovacích míst 
  
Usnesení číslo: 00194/RM1418/5 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  žádost městského obvodu Poruba o prodloužení termínu dočasného vyjmutí parkovacích míst z 

režimu placeného stání 

  

2) souhlasí 

  
s prodloužením termínu pro dočasné vyjmutí parkovacích míst z režimu placeného stání v 

termínu do 31.01.2015 dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_M 56 
Odpověď na nabídku spolupráce při realizaci projektu občanského 
sdružení Oživení “Transparentnost městských společností” 
  
Usnesení číslo: 00195/RM1418/5 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit text odpovědi na nabídku  spolupráce při realizaci projektu občanského sdružení 

Oživení “Transparentnost městských společností” dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Ivo Hařovskému 

předložit zastupitelstvu města k projednání a schválení odpověď na nabídku spolupráce při 

realizaci projektu občanského sdružení Oživení ”Transparentnost městských společností” 

  

 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 17.12.2014 

 vedoucí odboru dopravy 
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RM_M 1 
Volba přísedících a vzdání se funkce přísedící Okresního soudu v 
Ostravě 
  
Usnesení číslo: 00196/RM1418/5 

(zn.předkl.) 
21 

  
k materiálu č. BJ1418 00385/14 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na zvolení 

1.  paní ŠXXXX BXXXXXXX, trvalý pobyt Ostrava,  

2.  paní MXXXXXXXX HXXXXXXX, trvalý pobyt Ostrava, 

3.  paní JXXX MXXXXX, trvalý pobyt Ostrava, 

4.  paní Ing. JXXX PXXXXXXXXXX, trvalý pobyt Ostrava, 

za přísedící Okresního soudu v Ostravě na dobu 4 let 

  

2) bere na vědomí 

  oznámení stávající přísedící Okresního soudu v Ostravě paní AXXXXXXX GXXXXXXXX, 

trvalý pobyt Ostrava, o vzdání se funkce přísedící zastupitelstvu města 

  

3) ukládá 

  primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Marcela Trojáková, T: 17.12.2014 

 vedoucí odboru vnitřních věcí 

  
 

RM_M 22 
Návrh na souhlas s umístěním podzemního kabelového vedení VN 22 
kV k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy a uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti, 
pro ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 00197/RM1418/5 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním podzemního kabelového vedení 6x VN 22 kV v pozemcích ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 
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parc.č. 1738/46 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc.č. 1738/113 - ostatní plocha, zeleň 

v k.ú. Poruba, 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, Dr. Slabihoudka, přeložka VNk, SMO” 

  

2) rozhodla 

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

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

vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc.č. 1738/46 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc.č. 1738/113 - ostatní plocha, zeleň 

v k.ú. Poruba, obec Ostrava  

budoucí služebnost je vyznačena pro účely smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene -služebnosti v situačním plánu a její rozsah bude ve smlouvě o zřízení věcného 

břemene - služebnosti vymezen geometrickým plánem, s budoucím oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

IČO  247 29 035 

za účelem zřízení a provozování podzemního kabelového vedení 6x VN 22 kV, na dobu časově 

neomezenou za dohodnutou jednorázovou úplatu ve výši 1000,- Kč + DPH v zákonné výši 

   

  

 

  

 
  


