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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 03.05.2016 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

03785/RM1418/57 RM_M 0 Schválení programu 57. schůze rady města dne 

03.05.2016 

28 

03786/RM1418/57 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava 

45 

03787/RM1418/57 RM_M 37 Uzavření smlouvy o výpůjčce a úhradě nákladů 

mezi HZS MSK a statutárním městem Ostrava 

25 

03788/RM1418/57 RM_M 36 Udělení předchozího souhlasu k uzavření smlouvy 

o spolupráci mezi statutárním městem Ostrava – 

městským obvodem Poruba a spolkem               

Romipen, z.s. 

50 

03789/RM1418/57 RM_M 1 Žádost městského obvodu Hrabová 02 

03790/RM1418/57 RM_M 38 Návrh smlouvy o dílo a licenční smlouvy 38 

03791/RM1418/57 RM_M 3 Informativní zpráva - rozestavěná stavba na ul.          

28. října v Ostravě a soudní spor se společností 

AMÁDEUS REAL, a.s. 

28 

03792/RM1418/57 RM_M 35 Právní stanovisko pro Evropskou investiční banku 28 

03793/RM1418/57 RM_M 28 Uzavření Smlouvy o zřízení termínovaného 

vkladu s Oberbank AG 

07 

03794/RM1418/57 RM_M 30 Úprava rozpočtu r. 2016 07 

03795/RM1418/57 RM_M 23 Udělení předchozího souhlasu s nabytím 

finančních darů do vlastnictví právnické osoby 

Dětské centrum Domeček, příspěvková organizace 

40 

03796/RM1418/57 RM_M 24 Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného 

movitého majetku statutárního města Ostravy, 

předaného k hospodaření právnické osobě 

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková 

organizace, IČO 00635162 

40 

03797/RM1418/57 RM_M 34 Návrh na vyřazení a prodej přebytečného 

movitého majetku statutárního města Ostravy, 

předaného k hospodaření právnické osobě Domov 

Sluníčko, příspěvková organizace, IČO 70631832 

41 

03798/RM1418/57 RM_M 2 Návrh na souhlas s vyřazením a likvidací 

neupotřebitelného majetku města Ostravy ve 

správě Národního divadla moravskoslezského, 

příspěvkové organizace 

42 

03799/RM1418/57 RM_M 27 Žádost o poskytnutí mimořádné neinvestiční 

účelové dotace organizaci Pop Academy z.s. 

60 

03800/RM1418/57 RM_MZP 2 Projednání vybraných bodů řádné valné hromady 

obchodní společnosti Garáže Ostrava, a.s. 

90 

03801/RM1418/57 RM_M 13 Návrh na záměr prodeje rekreačního objektu na 

Pstruží v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí, obec 

Frýdlant nad Ostravicí 

 

 

08 
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03802/RM1418/57 RM_M 14 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v 

k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava, návrh na záměr 

města prodat pozemek parc.č. 189/86 v k.ú. 

Vítkovice, obec Ostrava 

08 

03803/RM1418/57 RM_M 15 Návrh na záměr města nesměnit nemovité věci v 

k.ú. Koblov, obec Ostrava, návrh na zrušení 

usnesení rady č. 03296/RM1418/49 ze dne 

1.3.2016 a návrh na záměr města prodat část 

pozemku v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava 

08 

03804/RM1418/57 RM_M 16 Návrh na uzavření smluv o výpůjčce s 

Moravskoslezským krajem a Dopravním 

podnikem Ostrava a. s. 

08 

03805/RM1418/57 RM_M 17 Návrh na souhlas s přenecháním nemovitostí v k. 

ú. Stará Bělá, obec Ostrava do výpůjčky 

08 

03806/RM1418/57 RM_M 18 Předchozí souhlas rady města s uzavřením 

nájemní smlouvy na část pozemku v k.ú. Zábřeh 

nad Odrou, obec Ostrava. Předchozí souhlas rady 

města s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní 

smlouvě na část pozemku v k.ú. Svinov, obec 

Ostrava 

08 

03807/RM1418/57 RM_M 19 Návrh na souhlas s umístěním stavby, uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene se společností OVANET a.s. 

08 

03808/RM1418/57 RM_M 20 Návrh na souhlas s umístěním inženýrských sítí do 

pozemku ve vlastnictví SMO, návrh na uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

a návrh na uzavření nájemní smlouvy k části 

pozemku v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, se 

společností VÍTKOVICE, a.s. 

08 

03809/RM1418/57 RM_M 21 Návrh na uzavření dodatků č. 1 ke smlouvám o 

budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-

služebnosti k pozemkům ve vlastnictví SMO pro 

oprávněného ČEZ Distribuce, a.s. 

08 

03810/RM1418/57 RM_M 25 Návrh na záměr města prodat část pozemku v 

areálu Vědecko-technologického parku v Ostravě 

- Pustkovci 

08 

03811/RM1418/57 RM_M 26 Návrh na uzavření darovací smlouvy s manžely D. 

na dar vodovodního řadu v k. ú. Nová Bělá, obec 

Ostrava a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti s 

vlastníkem pozemku 

08 

03812/RM1418/57 RM_M 31 Žádost o vydání předchozího souhlasu rady města 

s uzavřením dohody o spolupráci mezi statutárním 

městem Ostrava, městským obvodem Moravská 

Ostrava a Přívoz a Armádou spásy v České 

republice, z. s. 

 

 

 

08 
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03813/RM1418/57 RM_M 32 Návrh na zrušení usnesení č. 5309/RM1014/68 ze 

dne 4.9.2012 a návrh na schválení zásad pro 

stanovení výše úplaty za zřízení věcného břemene 

- služebností k nemovitostem ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy 

08 

03814/RM1418/57 RM_M 33 Návrh na záměr města vypůjčit část pozemku 

p.č.st. 170/1 v k.ú. Přívoz, obec Ostrava 

08 

03815/RM1418/57 RM_M 40 Žádost o vydání předchozího souhlasu rady města 

s uzavřením dohody o spolupráci mezi statutárním 

městem Ostrava, městským obvodem Moravská 

Ostrava a Přívoz a Centrem sociálních služeb, 

o.p.s. 

08 

03816/RM1418/57 RM_M 4 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu v souvislosti 

se stavbou “Rekonstrukce kanalizace a vodovodu 

ul. Na Bělidle” zahrnuté do kapitálového rozpočtu 

statutárního města Ostravy 

05 

03817/RM1418/57 RM_M 12 Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo 

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

kanalizace Nová Bělá-Hrabová” 

05 

03818/RM1418/57 RM_VZ 1 Veřejná zakázka “SSZ Studentská x Opavská 

(PD+AD+IČ)”, poř.č. 047/2016 

05 

03819/RM1418/57 RM_VZ 2 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření smlouvy o dílo na realizaci připojení 

NN 0,4 kV pro stanici katodové ochrany v Ostravě 

Svinově-Dubí. 

05 

03820/RM1418/57 RM_VZ 3 Veřejná zakázka “Oprava místních komunikací 

Nová Ves”, poř.č. 67/2016 

05 

03821/RM1418/57 RM_VZ 4 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření smlouvy o dílo na zpracování 

investičního záměru pro stavbu “Napojení 

centrální části u Masarykova náměstí a Květinové 

síně”. 

05 

03822/RM1418/57 RM_M 41 Informace o stavu projektu Nová Karolina za 

období leden 2015 až prosinec 2015 

89 

03823/RM1418/57 RM_M 42 Předchozí souhlas rady města k pronájmu 

nemovitostí svěřených městskému obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz 

89 

03824/RM1418/57 RM_M 22 Návrh na prodej přebytečného movitého majetku 

města formou elektronické aukce 

84 

03825/RM1418/57 RM_M 5 Návrh na uzavření smlouvy o provozu 

elektronické spisové služby se Základní školou 

Šenov, příspěvkovou organizací 

83 

03826/RM1418/57 RM_M 9 Rozšíření aktivit společnosti Dopravní podnik 

Ostrava a.s. v rámci projektů spolufinancovaných 

z Programu švýcarsko - české spolupráce a 

navýšení nominální hodnoty závazku statutárního 

města Ostrava v těchto projektech 

 

09 
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03827/RM1418/57 RM_M 10 Návrh na zřízení pracovní skupiny - Cyklo Aktivu 09 

03828/RM1418/57 RM_M 11 Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 

na zajištění 17. ročníku mezinárodního veletrhu 

CZECH RAILDAYS 

09 

03829/RM1418/57 RM_M 39 Poskytování bezplatné přepravy důchodcům 

starším 65 let 

09 

03830/RM1418/57 RM_M 7 Smlouva o zabezpečení odborné praxe studentů 

vzdělávacích institucí 

36 

03831/RM1418/57 RM_M 6 Návrh dodatku č. 3 ke Smlouvě o sdružených 

službách dodávky elektřiny č. obchodníka PWM 

1611270005, č. zákazníka 2753/2015/HS na 

hladině nízkého napětí pro rok 2016 

84 

03832/RM1418/57 RM_M 8 Úhrada za dálkové kreditování frankovacích strojů 84 

03833/RM1418/57 RM_M 29 Návrh na souhlas/nesouhlas ke stavbám na 

pozemcích v katastrálních územích obce Ostrava, 

jako vlastníka sousedních nemovitostí a nesouhlas 

se zásahem požárně – nebezpečného prostoru 

stavby na pozemek ve vlastnictví města. 

84 

03834/RM1418/57 RM_VZ 5 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na údržbu 

kruhového objezdu před budovou Radnice města 

Ostravy pro rok 2016 

84 

  
Materiály, které byly staženy: 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_MZP 1 Informace o posunutí termínu odevzdání 

předběžné zprávy z forenzního auditu společnosti 

Dopravní podnik Ostrava a.s. - další postup 

02 
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RM_M 0 
Schválení programu 57. schůze rady města dne 03.05.2016 
  
Usnesení číslo: 03785/RM1418/57 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 57. schůze rady města dne 03.05.2016 

  

 
RM_VH 1 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Technické 
služby, a.s. Slezská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03786/RM1418/57 

(zn.předkl.) 
45 

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

obchodní společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava, se sídlem Čs. Armády 20, Ostrava-

Slezská Ostrava, PSČ 710 00, IČO 476 74 725, jejímž jediným akcionářem je statutární město 

Ostrava 

  

k usnesení č. 03620/RM1418/55 

  
Rada města 

  
1) mění 

  
usnesení č. 03620/RM1418/55 v bodě č. 4) tak, že příloha č. 2 se nahrazuje přílohou č. 1 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 37 
Uzavření smlouvy o výpůjčce a úhradě nákladů mezi HZS MSK a 
statutárním městem Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03787/RM1418/57 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o výpůjčce a úhradě nákladů spojených s užíváním objektu integrovaného 

výjezdového centra Ostrava-Jih na ulici Kaminského v Ostravě mezi statutárním městem 

Ostrava se sídlem Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451 a                         
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Českou republikou-Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje se sídlem 

Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70884561 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 36 
Udělení předchozího souhlasu k uzavření smlouvy o spolupráci mezi 
statutárním městem Ostrava – městským obvodem Poruba a spolkem 
Romipen, z.s. 
  
Usnesení číslo: 03788/RM1418/57 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
předchozí souhlas k uzavření smlouvy o spolupráci mezi statutárním městem Ostrava – 

městským obvodem Poruba a spolkem Romipen, z.s., se sídlem Skautská 435/8, 708 00 

Ostrava-Poruba, IČ: 049 10 087, dle ust. čl. 7, odst. (9) písm. c) obecně závazné vyhlášky 

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

důvodové zprávy 

  

 
RM_M 1 
Žádost městského obvodu Hrabová 
  
Usnesení číslo: 03789/RM1418/57 

(zn.předkl.) 
02 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
žádost městského obvodu Hrabová o odložení kontroly plnění opatření k nápravě nedostatků 

uvedených ve Zprávě o výsledku hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly 

u městského obvodu Hrabová v roce 2015 

  

2) souhlasí 

  
se změnou termínu kontroly plnění opatření uvedeného v bodě 3) usnesení RM č. 

02938/RM1418/43 ze dne 5.1.2016 

  

3) ukládá 

  
vedoucí odboru interního auditu a kontroly provést nejpozději v listopadu 2016 kontrolu plnění 

opatření k nápravě nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku hodnocení přiměřenosti a  
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účinnosti systému finanční kontroly u městského obvodu Hrabová v roce 2015 a předložit radě 

města zprávu o plnění opatření k nápravě zjištěných nedostatků 

  

 Vyřizuje: Ing. Renata Gembíková, T: 31.01.2017 

 vedoucí odboru interního auditu a kontroly 

  
 

RM_M 38 
Návrh smlouvy o dílo a licenční smlouvy 
  
Usnesení číslo: 03790/RM1418/57 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o dílo a licenční smlouvy s Jindřichem Trčkou, U první baterie 2045/51, 

162 00 Praha – Břevnov, IČO:87592908, DIČ:CZ7412091577 za cenu 100 000,- Kč bez DPH 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 3 
Informativní zpráva - rozestavěná stavba na ul. 28. října v Ostravě a 
soudní spor se společností AMÁDEUS REAL, a.s. 
  
Usnesení číslo: 03791/RM1418/57 

(zn.předkl.) 
28 

  
k usnesení č. 03629/RM1418/55 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
informaci ke stavu soudního řízení ve věci žaloby společnosti AMÁDEUS REAL, a.s. proti 

statutárnímu městu Ostrava, o zaplacení částky 1.580.639.095,05 Kč dle důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

   

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

 

předložit zastupitelstvu města informativní zprávu ve věci dostavby rozestavěné stavby 

nacházející se na ul. 28. října v Ostravě naproti DKMO a ve věci soudního řízení dle bodu 1) 

tohoto usnesení, vše dle důvodové zprávy předloženého materiálu 
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 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 25.05.2016 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 35 
Právní stanovisko pro Evropskou investiční banku 
  
Usnesení číslo: 03792/RM1418/57 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
znění Prohlášení statutárního města Ostravy adresované společnosti  Konečná & Zacha, s.r.o., 

advokátní kancelář, IČO: 271 12 331, se sídlem Lazarská 1718/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a vystavení objednávky společnosti Konečná & 

Zacha, s.r.o., advokátní kancelář, IČO: 271 12 331, se sídlem Lazarská 1718/3, Nové Město, 

110 00  Praha 1 na vydání právního stanoviska pro Evropskou investiční banku se sídlem 98-

100 Bd. Konrad Adenauer, L-2950 Luxembourg, Lucemburské velkovévodství, dle přílohy          

č. 2 předloženého materiálu, za cenu 130 000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_M 28 
Uzavření Smlouvy o zřízení termínovaného vkladu s Oberbank AG 
  
Usnesení číslo: 03793/RM1418/57 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o zřízení termínovaného vkladu mezi statutárním městem Ostrava, 

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451 a Oberbank AG se sídlem A-4020 

Linz, Untere Donaulände 28, Rakouská republika; pobočka Česká republika, nám. Přemysla 

Otakara II. 6/3, 370 01 České Budějovice, IČO 26080222 ve znění dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru financí a rozpočtu s účinností od 

1.7.2016 rozhodoval o výpovědi nebo prodloužení termínovaného vkladu včetně úpravy výše a 

doby trvání termínovaného vkladu  a podepisoval „Oznámení o výši termínovaného vkladu“ v 
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souladu s ujednáním smlouvy o zřízení terminovaného vkladu pro právnické osoby a fyzické 

osoby – podnikatele dle bodu 1) tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.12.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 30 
Úprava rozpočtu r. 2016 
  
Usnesení číslo: 03794/RM1418/57 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
převod peněžních prostředků ve výši 125 tis.Kč z rezervního do investičního fondu 

příspěvkové organizace Domov Slunovrat za účelem realizace bezdrátového internetového 

připojení (WiFi) v Domově Slunovrat včetně konfigurace stávajících pracovišť 

  

2) souhlasí 

  
s přijetím dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro příspěvkovou organizaci 

Divadlo loutek Ostrava ve výši 150 tis.Kč na úhradu nákladů souvisejících s projektem 

“Divadlo bez bariér 2016” 

Ostravské muzeum ve výši 134 tis.Kč na úhradu nákladů souvisejících s projektem “Ostravská 

muzejní noc 2016” 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- neinvestiční transfery přijaté ze SR 

na pol. 4116, ORJ 120, ÚZ 13010 o 4 428 tis.Kč (A.1.) 

                                      ÚZ 35015 o 306 tis.Kč (A.3.) 

                                                       o 454 tis.Kč (A.3.) 

                                      ÚZ 34070 o 196 tis.Kč (A.5.) 
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- neinvestiční transfery přijaté od krajů 

na pol. 4122, ORJ 120, ÚZ 201 o 573 tis.Kč (A.4.) 

- neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 

na pol. 4123, ORJ 120, ÚZ 38588005 o 2 145 tis.Kč (A.2.) 

                                      ÚZ 38588005, org. 3064 o 5 tis.Kč (B.1.) 

- investiční přijaté transfery do regionálních rad 

na pol. 4223, ORJ 120, ÚZ 38588505 o 10 804 tis.Kč (A.2.) 

                                      ÚZ 38588505, org. 3064 o 7 824 tis.Kč (B.1.) 

- běžné výdaje 

(A.1.) na ORJ 130, § 4339, ÚZ 13010, pol. 5136 o 10 tis.Kč 

                                                              pol. 5137 o 100 tis.Kč 

                                                              pol. 5167 o 30 tis.Kč 

                                                              pol. 5169 o 30 tis.Kč 

                                                              pol. 5173 o 50 tis.Kč 

          na ORJ 133, § 4339, ÚZ 13010, pol. 5137 o 50 tis.Kč 

          na ORJ 135, § 4339, ÚZ 13010, pol. 5011 o 1 119 tis.Kč 

                                                              pol. 5021 o 100 tis.Kč 

                                                              pol. 5031 o 280 tis.Kč 

                                                              pol. 5032 o 101 tis.Kč 

          na ORJ  180, § 4339, ÚZ 13010, pol. 5139 o 10 tis.Kč 

                                                               pol. 5164 o 50 tis.Kč 

                                                               pol. 5166 o 300 tis.Kč 

                                                               pol. 5167 o 900 tis.Kč 

                                                               pol. 5169 o 600 tis.Kč 

                                                               pol. 5499 o 400 tis.Kč 

                                                               pol. 5909 o 298 tis.Kč  

na § 5599, pol. 5162, ORJ 133, ÚZ 201 o 573 tis.Kč (A.4.) 

- kapitálové výdaje 

(C.1.) na ORJ 230, § 3412, pol. 6121, org. 8158 o 1 600 tis.Kč 

                               § 2221, pol. 6122, org. 3064 o 114 tis.Kč 

                                            pol. 6121, org. 3064 o 41 tis.Kč 

- neinvestiční transfery 

na § 4357, pol. 5336, ORJ 180, ÚZ 38588005, org. 43 o 2 145 tis.Kč (A.2.) 

(A.3.) na ORJ 170, § 3592, pol. 5336, ÚZ 35015, org. 4241 o 306 tis.Kč 

                                                                                               o 454 tis.Kč 

na § 3315, pol. 5336, ORJ 160, ÚZ 34070, org. 4215 o 196 tis.Kč (A.5.) 
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- investiční transfery 

na § 4357, pol. 6356, ORJ 180, ÚZ 38588505, org. 43 o 10 804 tis.Kč (A.2.) 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ORJ 120, ÚZ 93, org. 520 o 3 000 tis.Kč (C.2.) 

z v y š u j e  rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 7 829 tis.Kč (B.1.) 

s n i ž u j í 

- kapitálové výdaje 

na § 6409, pol. 6909, ORJ 230, org. 8064 o 1 600 tis.Kč (C.1.) 

                                                                   o 155 tis.Kč (C.1.) 

                                   ORJ 230 o 3 000 tis.Kč (C.2.) 

Mětský obvod Polanka nad Odrou (C.2.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 520 o 3 000 tis.Kč  

- zvýší běžné výdaje na akci “Oprava silnoproudých a slaboproudých rozvodů, ZŠ H. 

Salichové” 

  na § 3113, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 3 000 tis.Kč 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.05.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 23 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím finančních darů do vlastnictví 
právnické osoby Dětské centrum Domeček, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 03795/RM1418/57 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
v souladu s § 27 odst. 5 písm. b) zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních  
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rozpočtů ve znění pozdějších předpisů o udělení předchozího souhlasu s nabytím finančních 

darů do vlastnictví Dětského centra Domeček, příspěvková organizace, se sídlem Jedličkova 5, 

700 44 Ostrava-Zábřeh, IČO 70631956 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi vystavit za zřizovatele předchozí souhlas 

zřizovatele dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 10.05.2016 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 24 
Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku 
statutárního města Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě 
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162 
  
Usnesení číslo: 03796/RM1418/57 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku statutárního města 

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

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

hodnotě 64 378 499,- Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

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

předseda:  Ing. Vícha Aleš - vedoucí technického odboru 

členové:    Sladký Milan - biomedicinský technik 

                 Ing. Ščupák Martin - vedoucí oddělení logistiky 

                 Ing. Částka Petr - odbor informatiky 
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                 Krahulová Iva - vedoucí oddělení operativní evidence 

                 Glosová Radmila - majetkový odbor MMO 

  

3) ukládá 

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

materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Vícha Aleš, T: 03.06.2016 

 vedoucí technického odboru 

  
 

RM_M 34 
Návrh na vyřazení a prodej přebytečného movitého majetku 
statutárního města Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě 
Domov Sluníčko, příspěvková organizace, IČO 70631832 
  
Usnesení číslo: 03797/RM1418/57 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s vyřazením a prodejem movitého majetku statutárního města Ostravy, a to 

osobního motorového vozidla Škoda Octavia STAVUX01FM5-LB,výrobní číslo 

TMBCX41U522570777, inventarizační číslo 3, RZ 1T3 1128, v pořizovací ceně 495 000,- Kč, 

předaného k hospodaření právnické osobě Domov Sluníčko, příspěvková organizace, 

Syllabova 2886/19, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČO 70631832, a to za cenu 50 000,- Kč. 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření kupní smlouvy mezi statutárním městem Ostrava a kupujícím autobazarem AUTO 

DUBINA, a.s., IČO 25832191, se sídlem Horní 3023/122, 700 30 Ostrava-Dubina dle přílohy 

č. 4 předloženého materiálu. 

  

3) souhlasí 

  
s tím, že výnos z prodeje majetku bude příjmem právnické osoby Domov Sluníčko, 

příspěvková organizace, Syllabova 2886/19, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČO 70631832 a tento 

výnos bude zapojen do investičního fondu ve smyslu § 31, odst. 1 písm. d) zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů 
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RM_M 2 
Návrh na souhlas s vyřazením a likvidací neupotřebitelného majetku 
města Ostravy ve správě Národního divadla moravskoslezského, 
příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 03798/RM1418/57 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku statutárního města 

Ostravy svěřeného do správy Národnímu divadlu moravskoslezskému, příspěvkové organizaci, 

se sídlem ul. Čs. legií 148/14, 701 04 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 00100528,  v 

pořizovací hodnotě 17.839,- Kč dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
členy likvidační komise k likvidaci majetku dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
likvidační komisi 

vyhotovit zápis o provedení likvidace majetku dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 30.06.2016 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 27 
Žádost o poskytnutí mimořádné neinvestiční účelové dotace organizaci 
Pop Academy z.s. 
  
Usnesení číslo: 03799/RM1418/57 

(zn.předkl.) 
60 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí mimořádné neinvestiční účelové dotace a o uzavření  veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí neinvestiční účelové dotace  mezi statutárním městem Ostrava a spolkem Pop 

Academy z.s. se sídlem Sokolská třída 175/26, 702 00  Ostrava - Moravská Ostrava, 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

Strana 16/43  

IČO: 22742816 ve výši 30 tis. Kč na realizaci projektu “Koncertní a jevištní prezentace dětí a 

mládeže na rok 2016” dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_MZP 2 
Projednání vybraných bodů řádné valné hromady obchodní společnosti 
Garáže Ostrava, a.s. 
  
Usnesení číslo: 03800/RM1418/57 

(zn.předkl.) 
90 

  
Rada města 

  
1) ukládá 

  
delegovanému zástupci statutárního města Ostravy 

na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti Garáže Ostrava, a.s., se sídlem Havlíčkovo 

nábřeží 1167/12, 702 00, Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 25360817 hlasovat: 

A) PRO v bodě programu číslo: 

2) Zpráva představenstva o činnosti společnosti a stavu majetku za rok 2015 dle přílohy 

č. 2 tohoto materiálu 

3) Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

4) Projednání a schválení roční účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2015 a schválení 

návrhu  na  rozdělení zisku dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

5)  Návrh podnikatelského plánu pro rok 2016 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

6) Návrh na odvolání a volbu orgánů společnosti a schválení smluv o výkonu funkce dle 

důvodové zprávy a příloh č. 5 a 6 předloženého materiálu 

7) Rozhodnutí o určení auditora pro ověření účetní závěrky pro rok 2016 

 B) BEZ OMEZENÍ v ostatních bodech programu valné hromady 

  

 Vyřizuje: JUDr. Lukáš Semerák, T: 20.05.2016 

 člen rady města 
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RM_M 13 
Návrh na záměr prodeje rekreačního objektu na Pstruží v k.ú. Frýdlant 
nad Ostravicí, obec Frýdlant nad Ostravicí 
  
Usnesení číslo: 03801/RM1418/57 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout o záměru města prodat: 

- pozemek parc.č. 2925 zastavěná plocha a nádvoří 

- budovu č.e. 164 rodinná rekreace - stavba stojící na pozemku parc.č. 2925 

- pozemek parc.č. 2926 zahrada 

vše v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí, obec Frýdlant nad Ostravicí 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 25.05.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 14 
Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Hrabůvka, obec 
Ostrava, návrh na záměr města prodat pozemek parc.č. 189/86 v k.ú. 
Vítkovice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03802/RM1418/57 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout, že město nemá záměr prodat část pozemku p.p.č. 225/7 - ost. plocha, zeleň o 

výměře 18 m2 v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 

svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 1/3 

předloženého materiálu 
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2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout, že město nemá záměr prodat část pozemku p.p.č. 243/33 - ost. plocha, zeleň o 

výměře 500 m2 v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 

svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 3/1 

předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat pozemek parc.č 189/86 v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Vítkovice 

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

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 25.05.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 15 
Návrh na záměr města nesměnit nemovité věci v k.ú. Koblov, obec 
Ostrava, návrh na zrušení usnesení rady č. 03296/RM1418/49 ze dne 
1.3.2016 a návrh na záměr města prodat část pozemku v k.ú. Pustkovec, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03803/RM1418/57 

(zn.předkl.) 
08 

  

k materiálu č. BJ1418 01301/16 

  

Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout o záměru města nesměnit pozemky: 

- parc.č. 1620/22 ostatní plocha 

- parc.č. 1620/23 ostatní plocha 

- parc.č. 1620/35 ostatní plocha, 

vše v k.ú. Koblov, obec Ostrava 
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ve vlastnictví Rxxxxx Bxxxxxx, rok nar. xxxx, bytem x xxxxxx xxx, xxxxxx xxxxx xxxxx 

za pozemek: 

- parc.č. 1213/3 orná půda v k.ú. Koblov, obec Ostrava 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Slezská Ostrava 

  

2) ruší 

  
své usnesení č. 03296/RM1418/49 ze dne 1.3.2016 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout o záměru města prodat: 

- část pozemku parc.č. 4026/2 orná půda o výměře 656 m2, v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava, 

svěřeno městskému obvodu Pustkovec, která je dle geometrického plánu č. 5641-21/2016 ze 

dne 19.4.2016 označena jako pozemek parc.č. 4026/5 v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava 

zároveň doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí 

návrh dle bodu 1)  a 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 25.05.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 16 
Návrh na uzavření smluv o výpůjčce s Moravskoslezským krajem a 
Dopravním podnikem Ostrava a. s. 
  
Usnesení číslo: 03804/RM1418/57 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně půjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce k pozemku a částem pozemků ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, a to: 

- p. p. č. 455/134 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 9 m2 

- část p. p. č. 455/60 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 985 m2 
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- část p. p. č. 455/61 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 595 m2 

- část p. p. č. 455/132 - ostatní plocha, silnice o výměře 1450 m2 

- část p. p. č. 455/135 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 75 m2 

- část p. p. č. 2993/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1200 m2 

s Moravskoslezským krajem, se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 708 90 692 

za účelem využití předmětu výpůjčky v rámci stavby “Silnice II/647 - rekonstrukce mostu ev. 

č. 647-032..1 na ulici Plzeňská přes tramvajovou trať v Ostravě - Zábřehu” 

na dobu určitou ode dne účinnosti smlouvy o výpůjčce do 31.12.2019 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně půjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce k pozemkům ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy v k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, a to: 

- p. p. č. 455/64 - ostatní plocha, silnice o výměře 134 m2 

- p. p. č. 455/65 - ostatní plocha, silnice o výměře 140 m2 

s Dopravním podnikem Ostrava a. s.,  se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Poděbradova 

494/2, PSČ 701 71, IČO 619 74 757 

za účelem užívání předmětu výpůjčky pro opravu tramvajové trati a rekonstrukci zastávek na 

ulici Palkovského v rámci stavby “Oprava TT na ulici Palkovského” 

na dobu určitou, ode dne účinnosti smlouvy o výpůjčce do 31.12.2016 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 17 
Návrh na souhlas s přenecháním nemovitostí v k. ú. Stará Bělá, obec 
Ostrava do výpůjčky 
  
Usnesení číslo: 03805/RM1418/57 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) souhlasí 

  
aby nájemce FK Stará Bělá, se sídlem Potoky 622/44, 724 00 Ostrava-Stará Bělá,                    

IČO 228 85 412 

přenechal do vypůjčky nemovitosti v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, a to: 

- pozemek parc. č. 3628/11 - ost. plocha, sportoviště a rekreační plocha, včetně hřiště pro 

kopanou na pozemku parc. č. 3628/11 a parc. č. 3628/6  

- sociální zařízení v budově bez čp/če, objekt občanské vybavenosti na pozemku parc. č. 

3628/2 - zastavěná plocha a nádvoří 

v souladu s čl. VI. odst. 9 nájemní smlouvou ev. č. 1704/2012/MJ ze dne 26. 6. 2012 

Evě Pflegrové, s místem podnikání Čelechovice 26, 751 03 Brodek u Přerova, IČO 718 17 433, 

za účelem lunaparkové činnosti v termínu 9.5. - 16.5.2016 

  

 
RM_M 18 
Předchozí souhlas rady města s uzavřením nájemní smlouvy na část 
pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava. Předchozí souhlas 
rady města s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na část 
pozemku v k.ú. Svinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03806/RM1418/57 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) vydává 

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

Ostrava - Hrabůvka předchozí souhlas s uzavřením nájemní smlouvy: 

- k části pozemku p.p.č. 654/52, ost. plocha - zeleň o výměře 20 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, 

obec Ostrava (ul. Samoljovova) 

se 

Společenstvím vlastníků Samoljovova 1761/9 

Samoljovova 1761/9 

700 30 Ostrava - Zábřeh 

IČO: 27842754 

za účelem výstavby lodžií po celé délce bytového domu č.p. 1761, 

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

města Ostravy, úplné znění  
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2) vydává 

  
pro statutární město Ostrava, Městský obvod Svinov, se sídlem Bílovecká 69/48, 721 00 

Ostrava - Svinov předchozí souhlas s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 

138/13/NSP/OFSM/Sam. ze dne 10. 6. 2013 k části pozemku parc.č. 1011/1, ost. plocha - 

sportoviště a rekreační plocha o výměře 286 m2 v k.ú. Svinov, obec Ostrava (ul. Bílovecká) 

s 

Tělovýchovnou jednotou Vítkovice - Svinov 

se sídlem Polanecká 244 

721 00 Ostrava - Svinov 

IČO: 41035828 

kteým se změní doba nájmu z doby určité do 10. 6. 2023 do 10. 6. 2031, 

a to v souladu s čl. 7, odst. (8) písmene c) bod 4 Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut 

města Ostravy, úplné znění 

  

 
RM_M 19 
Návrh na souhlas s umístěním stavby, uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene se společností OVANET a.s. 
  
Usnesení číslo: 03807/RM1418/57 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním stavby podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě do pozemku: 

parc. č. 2643/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, pro: 

OVANET a.s. 

se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava 

IČO: 29399491 

v rámci stavby “Optické připojení PČR na ul. 1. máje 101” 

  

2) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene zřízení a 

provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k části pozemku: 

parc. č. 2643/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
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v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

OVANET a.s. 

se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava 

IČO: 29399491 

podle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 20 
Návrh na souhlas s umístěním inženýrských sítí do pozemku ve 
vlastnictví SMO, návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o 
zřízení služebnosti a návrh na uzavření nájemní smlouvy k části 
pozemku v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, se společností VÍTKOVICE, a.s. 
  
Usnesení číslo: 03808/RM1418/57 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním nadzemního vedení kyslíku a nadzemního vedení acetylenu do části pozemku ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 1189/18 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, pro: 

VÍTKOVICE, a.s. 

se sídlem Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava 

IČO 451 93 070 

v rámci stavby “Řešení důsledků bývalé hornické a hutnické činnosti na územích společnosti 

VÍTKOVICE MACHINERY GROUP” 

  

2) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - zřízení, 

provozování a údržby nadzemního vedení kyslíku a nadzemního vedení acetylenu k části 

pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 
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parc. č. 1189/18 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

VÍTKOVICE, a.s. 

se sídlem Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava 

IČO 451 93 070 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku parc. č. 1189/18 - ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře 48,30 m2 v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava 

s VÍTKOVICE, a. s., se sídlem Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO 451 93 070 

za účelem vybudování inženýrské sítě - nadzemního vedení kyslíku a nadzemního vedení 

acetylenu v rámci stavby “Řešení důsledků bývalé hornické a hutnické činnosti na územích 

společnosti VÍTKOVICE MACHINERY GROUP” 

na dobu určitou, ode dne účinnosti nájemní smlouvy, do dne, který předchází dni právních 

účinků zápisu služebnosti inženýrské sítě nadzemního vedení kyslíku a nadzemního vedení 

acetylenu ve prospěch nájemce jako oprávněného, nejpozději však 31.12.2019 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 21 
Návrh na uzavření dodatků č. 1 ke smlouvám o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene-služebnosti k pozemkům ve vlastnictví SMO 
pro oprávněného ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 03809/RM1418/57 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene-služebnosti evid.č. 1920/2014/MJ ze dne 6.8.2014, s budoucím oprávněným: 
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ČEZ Distribuce, a.s. 

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

v rámci stavby “Ostrava, Syllabova, RVN a VN 2060 TS Ostravská univerzita LF” dle přílohy 

č.4 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene-služebnosti evid.č. 2179/2014/MJ ze dne 25.9.2014, s budoucím oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

v rámci stavby “Ostrava, Čujkovova, VNk+RVN, TS SMOv” dle přílohy č.8 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 25 
Návrh na záměr města prodat část pozemku v areálu Vědecko-
technologického parku v Ostravě - Pustkovci 
  
Usnesení číslo: 03810/RM1418/57 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout o záměru města prodat část pozemku parc. č. 4707/2 o výměře 

324 m2 v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 

nesvěřeno městskému obvodu, která je dle geometrického plánu č. 5642-61/2016 ze dne 

19.4.2016 označena jako pozemek parc. č. 4707/8 v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava  

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

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 25.05.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 26 
Návrh na uzavření darovací smlouvy s manžely D. na dar vodovodního 
řadu v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava a uzavření smlouvy o zřízení 
služebnosti s vlastníkem pozemku 
  
Usnesení číslo: 03811/RM1418/57 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout 

o  uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

s  dárci 

manžely 

Hxxx Dxxxxxx, 

Mxxxxx Dxxxxx, 

oba bydliště xxxxxxxá xxxx/xxx, xxxxxx, xxxx xxxxx, PSČ xxx xx, 

na dar vodovodního řadu PE D 90 v celkové délce 87,9 m, který je uložen v pozemcích v k.ú. 

Nová Bělá, obec Ostrava dle přílohy č. 1A, č. 1B předloženého materiálu, a to: 

- parc. č. 350/4 - orná půda, 

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

”Vodovod pro výstavbu rodinných domů ul. Na Šancích, k.ú. Nová Bělá, Ostrava”. 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout 

na straně oprávněného, uzavřít smlouvu  o zřízení služebnosti - zřízení, provozování a údržby 

vodovodního řadu PE D 90 k části pozemku: 

parc. č. 350/4 – orná půda, 

v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava, s vlastníkem pozemku: 
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Hxxx Dxxxxxxx 

bydliště xxxxxxx xxx/xxx, xxx xx xxxxx - xxxxx xxxx, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 

za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva k vodovodnímu řadu PE D 90 na 

statutární město Ostrava na základě darovací smlouvy uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 25.05.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 31 
Žádost o vydání předchozího souhlasu rady města s uzavřením dohody 
o spolupráci mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem 
Moravská Ostrava a Přívoz a Armádou spásy v České republice, z. s. 
  
Usnesení číslo: 03812/RM1418/57 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
v souladu s článkem 7 odst. (9) písm. c) obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města 

Ostravy předchozí souhlas s uzavřením dohody o spolupráci mezi statutárním městem Ostrava, 

městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz a Armádou spásy v České republice, z. s.,           

IČ 40613411, se sídlem Petržílkova 2565/23, Stodůlky 158 00 Praha, ve znění přílohy č. 3 

předloženého materiálu   

  

 
RM_M 32 
Návrh na zrušení usnesení č. 5309/RM1014/68 ze dne 4.9.2012 a návrh 
na schválení zásad pro stanovení výše úplaty za zřízení věcného 
břemene - služebností k nemovitostem ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy 
  
Usnesení číslo: 03813/RM1418/57 

(zn.předkl.) 
08 
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Rada města 

  
1) zrušuje 

  
bod 2) svého usnesení č. 5309/RM1014/68 ze dne 4.9.2012 - příloha č. 1 předloženého 

materiálu, kterým stanovila: 

- “Zásady pro stanovení výše úplaty za zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy dotčeným stavbami inženýrských sítí” dnem 5.9.2012 dle přílohy č. 

2 předloženého materiálu 

- “Zásady pro stanovení výše úplaty za zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy zatíženým stavbami a právy jiných osob” dnem 5.9.2012 dle 

přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
- “Zásady pro stanovení výše úplaty za zřízení věcného břemene - služebnosti k pozemkům ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy dotčeným stavbami inženýrských sítí” s účinností od 

01.06.2016 dle přílohy č.4 předloženého materiálu 

- “Zásady pro stanovení výše úplaty za zřízení věcného břemene - služebnosti k pozemkům ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy zatíženým stavbami a právy jiných osob” s účinností od 

01.06.2016 dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 33 
Návrh na záměr města vypůjčit část pozemku p.č.st. 170/1 v k.ú. Přívoz, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03814/RM1418/57 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města vypůjčit část nemovité věci, a to část pozemku p.č.st. 170/1, zast. plocha a 

nádvoří, k.ú. Přívoz, obec Ostrava, o výměře 940,30 m2 včetně ucelené části budovy bez 

čp./če., stavba pro výrobu a skladování, která je součástí pozemku p.č.st. 170/1 v k. ú. Přívoz, 

obec Ostrava, a která stojí na předmětné části tohoto pozemku (hala označená jako P1) 

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

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 
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RM_M 40 
Žádost o vydání předchozího souhlasu rady města s uzavřením dohody 
o spolupráci mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem 
Moravská Ostrava a Přívoz a Centrem sociálních služeb, o.p.s. 
  
Usnesení číslo: 03815/RM1418/57 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
v souladu s článkem 7 odst. (9) písm. c) obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města 

Ostravy předchozí souhlas s uzavřením dohody o spolupráci mezi statutárním městem Ostrava, 

městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz a Centrem sociálních služeb, o.p.s.,                 

IČO 286 59 392, se sídlem Jahlova 867/12, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, ve znění přílohy 

č. 3 předloženého materiálu   

  

 
RM_M 4 
Návrh na uzavření smlouvy o nájmu v souvislosti se stavbou 
“Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Na Bělidle” zahrnuté do 
kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 03816/RM1418/57 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s uzavřením “Smlouvy o nájmu” v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce kanalizace a 

vodovodu ul. Na Bělidle” mezi pronajímatelem pozemku RPG Byty, s.r.o., Gregorova 2582/3, 

Moravská Ostrava, 701 97 Ostrava, IČO 27769127 

a nájemcem 

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

předmětem je nájem části pozemku parc. č. 1115/2 v kat. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

dle přílohy č.2 předloženého materiálu s úpravou 
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RM_M 12 
Návrh na uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo č.1243/2014/OI/LPO ke 
stavbě “Propojení kanalizace Nová Bělá-Hrabová” 
  
Usnesení číslo: 03817/RM1418/57 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

   

zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo č.1243/2014/OI/LPO ze dne 12.05.2014 

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

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

dle přílohy č.3 předloženého materiálu 

 

  

2) ukládá 

   

náměstkovi Ing. Břetislavovi Rigerovi 

 

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 25.05.2016 

 zastupující vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_VZ 1 
Veřejná zakázka “SSZ Studentská x Opavská (PD+AD+IČ)”, poř.č. 
047/2016 
  
Usnesení číslo: 03818/RM1418/57 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

dokumentace stavby pro vydání územního rozhodnutí a dokumentace pro vydání stavebního 

povolení s propracováním do úrovně dokumentace pro provádění stavby světelného 

signalizačního zařízení (SSZ) v ulicích Studentská a Opavská, v k.ú. Poruba, obec Ostrava, 

včetně vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, výkonu 

inženýrské činnosti ve fázi přípravy stavby pro vydání pravomocného územního rozhodnutí a 

pravomocného stavebního povolení a výkon autorského dozoru po dobu realizace stavby dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu s uchazečem: 
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MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 

Sídlo: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc 

IČO: 64610357 

za cenu nejvýše přípustnou 716.280,00 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 2 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o 
dílo na realizaci připojení NN 0,4 kV pro stanici katodové ochrany v 
Ostravě Svinově-Dubí. 
  
Usnesení číslo: 03819/RM1418/57 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření Smlouvy o dílo NN 0,4 kV 

zhotovitelem ELTOM, s.r.o., Oběžná 163/19, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČ: 44936681 

za cenu nejvýše přípustnou 214.812,95 Kč bez DPH dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 3 
Veřejná zakázka “Oprava místních komunikací Nová Ves”, poř.č. 
67/2016 
  
Usnesení číslo: 03820/RM1418/57 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

síť Nová Ves-Jih, Inženýrské sítě 2. etapa - Oprava místních komunikací” dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu s uchazečem: 

POHL cz, a.s. 

se sídlem: Nádražní 25, 252 63 Roztoky 

odštěpný závod Opava: Holasická 1632/57A, 747 05 Opava 

IČO: 25606468 

za cenu nejvýše přípustnou 1.449.521,20 Kč bez DPH 
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RM_VZ 4 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o 
dílo na zpracování investičního záměru pro stavbu “Napojení centrální 
části u Masarykova náměstí a Květinové síně”. 
  
Usnesení číslo: 03821/RM1418/57 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo se společností 

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Opavská 6230/29A, 708 00 Ostrava - Poruba,                                 

IČO: 277 87 443, za účelem zpracování investičního záměru pro stavbu “ Napojení centrální 

části u Masarykova náměstí a Květinové síně”, za cenu nejvýše přípustnou 287.000,- Kč bez 

DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.  

  

 
RM_M 41 
Informace o stavu projektu Nová Karolina za období leden 2015 až 
prosinec 2015 
  
Usnesení číslo: 03822/RM1418/57 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
informaci o stavu projektu Nová Karolina a spolupráci se společností MULTI dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

   

náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigerovi 

 

předložit zastupitelstvu města k projednání informaci dle bodu 1) tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Ing.arch. Cyril Vltavský, T: 25.05.2016 

 vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 
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RM_M 42 
Předchozí souhlas rady města k pronájmu nemovitostí svěřených 
městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
  
Usnesení číslo: 03823/RM1418/57 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) nevydává 

  
předchozí souhlas k pronájmu nemovitostí dle čl. 7, odst. (8), písm. c), bod 1 obecně závazné 

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

dle předloženého materiálu 

  

 
RM_M 22 
Návrh na prodej přebytečného movitého majetku města formou 
elektronické aukce 
  
Usnesení číslo: 03824/RM1418/57 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o přebytečnosti movitého majetku - motorových vozidel: 

1. Škoda Superb Elegance 2,5 TDi; VIN:TMBBG63U679019129; RZ: 4T8 9292; rok výroby 

2007 

2. Škoda Superb Elegance 2,5 TDi; VIN:TMBBG63U179018969; RZ: 4T8 9494; rok výroby 

2007 

3. Škoda Fabia Elegance 1,4i; VIN:TMBDC25J593172381; RZ: 6T3 0004; rok výroby 2009 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, odboru hospodářské správy, aby prostřednictvím společnosti 

eCentre Ostrava a.s., Agrentinská  286/38, 170 00 Praha - Holešovice,  pobočka: Nemocniční 

987/12, 702 00 Ostrava, dle důvodové zprávy zajistil realizaci elektronických aukcí a všechny 

jiné úkony, související s prodejem těchto motorových vozidel s výjimkou uzavření kupních 

smluv: 
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1. Škoda Superb Elegance 2,5 TDi; VIN:TMBBG63U679019129; RZ: 4T8 9292; rok výroby 

2007 

2. Škoda Superb Elegance 2,5 TDi; VIN:TMBBG63U179018969; RZ: 4T8 9494; rok výroby 

2007 

3. Škoda Fabia Elegance 1,4i; VIN:TMBDC25J593172381; RZ: 6T3 0004; rok výroby 2009 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala,  

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
3) stanovuje 

  
nejnižší vyvolávací ceny motorových vozidel v elektronických aukcích zmíněných v bodu 2) 

tohoto materiálu: 

1. Škoda Superb Elegance 2,5 TDi; VIN:TMBBG63U679019129; RZ: 4T8 9292; rok výroby 

2007; vyvolávací cena: 150 000,00 Kč; znalecký posudek 216155464 

2. Škoda Superb Elegance 2,5 TDi; VIN:TMBBG63U179018969; RZ: 4T8 9494; rok výroby 

2007;  vyvolávací cena: 160 000,00 Kč; znalecký posudek 216155465 

3. Škoda Fabia Elegance 1,4i;  VIN:TMBDC25J593172381; RZ: 6T3 0004; rok výroby 2009; 

vyvolávací cena: 59 000,00 Kč; znalecký posudek 216155465 

  

4) rozhodla 

  
o uzavření kupních smluv dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s vítězi elektronických aukcí 

zmíněných v bodu 2) tohoto usnesení 

  

5) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy k podpisu kupních smluv 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala,  

 vedoucí odboru hospodářské správy 
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RM_M 5 
Návrh na uzavření smlouvy o provozu elektronické spisové služby se 
Základní školou Šenov, příspěvkovou organizací 
  
Usnesení číslo: 03825/RM1418/57 

(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 Šenov, Radniční 

náměstí 1040, příspěvkovou organizací se sídlem Radniční náměstí 1040, 739 34 Šenov,               

IČ 61955647, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 9 
Rozšíření aktivit společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. v rámci 
projektů spolufinancovaných z Programu švýcarsko - české spolupráce 
a navýšení nominální hodnoty závazku statutárního města Ostrava v 
těchto projektech 
  
Usnesení číslo: 03826/RM1418/57 

(zn.předkl.) 
09 

  
k usnesení č. 11305/RM0610/136 

k usnesení č. 9681/RM1014/127 

k usnesení č. 0731/ZM1418/10 

k usnesení č. 4571/RM1014/60 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
rozšíření stávajícího projektu spolufinancovaného z Programu švýcarsko - české spolupráce a 

evidovaného jako dohoda o projektu “UX-00206.01.01 Zkvalitnění dopravní infrastruktury 

tramvajové dopravy v Ostravě” o nové aktivity 

- rekonstrukci tramvajové zastávky Palkovského 

- prvky aktivní bezpečnosti 

- pořízení kamerového systému do tramvají 
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2) schvaluje 

  
rozšíření stávajícího projektu spolufinancovaného z Programu švýcarsko-české spolupráce a 

evidovaného jako dohoda o projektu “UX-00205.01.01 Výstavba trolejbusové trati v Ostravě s 

napojením na terminál Hranečník” o nové aktivity 

- pořízení čistícího vozu - technologického vozidla 

- pořízení kamerového systému do trolejbusů 

- rekonstrukce měnírny Michálkovice 

  

3) souhlasí 

  
s navýšením nominální hodnoty závazku 15% podílu z celkových předpokládaných 

uznatelných nákladů z původní maximální hodnoty 22 703 708 Kč na maximální hodnotu            

28 200 000 Kč 

  

4) prohlašuje 

  
že v případě úspěšnosti podání žádosti na rozšíření stávajících projektů z Programu švýcarsko-

české spolupráce evidovaných jako dohoda o projektech “UX-00206.01.01 Zkvalitnění 

dopravní infrastruktury tramvajové dopravy v Ostravě”  a “UX-00205.01.01 Výstavba 

trolejbusové trati v Ostravě s napojením na terminál Hranečník” o nové aktivity dle bodu 1) a 

2) tohoto usnesení, zajistí spolufinancování těchto projektů ve výši 15% z celkových 

předpokládaných uznatelných nákladů nejvýše však do výše 28 200 000 Kč, dle bodu 3) tohoto 

usnesení 

  

5) žádá 

  
ředitele společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 

o předložení informace ve věci výsledku jednání o rozšíření projektů realizovaných z Programu 

švýcarsko-české spolupráce uvedených v bodě 1) a 2) tohoto usnesení o nové aktivity 

  

 Vyřizuje: Ing. Roman Kadlučka Ph.D., T: 31.12.2016 

 ředitel společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 
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RM_M 10 
Návrh na zřízení pracovní skupiny - Cyklo Aktivu 
  
Usnesení číslo: 03827/RM1418/57 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) zřizuje 

  
pracovní skupinu Cyklo Aktiv ve složení dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_M 11 
Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na zajištění 17. ročníku 
mezinárodního veletrhu CZECH RAILDAYS 
  
Usnesení číslo: 03828/RM1418/57 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

   

zastupitelstvu města rozhodnout 

 

a) o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 111 tis. Kč společnosti M-PRESSE plus, s. r. o. 

IČO: 28959221, se sídlem Na Petřinách  1945/55, 162 00 Praha 6 - Břevnov, na zabezpečení 

17. ročníku mezinárodního železničního veletrhu CZECH RAILDAYS, 

b) o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

s n í ž í: 

investiční transf. ostat. přísp. organizacím 

na § 2212, pol. 6359, ORG 0000000003408, ORJ 100                                          o 111 tis. kč 
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z v ý š í: 

ostatní neinv. transfery 

na § 2291, pol. 5229, ORJ 0100                                                                             o 111 tis. Kč 

  

3) ukládá 

   

členu rady města JUDr. Lukáši Semerákovi 

 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí bod 1) tohoto usnesení a ke schválení návrh dle 

bodu 2) tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 25.05.2016 

 vedoucí odboru dopravy 

  
 

RM_M 39 
Poskytování bezplatné přepravy důchodcům starším 65 let 
  
Usnesení číslo: 03829/RM1418/57 

(zn.předkl.) 
09 

  
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

   

zastupitelstvu města 

 

vyhradit si právo rozhodnout o uzavření Smlouvy o kompenzaci za plnění tarifních závazků při 

zabezpečení přepravy osob starších 65 let, mezi statutárním městem Ostrava a společností 

Dopravní podnik Ostrava a.s., se sídlem Poděbradova 464/2, 702 00 Ostrava, Moravská 

Ostrava, IČO 61974757, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

 

  

2) doporučuje 

   

zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o uzavření Smlouvy o kompenzaci za plnění tarifních závazků při zabezpečení 

přepravy osob starších 65 let, mezi statutárním městem Ostrava a společností Dopravní podnik 
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Ostrava a.s., se sídlem Poděbradova 464/2, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, IČO 61974757, 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

sníží: 

rozpočtová rezerva na: 

§ 6409, pol. 5901, ORJ 120 .......................................... o 14 805 tis. Kč 

zvýší: 

ostatní přijaté vratky transferů 

§ 2221, pol. 2229, ORJ 100 .......................................... o 20 332 tis. Kč 

zvýší: 

výdaje na dopravní územní obslužnost 

§ 2221, pol. 5193, ORG 0000000009205, ÚZ 93 ............ o 35 137 tis. Kč 

  

4) ukládá 

   

členu rady města JUDr. Lukáši Semerákovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí body 1) a 2) tohoto usnesení a ke schválení návrh 

dle bodu 3) tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 25.05.2016 

 vedoucí odboru dopravy 
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RM_M 7 
Smlouva o zabezpečení odborné praxe studentů vzdělávacích institucí 
  
Usnesení číslo: 03830/RM1418/57 

(zn.předkl.) 
36 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o zabezpečení odborné praxe studentů vzdělávacích institucí mezi 

statutárním městem Ostrava a Moravskoslezskou obchodní akademií, s. r. o., se sídlem 

Michálkovická 1810/181, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava, IČO 25380087, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu. 

  

 
RM_M 6 
Návrh dodatku č. 3 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky 
elektřiny č. obchodníka PWM 1611270005, č. zákazníka 2753/2015/HS na 
hladině nízkého napětí pro rok 2016 
  
Usnesení číslo: 03831/RM1418/57 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č.3 ke smlouvě č. obchodníka  PWM 1611270005, č. zákazníka 

2753/2015/HS “Smlouva o  sdružených službách dodávky elektřiny oprávněnému 

zákazníkovi” mezi Statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Moravská 

Ostrava,  IČO: 00845451 a společností ENWOX ENERGY s.r.o. se sídlem Denisova 639/2, 

Moravská Ostrava, PSČ: 702 00, IČO: 02639564  dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 8 
Úhrada za dálkové kreditování frankovacích strojů 
  
Usnesení číslo: 03832/RM1418/57 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

 PSČ 110 00,   IČ 47114983, pro dálkové nastavení kreditů sloužících k úhradě cen za poštovní 
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služby spojené s odesíláním (frankováním) poštovních zásilek: 

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

umístěný na podatelně v objektu Nové radnice 

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

umístěný na podatelně v objektu Nové radnice 

c) ve výši 250.000,- Kč pro frankovací stroj FRAMA MAILMAX 4430TC50, v.č. 910364, 

umístěný na podatelně ODSČ na ulici 30.dubna 635/35 v Moravské Ostravě 

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

umístěný na podatelně ODSČ na ulici 30.dubna 635/35 v Moravské Ostravě 

  

 
RM_M 29 
Návrh na souhlas/nesouhlas ke stavbám na pozemcích v katastrálních 
územích obce Ostrava, jako vlastníka sousedních nemovitostí a 
nesouhlas se zásahem požárně – nebezpečného prostoru stavby na 
pozemek ve vlastnictví města. 
  
Usnesení číslo: 03833/RM1418/57 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

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

101/37 – ostatní plocha, zeleň v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava) s umístěním a realizací 

stavby „Rekonstrukce prodejny Albert na ul. Aloise Gavlase 6/1A“ na pozemcích parc.č. 102 – 

zastavěná plocha a nádvoří a parc.č. 103/1 – ostatní plocha, manipulační plocha, oba v k.ú. 

Dubina u Ostravy, obec Ostrava, pro investora stavby: společnost  Ahold Czech Republic, a.s., 

se sídlem Radlická 520/117 Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 44012373 

b) jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek parc.č. 255/22 

– lesní pozemek  v k.ú. Proskovice, obec Ostrava) s umístěním a realizací stavby „Stavební 

úpravy MŠ Proskovice – přístavba a změna užívání 1. PP“ na pozemcích parc.č. 265/3 – 

zastavěná plocha a nádvoří a parc.č. 265/4 – ostatní plocha, zeleň, oba v k.ú. Proskovice, obec 

Ostrava, pro investora stavby:  Statutární město Ostrava, Městský obvod Proskovice, ul. 

Světlovská 82/2, 724 00 Ostrava – Proskovice, IČO: 00845451 

c) jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek parc.č. 2600/1 

– trvalý travní porost v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava) s umístěním a realizací stavby plotu na 
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pozemcích parc.č. 2595 – zastavěná plocha a nádvoří a parc.č. 2596 – zahrada, oba v k.ú. Stará 

Bělá, obec Ostrava, pro žadatele: pana Mgr. Dxxxx Nxxxxxx, bytem xxxxxxx xxx, xxx xx 

xxxxx – xxxxx xxxxx 

  

2) nesouhlasí 

  
a) jako vlastník pozemku parc.č. 4422/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Poruba – 

sever, obec Ostrava, s přesahem požárně – nebezpečného prostoru na tento pozemek, 

vyvolaným navrhovanou stavbou 5 rodinných domů na pozemcích parc.č. 3867/1, 3870/1, 

3870/2, 3867/13, 3867/9, všechny v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava, pro žadatele - stavebníka: 

společnost Abano s.r.o., se sídlem Slévárenská 406/17, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, 

IČO: 26797518 

 b) jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek parc.č. 3550/3 

– ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava) s umístěním 

reklamního zařízení na oplocení pozemku parc.č. 1188 – zahrada v k.ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava (ve vlastnictví žadatele), pro žadatele: pana Jxxxxx Kxxxxx, bytem xxxxxx x,  

xxx xx Ostrava a paní Lxxxxx Kxxxxxxx, bytem xxx. xxxx x, xxx xx xxxxxx 

  

3) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 

zajistil vyhotovení příslušných souhlasů dle bodů 1a) až 1c) tohoto usnesení a příslušných 

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

 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 06.05.2016 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
4) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 06.05.2016 

 vedoucí odboru hospodářské správy 
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Usnesení číslo: 03834/RM1418/57 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  

o dohodě o ukončení smluvního vztahu dle ustanovení článku XI. odst. 4 Smlouvy o dílo 

č. 1116/2004/TSM/LPO ze dne 21. 7. 2004, ve znění dodatku č.1 ze dne 20. 1. 2010, uzavřené 

mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, IČO 00845451 (objednatel) a 

společností Ostravské městské lesy, s.r.o., ul. A. Brože 2/3124, Ostrava-Zábřeh, IČO 25816977 

(zhotovitel), dle přílohy č.3 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a vystavení objednávky na údržbu kruhového 

objezdu před budovou Radnice města Ostravy pro rok 2016 společnosti Ostravské městské lesy 

a zeleň, s.r.o., IČO 25816977 za cenu nejvýše přípustnou 144.890,- Kč bez DPH s úpravou 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru hospodářské správy 

zabezpečit všechny úkony spojené s realizací bodu 1) a 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 10.05.2016 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

  
 
 


