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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 09.12.2014 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

00198/RM1418/6 RM_M 0 Schválení programu 6. schůze rady města dne 09. 
12. 2014 

28 

00199/RM1418/6 RM_M 47 Uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě o využívání 
radiokomunikačního systému PEGAS č.j.: SIK1-
523/11-2005 (č. 1123/2005/MĚP) ze dne 
19.5.2005 

25 

00200/RM1418/6 RM_VZ 3 Zadání veřejné zakázky “Veterinární péče”, poř. č. 
242/2014 

25 

00201/RM1418/6 RM_VZ 4 Zadání veřejné zakázky “Úklidové práce MP”, 
poř. č. 243/2014 

25 

00202/RM1418/6 RM_VZ 5 Zadání veřejné zakázky “Preventivní péče MP 
Ostrava”, poř. č. 267/2014 

25 

00203/RM1418/6 RM_M 46 Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu 
“Zahrada nové mateřské školky v MOb Krásné 
Pole v přírodním stylu” v rámci Operačního 
programu Životní prostředí a Potvrzení o přijetí 
dotace 

50 

00204/RM1418/6 RM_M 68 Schválení smlouvy č. 14191833 o poskytnutí 
podpory ze Státního fondu životního prostředí 
České republiky 

50 

00205/RM1418/6 RM_M 64 Smlouva a rozhodnutí o poskytnutí dotace k 
projektu “Energetické úspory objektu Úřadu 
městského obvodu Stará Bělá” v rámci 
Operačního programu Životní prostředí 

50 

00206/RM1418/6 RM_M 67 Souhlas s podáním žádosti o dotaci ze státního 
rozpočtu pro projekt “Regenerace sídliště 
Muglinov - 4.etapa” 

50 

00207/RM1418/6 RM_M 73 Návrh Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního 
fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního 
programu Životní prostředí pro projekt “Zateplení 
a výměna oken budovy tělocvičny ZŠ Pěší 1/66, 
Ostrava - Muglinov” a přijetí dotace dle 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

50 

00208/RM1418/6 RM_M 54 Návrh Zásad pro poskytování peněžitého plnění 
členům výborů zastupitelstva města a členům 
komisí rady města, kteří nejsou členy 
zastupitelstva města 

35 

00209/RM1418/6 RM_M 55 Návrh Zásad pro poskytování pracovního volna s 
náhradou mzdy a náhrady ušlého výdělku členům 
zastupitelstva města, kteří nejsou pro výkon své 
funkce dlouhodobě uvolněni (pro rok 2015) 

35 

00210/RM1418/6 RM_M 56 Návrh na stanovení odměn za výkon funkce 
neuvolněným členům zastupitelstva města 

35 

00211/RM1418/6 RM_M 6 Doplnění Ústřední inventarizační komise o 
předsedu 

07 
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00212/RM1418/6 RM_M 37 Úprava závazného ukazatele 07 
00213/RM1418/6 RM_M 52 Úprava rozpočtu r. 2014 07 
00214/RM1418/6 RM_M 70 Návrh obecně závazné vyhlášky města Ostravy, 

kterou se vydává cenová mapa stavebních 
pozemků města Ostravy č. 15 

07 

00215/RM1418/6 RM_M 1 Návrh na odpis 87 nedobytných pohledávek 
statutárního města Ostravy 

07 

00216/RM1418/6 RM_M 71 Návrh obecně závazné vyhlášky města Ostravy, 
kterou se zrušuje vyhláška města Ostravy, 
městského obvodu Nová Ves č. 5/1993 o místním 
poplatku za povolení k vjezdu s motorovým 
vozidlem do vybraných míst a částí městského 
obvodu 

07 

00217/RM1418/6 RM_M 72 Návrh obecně závazné vyhlášky o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů 

07 

00218/RM1418/6 RM_M 11 Ukončení realizace projektu Regenerace 
brownfields - rozšíření výukového areálu Bělský 
les 

38 

00219/RM1418/6 RM_M 48 Souhlas s Podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace k projektům statutárního města Ostravy v 
lokalitě na ul. Sirotčí v rámci Integrovaného 
operačního programu 

38 

00220/RM1418/6 RM_M 49 Projednání změny harmonogramu plateb a 
posunutí termínu ukončení projektu Cyklostezky 
Ostravice 

38 

00221/RM1418/6 RM_VZ 1 Veřejná zakázka “Přístavba objektu IVC Slezská 
Ostrava II”, poř.č. 245/2014 

05 

00222/RM1418/6 RM_VZ 6 Veřejná zakázka “Rekonstrukce objektu Babylon - 
ÚV Nová Ves”, poř.č. 257/2014 

05 

00223/RM1418/6 RM_VZ 7 Veřejná zakázka “VTP-MFB III a IV - PC 
technika - II”, poř.č. 250/2014 

05 

00224/RM1418/6 RM_VZ 9 Veřejná zakázka “Oprava sběrače DI v úseku ID 
502153 – ID 3454552 u ul. Na Náspu”, poř.č. 
268/2014 

05 

00225/RM1418/6 RM_VZ 13 Veřejná zakázka “Revitalizace ZŠ Ostrava - 
Hošťálkovice”, poř. č. 221/2014 

38 

00226/RM1418/6 RM_M 50 Žádost o souhlas s užitím heraldického znaku 
města Ostravy v hlavičce firemního časopisu 
závodu Ostrava 

01 

00227/RM1418/6 RM_M 51 Návrh na stanovení termínů zasedání 
zastupitelstva města na rok 2015 a schůzí rady 
města na leden až polovinu září 2015 

28 

00228/RM1418/6 RM_M 53 Stavba „Visuté galerie a navýšení nábřežní zdi na 
Havlíčkově nábřeží“ – výzva adresovaná 
technickému dozoru stavebníka k úhradě vzniklé 
škody 

28 
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00229/RM1418/6 RM_M 61 Návrh na zřízení výborů zastupitelstva města pro 
volební období 2014 - 2018, a to výboru 
statutového a výboru pro udělování čestného 
občanství a cen města 

28 

00230/RM1418/6 RM_M 42 Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o 
poskytnutí neinvestiční účelové dotace obchodní 
společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 

45 

00231/RM1418/6 RM_M 43 Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o 
poskytnutí účelových dotací uzavřeným se 
společností VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 
(prodloužení termínů pro použití a vyúčtování 
dotací, změna části neinvestiční dotace na 
investiční) 

45 

00232/RM1418/6 RM_M 4 Návrh na bezúplatný převod pozemku p.p.č. 
195/44 v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava 

08 

00233/RM1418/6 RM_M 18 Návrh na souhlas se vstupem na pozemky ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy v k.ú. 
Radvanice, obec Ostrava, za účelem provedení 
plošného metanscreeningu pro VVUÚ, a.s. 

08 

00234/RM1418/6 RM_M 19 Návrh na souhlas s umístěním stavby a uzavřením 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene k pozemkům a budově v k.ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy s oprávněným: O2 Czech Republic 
a.s. 

08 

00235/RM1418/6 RM_M 20 Návrh na souhlas s umístěním podzemního 
kabelového vedení VN a rozvaděče VN k 
pozemkům ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene - služebnosti, pro ČEZ 
Distribuce, a.s. 

08 

00236/RM1418/6 RM_M 21 Návrh na souhlas s umístěním trakčních kabelů a 
inženýrských sítí do pozemků ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy a návrh na uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
s budoucím oprávněným Dopravní podnik Ostrava 
a.s. a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene s budoucím oprávněným Dalkia 
Česká republika, a.s. 

08 

00237/RM1418/6 RM_M 22 Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření 
smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům 
v k.ú. Svinov ve vlastnictví Statutárního města 
Ostravy, s oprávněným ČD-Telematika a.s. 

08 

00238/RM1418/6 RM_M 23 Návrh na zřízení věcného břemene - služebnosti a 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - 
služebnosti k pozemkům v k.ú. Moravská Ostrava 
ve vlastnictví SMO pro oprávněného ČEZ 
Distribuce, a.s. 

08 
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00239/RM1418/6 RM_M 24 Návrh na záměr města neprodat pozemky v k.ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. 
Výstavní - Železárenská, území Karoliny a Černé 
louky, ul. Českobratrská a Poděbradova) Návrh na 
záměr města prodat část pozemku v k.ú. 
Heřmanice, obec Ostrava (ul. Orlovská) 

08 

00240/RM1418/6 RM_M 25 Návrh na záměr města nepronajmout část 
pozemku v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
Návrh na záměr města vypůjčit část pozemku v 
k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava Návrh na 
záměr města vypůjčit část pozemků v k.ú. 
Hrabová, obec Ostrava 

08 

00241/RM1418/6 RM_M 26 Souhlas s odstraněním sloupu veřejného osvětlení 
v k.ú. Hrabová, obec Ostrava, dohoda o plné moci 
pro zmocněnce ČEZ Distribuce, a.s. 

08 

00242/RM1418/6 RM_M 27 Návrh Dohody o vzájemném vypořádání závazků 
po skončení nájmu bytu výpovědí, ul. Horní 
3037/104, Ostrava-Bělský Les 

08 

00243/RM1418/6 RM_M 28 Návrh na svěření nemovitostí městským obvodům 08 
00244/RM1418/6 RM_M 34 Návrh na odkoupení vodoměrů od společnosti 

Itron Czech Republic s r.o. a jejich předání do 
nájmu společnosti Ostravské vodárny a kanalizace 
a.s. 

08 

00245/RM1418/6 RM_M 40 Návrh změnit usnesení RM 10976/RM1014/142 
ze dne 23.9.2014 a návrh nenabýt úplatně i 
bezúplatně pozemek parc.č. 145, k.ú. Kunčice nad 
Ostravicí, obec Ostrava 

08 

00246/RM1418/6 RM_M 32 Sdělení o způsobu vyřízení anonymního podání 
souvisejícího s poskytováním účelových dotací 
Sportovní basketbalové škole Ostrava 

86 

00247/RM1418/6 RM_M 58 Návrh na zřízení pracovní skupiny rady města pro 
přípravu Mistrovství světa v ledním hokeji IIHF 
2015 v Ostravě 

86 

00248/RM1418/6 RM_M 39 Zásady a kritéria pro podání a hodnocení návrhů 
na ocenění pedagogů u příležitosti Dne učitelů 
2015 a výzva 

86 

00249/RM1418/6 RM_M 7 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do 
vlastnictví právnické osoby Čtyřlístek - centrum 
pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, 
příspěvková organizace 

41 

00250/RM1418/6 RM_M 8 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do 
vlastnictví právnické osoby Domov pro seniory 
Kamenec, příspěvková organizace, Slezská 
Ostrava 
 
 
 
 

41 
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00251/RM1418/6 RM_M 9 Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného 
movitého majetku statutárního města Ostravy, 
předaného k hospodaření právnické osobě Domov 
Korýtko, příspěvková organizace, Petruškova 
2936/6, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70631867 

41 

00252/RM1418/6 RM_M 31 Návrh na odpis nedobytných pohledávek 
Dětského centra Domeček, příspěvková 
organizace 

40 

00253/RM1418/6 RM_M 12 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do 
vlastnictví Městské nemocnice Ostrava, 
příspěvkové organizace 

40 

00254/RM1418/6 RM_M 57 Návrh na odpis nedobytných pohledávek Městské 
nemocnice Ostrava, příspěvková organizace 

40 

00255/RM1418/6 RM_M 30 Vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce 
ředitele Městské nemocnice Ostrava, příspěvková 
organizace 

39 

00256/RM1418/6 RM_VZ 10 Smlouva o dílo na dodávku a instalaci 
infračervených přísvitových jednotek 

83 

00257/RM1418/6 RM_M 2 ”Rekonstrukce skleníku, venkovní přírodovědné 
učebny a revitalizace zahradních ploch školy” - 
změna účelu použití finančních prostředků 

33 

00258/RM1418/6 RM_M 29 Dodatek č. 4 ke smlouvě č. 1207/2011/OŽP o 
poskytnutí účelové investiční dotace pro 
Zoologickou zahradu Ostrava, příspěvková 
organizace 

80 

00259/RM1418/6 RM_M 17 Poskytnutí daru do Fondu pro děti ohrožené 
znečištěním ovzduším 

80 

00260/RM1418/6 RM_M 3 Schválení podání žádosti o účelovou dotaci na 
výkon činnosti jednotného kontaktního místa na 
rok 2015 

10 

00261/RM1418/6 RM_M 14 Návrh na vyřazení nedokončeného dlouhodobého 
hmotného majetku z evidence investičního odboru 

05 

00262/RM1418/6 RM_M 16 Návrh na uzavření Dohody o ukončení smluvního 
vztahu založeného Smlouvou o dílo č. 
1944/2012/OI/LPO na stavbu “VTP MFB III. a IV 
- AV technika” org. 8141 

05 

00263/RM1418/6 RM_M 33 Návrh na zrušení bodu 18) usnesení RM č. 
10950/RM1014/142 ze dne 23.9.2014 a návrh na 
zrušení bodu 18) usnesení ZM č. 
2809/ZM1014/35 ze dne 8.10.2014 ve věci 
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti 

05 

00264/RM1418/6 RM_M 38 Návrh na uzavření smluv o smlouvách budoucích 
o služebnosti a návrh na zrušení usnesení v 
souvislosti se stavbami odboru investičního, 
zahrnutými do kapitálového rozpočtu statutárního 
města Ostravy 
 
 

05 
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00265/RM1418/6 RM_M 45 Návrh znění předžalobní výzvy v rámci stavby 
“Cyklostezky - komunikace v bermě a úsek lávka 
na Kamenec, lávka ke hradu” 

05 

00266/RM1418/6 RM_M 60 Návrh na uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě” v souvislosti se stavbou “Rozvoj 
metropolitní komunikační infrastruktury SMO” 

05 

00267/RM1418/6 RM_M 62 Návrh na uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo 
ev.č. 1728/2013/OI/LPO v souvislosti s realizací 
stavby “Cyklostezky - úsek Seidlerovo nábřeží, 
Slezskoostravský hrad” 

05 

00268/RM1418/6 RM_M 63 Návrh na uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo 
ev.č. 1862/2012/OI/LPO v souvislosti s realizací 
staveb “Propojení ul. Pavlovova - Plzeňská” a 
“Cyklostezka ul. Pavlovova, Plzeňská” 

05 

00269/RM1418/6 RM_M 66 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 
ev.č. 1659/2014/OI/LPO v souvislosti s realizací 
stavby “Cyklistická trasa O, Ostrava - Přívoz” 

05 

00270/RM1418/6 RM_VZ 2 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
a uzavření smlouvy o dílo na zpracování 
projektových dokumentací a výkon autorského 
dozoru pro stavbu “Rekonstrukce kanalizace v ul. 
Svatoplukova” v Ostravě-Zábřehu 

05 

00271/RM1418/6 RM_VZ 12 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
a uzavření smlouvy o dílo na aktualizaci 
dokumentace na vybavení stavby “VTP MFB III. 
a IV.” audiovizuální technikou 

05 

00272/RM1418/6 RM_M 10 Oznámení o projednávání návrhu zprávy o 
uplatňování územního plánu města Petřvaldu 

89 

00273/RM1418/6 RM_M 15 Předchozí souhlas k prodeji a pronájmu 
nemovitostí v majetku města, svěřených 
městským obvodům 

89 

00274/RM1418/6 RM_VZ 11 Podání informace o způsobu vyřízení námitek 
proti zadávacím podmínkám veřejné zakázky 
“Inteligentní zastávky”, poř.č. 198/2014 

09 

00275/RM1418/6 RM_MZP 1 Návrh na poskytnutí bezúročných zápůjček 
zaměstnancům dle Zásad pro použití prostředků 
sociálního fondu zaměstnanců statutárního města 
Ostravy zařazených do magistrátu a organizačních 
složek zřízených městem 

36 

00276/RM1418/6 RM_M 5 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce 
uměleckých děl s Galerií výtvarného umění v 
Ostravě na období od 1.1.2015 do 31.12.2015 

84 

00277/RM1418/6 RM_M 13 Návrh na změnu ceny pro vodné a stočné v 
průmyslové zóně Mošnov pro rok 2015 

84 

00278/RM1418/6 RM_M 35 Návrh na souhlas a nesouhlas ke stavbám na 
pozemcích v katastrálních územích obce Ostrava, 
jako vlastníka sousedních nemovitostí 
 

84 
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00279/RM1418/6 RM_M 44 Pověření člena zastupitelstva města Vladimíra 
Poláka k přijímání projevů vůle snoubenců, že 
vstupují do manželství 

21 

00280/RM1418/6 RM_M 69 Poskytnutí podpory a rozhodnutí o poskytnutí 
dotace z Operačního programu Životní prostření 
na projekt “Energetické úspory objektu Na 
Svobodě 3139, Ostrava - Martinov” 

50 

  
 
Materiály, které byly staženy : 
  

Materiál 
  

Název zn.předkl. 

 RM_VZ 14 Veřejná zakázka “Přestupní uzel Hulváky, I. etapa 
- Dodatek č. 1”, poř. č. 283/2014 

05 

 RM_VZ 8 Veřejná zakázka “Organizace parkování vozidel u 
ZOO (TDS + BOZP)”, poř.č. 238/2014 

05 

 RM_M 59 Návrh na koupi parkovacího systému parkoviště 
“Muzejní” v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
od společnosti Ostravské komunikace, a.s., návrh 
na uzavření nájemní smlouvy 

08 

 RM_M 41 CTP – administrativní objekt na Náměstí 
Republiky – další postup související s realizací 
výstavby 

08 

 RM_M 65 Minitendr na nákup produktů Microsoft  
 RM_M 36 Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy 
84 
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RM_M 0 
Schválení programu 6. schůze rady města dne 09. 12. 2014 
  
Usnesení číslo: 00198/RM1418/6 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

program 6. schůze rady města dne 09. 12. 2014 

  
 

RM_M 47 
Uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě o využívání radiokomunikačního 
systému PEGAS č.j.: SIK1-523/11-2005 (č. 1123/2005/MĚP) ze dne 
19.5.2005 
  
Usnesení číslo: 00199/RM1418/6 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
   

o uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě o využívání radiokomunikačního systému PEGAS č.j. 
SIK1-523/11-2005 (č. 1123/2005/MĚP) ze dne 19.5.2005 mezi statutárním městem Ostrava, 
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451 a Českou republikou - Ministerstvem 
vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, IČ 00007064 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

RM_VZ 3 
Zadání veřejné zakázky “Veterinární péče”, poř. č. 242/2014 
  
Usnesení číslo: 00200/RM1418/6 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na poskytování veterinární péče 
pro psy umístěné v Útulku pro opuštěná zvířata a služební psy skupiny kynologie v Ostravě -
Třebovicích s veterinární lékařkou: 

MVDr. Eva Matějová 
Sídlo: Údolní 44/8, 725 29 Ostrava - Petřkovice 
IČO: 01381938 
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za nejvýše přípustnou hodinovou sazbu 120,- Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 4 
Zadání veřejné zakázky “Úklidové práce MP”, poř. č. 243/2014 
  
Usnesení číslo: 00201/RM1418/6 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na zajištění a provádění 
úklidových prací na pracovištích Městské policie Ostrava v roce 2015 se společností: 

FORCORP GROUP spol. s r.o. 
Sídlo: Hamerská 812/17a, 779 00 Olomouc- Holice 
IČ: 278 41 031 

za jednotkové ceny uvedené v předloženém návrhu 

  
 

RM_VZ 5 
Zadání veřejné zakázky “Preventivní péče MP Ostrava”, poř. č. 267/2014 
  
Usnesení číslo: 00202/RM1418/6 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na poskytování 
pracovnělékařských služeb pro zaměstnance Městské policie Ostrava v letech 2015-2017 se 
společností: 

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace 
Sídlo: Nemocniční 898/20, 728 80 Ostrava 
IČ: 00635162 

za jednotkové ceny uvedené v předloženém návrhu 
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RM_M 46 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu “Zahrada nové mateřské 
školky v MOb Krásné Pole v přírodním stylu” v rámci Operačního 
programu Životní prostředí a Potvrzení o přijetí dotace 
  
Usnesení číslo: 00203/RM1418/6 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 7652/RM1014/102 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

a) s přijetím dotace z Operačního programu Životní prostředí od poskytovatele - Česká 
republika - Ministerstvo životního prostředí, se sídlem Vršovická 1442/65, 110 10 Praha 10, 
IČO: 00164801 na projekt „Zahrada nové mateřské školy v MOb Krásné Pole v přírodním 
stylu“ dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

za podmínky souhlasu Zastupitelstva města Ostravy 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 odvozených neohrozí realizaci akce ani 
plnění jejího účelu po stanovenou dobu) nejméně po dobu 5 let od ukončení realizace akce dle 
čl. A, písm. c), odrážka 6 Podmínek poskytnutí dotace uvedených v příloze č. 2 předloženého 
materiálu 

b) s potvrzením o přijetí dotace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
vyslovit souhlas: 

a) 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 odvozených neohrozí realizaci akce ani plnění jejího účelu po stanovenou dobu) nejméně 
po dobu 5 let od ukončení realizace akce dle čl. A, písm. c), Podmínek poskytnutí dotace 
uvedených v příloze č. 2 předloženého materiálu 

b) s potvrzením o přijetí dotace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
3) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomášovi Macurovi, MBA 
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předložit k rozhodnutí zastupitelstvu města návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Tomáš Výtisk, T: 17.12.2014
 starosta Městského obvodu Krásné Pole 
  
4) žádá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Tomáš Výtisk, T: 31.12.2014
 starosta Městského obvodu Krásné Pole 
  

 
RM_M 68 
Schválení smlouvy č. 14191833 o poskytnutí podpory ze Státního fondu 
životního prostředí České republiky 
  
Usnesení číslo: 00204/RM1418/6 

(zn.předkl.) 
50 

  
k materiálu č. BJ1418 00214/14 
k usnesení č. 8673/RM1014/114 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

a) s návrhem Smlouvy č. 14191833 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 
České republiky, která by měla být uzavřena mezi příjemcem statutárním městem Ostrava, 
městským 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 “Stavební úpravy ZŠ Kosmonautů 13, Ostrava-Zábřeh” z Operačního programu 
Životní prostředí, Prioritní osy 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie, oblasti 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 od poskytovatele 
Česká republika - Ministerstvo životního prostředí, se sídlem Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 
10, IČO 00164801, na projekt “Stavební úpravy ZŠ Kosmonautů 13, Ostrava-Zábřeh” dle 
přílohy č. 2 předloženého materiálu 

za podmínky souhlasu Zastupitelstva města Ostravy 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 
části A, písm. c) Přílohy č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného Ministerstvem 
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životního prostředí dne 6. 11. 2014 pod č. j. 115D222005226/2 uvedené v příloze č. 2 
předloženého materiálu a dle čl. III., bodu 5, písm. 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 části A, písm. c) Přílohy č. 1 k 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného Ministerstvem životního prostředí dne 6. 11. 2014 
pod č. j. 115D222005226/2 uvedené v příloze č. 2 předloženého materiálu a dle čl. III., bodu 5, 
písm. e) smlouvy uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  
3) žádá 
  

městský obvod Ostrava-Jih 
zabezpečit všechny úkony potřebné k realizaci projektu dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 31.07.2015
 starosta městského obvodu Ostrava-Jih 
  
4) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 
předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 17.12.2014
 starosta městského obvodu Ostrava-Jih 
  

 
RM_M 64 
Smlouva a rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu “Energetické 
úspory objektu Úřadu městského obvodu Stará Bělá” v rámci 
Operačního programu Životní prostředí 
  
Usnesení číslo: 00205/RM1418/6 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 8201/RM1014/108 
k usnesení č. 7307/RM1014/98 
  
Rada města 
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1) souhlasí 
  

a) s návrhem Smlouvy č. 14191463 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 
ČR, která by měla být uzavřena mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem Stará 
Bělá, na financování z Operačního programu Životní prostředí a Státním fondem životního 
prostředí České republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha, IČO: 00020729 na 
financování projektu “Energetické úspory objektu Úřadu městského obvodu Stará Bělá” dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu 

b) s přijetím dotace s Operačního programu Životní prostředí od poskytovatele Ministerstva 
životního prostředí ČR, se sídlem Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, IČO: 00164801 na 
projekt “Energetické úspory objektu Úřadu městského obvodu Stará Bělá” dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu 

za podmínky, že Zastupitelstvo města Ostravy 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 odvozených neohrozí realizaci akce ani 
plnění jejího účelu po stanovenou dobu) nejméně po dobu 5 let od ukončení realizace akce dle 
čl. III., bodu 5, písm. 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 odvozených neohrozí realizaci akce ani plnění jejího účelu po stanovenou 
dobu) nejméně po dobu 5 let od ukončení realizace akce dle čl. III., bodu 5. písm. e) smlouvy 
uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  
3) žádá 
   

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

  
 Vyřizuje: RNDr. Mojmír Krejčíček, 
 starosta Městského obvodu Stará Bělá 
  
4) ukládá 
   

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, M BA 
předložit návrh dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 
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 Vyřizuje: RNDr. Mojmír Krejčíček, T: 17.12.2014
 starosta Městského obvodu Stará Bělá 
  

 
RM_M 67 
Souhlas s podáním žádosti o dotaci ze státního rozpočtu pro projekt 
“Regenerace sídliště Muglinov - 4.etapa” 
  
Usnesení číslo: 00206/RM1418/6 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s podáním žádosti městského obvodu Slezská Ostrava o dotaci ze státního rozpočtu pro projekt 
“Regenerace sídliště Muglinov - 4. etapa” v rámci programu Podpora regenerace panelových 
sídlišť pro rok 2015 

  
2) žádá 
  

městský obvod Slezská Ostrava 
o zajištění předložení žádosti o dotaci a všech jejich příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto 
usnesení v souladu s podmínkami výzvy v rámci programu Podpora regenerace panelových 
sídlišť pro rok 2015, v případě, že zastupitelstvo městského obvodu rozhodne kladně o 
předložení žádosti o dotaci uvedené v bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: MVDr. Barbora Jelonková, T: 16.02.2015
 starostka Městského obvodu Slezská Ostrava 
  
3) schvaluje 
  

v případě úspěšnosti projektu dle bodu 1) tohoto usnesení spolufinancování projektu z rozpočtu 
statutárního města Ostrava v roce 2015 v celkové výši 5 000 tis.Kč, dle důvodové zprávy 
předloženého materiálu 

  
4) žádá 
  

městský obvod Slezská Ostrava 
o zajištění spolufinancování projektu uvedeného v bodě 1) tohoto usnesení v rámci specifikace 
nároků na rozpočet statutárního města Ostrava (rozpočet nositele) dle bodu 3) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: MVDr. Barbora Jelonková, T: 16.02.2015
 starostka Městského obvodu Slezská Ostrava 
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RM_M 73 
Návrh Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 
prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí pro 
projekt “Zateplení a výměna oken budovy tělocvičny ZŠ Pěší 1/66, 
Ostrava - Muglinov” a přijetí dotace dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
  
Usnesení číslo: 00207/RM1418/6 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 9794/RM1014/129 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

a) s návrhem Smlouvy č. 14203373 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 
ČR v rámci operačního programu Životní prostředí, která by měla být uzavřena mezi 
Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Slezská Ostrava na financování z operačního 
programu Životní prostředí a poskytovatelem Státním fondem životního prostředí České 
republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČO 00020729 na projekt “Zateplení 
a výměna oken budovy tělocvičny ZŠ Pěší 1/66, Ostrava - Muglinov” 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 a výměna oken budovy tělocvičny ZŠ Pěší 
1/66, Ostrava - Muglinov” dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

za podmínky, že Zastupitelstvo města Ostravy vydá souhlas s tím, že předmět podpory 
projektu ”Zateplení a výměna oken budovy tělocvičny ZŠ Pěší 1/66, Ostrava - Muglinov” 
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, 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 a výměna oken budovy 
tělocvičny ZŠ Pěší 1/66, Ostrava - Muglinov” 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, písm.e) smlouvy 
uvedené v příloze č. 1 a čl. A písm. c) podmínek poskytnutí dotace v příloze č. 2 předloženého 
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materiálu  

  
3) žádá 
  

městský obvod Slezská Ostrava 
o zabezpečení všech potřebných úkonů spojených s realizací projektu dle bodu 1) tohoto 
usnesení 

  
 Vyřizuje: MVDr. Barbora Jelonková, T: 31.12.2015
 starostka Městského obvodu Slezská Ostrava 
  
4) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 
předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 2) tohoto usnesení k rozhodnutí 

  
 Vyřizuje: MVDr. Barbora Jelonková, T: 17.12.2014
 starostka Městského obvodu Slezská Ostrava 
  

 
RM_M 54 
Návrh Zásad pro poskytování peněžitého plnění členům výborů 
zastupitelstva města a členům komisí rady města, kteří nejsou členy 
zastupitelstva města 
  
Usnesení číslo: 00208/RM1418/6 

(zn.předkl.) 
35 

  
k materiálu č. BJ1418 00491/14 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
   

s návrhem Zásad pro poskytování peněžitého plnění členům výborů zastupitelstva města a 
členům komisí rady města, kteří nejsou členy zastupitelstva města dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
   

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 
předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení k projednání a rozhodnutí zastupitelstvu města na 
jeho jednání dne 17.12.2014 

  
 Vyřizuje: Mgr. Aleš Novotný, T: 17.12.2014
 vedoucí odboru platového a personálního 
  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

 

Strana 18/81 

 
RM_M 55 
Návrh Zásad pro poskytování pracovního volna s náhradou mzdy a 
náhrady ušlého výdělku členům zastupitelstva města, kteří nejsou pro 
výkon své funkce dlouhodobě uvolněni (pro rok 2015) 
  
Usnesení číslo: 00209/RM1418/6 

(zn.předkl.) 
35 

  
k materiálu č. BJ1418 00491/14 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
   

s návrhem Zásad pro poskytování pracovního volna s náhradou mzdy a náhrady ušlého 
výdělku členům zastupitelstva města, kteří nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě 
uvolněni dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
   

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 
předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení k projednání a rozhodnutí zastupitelstvu města na 
jeho jednání dne 17.12.2014 

  
 Vyřizuje: Mgr. Aleš Novotný, T: 17.12.2014
 vedoucí odboru platového a personálního 
  

 
RM_M 56 
Návrh na stanovení odměn za výkon funkce neuvolněným členům 
zastupitelstva města 
  
Usnesení číslo: 00210/RM1418/6 

(zn.předkl.) 
35 

  
k materiálu č. BJ1418 00491/14 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem stanovit odměny za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva města s 
účinností od 17.12.2014 následovně: 

a) člen zastupitelstva - základní odměna 1620 Kč + příplatek podle počtu obyvatel 820 Kč, tj. 
celkem 2440 Kč 
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b) člen rady - základní odměna 5230 Kč 

c) předseda výboru zastupitelstva nebo komise rady - základní odměna 4570 Kč 

d) člen výboru zastupitelstva nebo komise rady - základní odměna 3270 Kč 

e) příplatek podle počtu obyvatel ve výši 820 Kč se poskytuje pouze za 1 funkci uvedenou pod 
písm. b) - d) v uvedeném pořadí 

f) náměstek primátora (neuvolněný) - základní odměna 7509 Kč + příplatek podle počtu 
obyvatel 56560 Kč, tj. celkem 64069 Kč, přičemž tento příplatek se stanovuje jako nejvýše
možný dle počtu obyvatel k 1. lednu příslušného kalendářního roku 

g) náměstkovi primátora (neuvolněnému) se neposkytuje příplatek podle počtu obyvatel za 
funkce uvedené pod písm. b) - d) 

přičemž sčítání jednotlivých odměn se omezuje takto: 

a) odměna za výkon funkce člena zastupitelstva a člena rady se zahrnuje do celkové měsíční 
odměny ve všech případech 

b) k tomu se přičítají odměny za výkon jiných dvou nejvyšších funkcí 

c) nesčítají se odměny za výkon funkce předsedy výboru (komise) a člena téhož výboru 
(komise) 

  
2) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 
předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení k projednání a rozhodnutí zastupitelstvu města na 
jeho jednání dne 17.12.2014 

  
 Vyřizuje: Mgr. Aleš Novotný, T: 17.12.2014
 vedoucí odboru platového a personálního 
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RM_M 6 
Doplnění Ústřední inventarizační komise o předsedu 
  
Usnesení číslo: 00211/RM1418/6 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) doplňuje 
   

Ústřední inventarizační komisi o předsedu, a to o pana Ing. Lumíra Palyzu, 1. náměstka 
primátora  

  
 

RM_M 37 
Úprava závazného ukazatele 
  
Usnesení číslo: 00212/RM1418/6 

(zn.předkl.) 
07 

  
k materiálu č. BJ1418 00494/14 
  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- nedaňové příjmy 
na pol. 2451, ORJ 140, org. 83 o 1 841 tis.Kč 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 
na pol. 4116, ÚZ 34352, ORJ 120 o 1 280 tis.Kč 
                    ÚZ 34070, ORJ 120 o 20 tis.Kč  
                    ÚZ 35019, ORJ 120 o 144 tis.Kč  

- investiční přijaté transfery ze státních fondů 
na pol. 4213, ÚZ 54190877, ORJ 120 o 103 tis.Kč 

- ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 
na pol. 4216, ÚZ 54515835, ORJ 120 o 1 738 tis.Kč 

- neinvestiční transfery 
na ORJ 160, § 3311, pol. 5336, ÚZ 34352, org. 4234 o 910 tis.Kč 
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                                                              org. 4240 o 80 tis.Kč 
                                                              org. 4251 o 150 tis.Kč 
                                              ÚZ 34070, org. 4234 o 20 tis.Kč 
                  § 3312, pol. 5336, ÚZ 34352, org. 4212 o 140 tis.Kč 
na ORJ 170, § 3592, pol. 5336, ÚZ 35019, org. 4241 o 144 tis.Kč                  

- investiční transfery 
na ORJ 140, § 3149, pol. 6356, ÚZ 54190877, org. 83 o 103 tis.Kč 
                                              ÚZ 54515835, org. 83 o 1 738 tis.Kč 

z v y š u j e  rozpočtová rezerva 
na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 1 841 tis.Kč 

s n i ž u j í 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 
na pol. 4116, ORJ 120, ÚZ 34070 o 121 tis.Kč 

- neinvestiční transfery 
na § 3311, pol. 5336, ÚZ 34070, org. 4234 o 121 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) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 
předložit zastupitelstvu města ke schválení úpravu závazného ukazatele - zvýšení 
neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci 

Národní divadlo moravskoslezské o 809 tis.Kč 
Divadlo loutek o 80 tis.Kč 
Komorní scéna Aréna o 150 tis.Kč 
Janáčkova filharmonie Ostrava o 140 tis.Kč 
Dům dětí a mládeže Poruba o 1 841 tis.Kč 
Městská nemocnice Ostrava o 144 tis.Kč 
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 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 17.12.2014
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 52 
Úprava rozpočtu r. 2014 
  
Usnesení číslo: 00213/RM1418/6 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

a) o změně charakteru investiční dotace ve výši 2 500 tis.Kč, která byla schválena městskému 
obvodu Radvanice a Bartovice na rekonstrukci MK ul. Vrchlického, a to na dotaci neinvestiční 
b) o změně účelu použití části investiční dotace ve výši 6 000 tis.Kč, která byla schválena 
městskému obvodu Poruba na rekonstrukci MK ul. Kopeckého, a to na rekonstrukci 
Havlíčkova náměstí v Ostravě-Porubě  
c) o změně charakteru části investiční dotace ve výši 8 tis.Kč, která byla schválena městskému 
obvodu Poruba na projekt “Nejmladší pomáhají zlepšovat životní prostředí pro budoucí 
generace”, na dotaci neinvestiční 
d) o poskytnutí neinvestiční dotace městskému obvodu Pustkovec na vyplacení nárokové 
odměny při skončení funkčního období z rozpočtové rezervy města 

  
2) schvaluje 
  

rozpočtová opatření, kterými se 

z v y š u j í 

- nedaňové příjmy 
na § 6409, pol. 2226, ÚZ 8224, ORJ 120, org. 14 o 795 tis.Kč (B.3.) 
(C.9.) na ORJ 120, § 6171, pol. 2324, org. 77000000, ÚZ 33100000 o 35 tis.Kč 
                                                                             ÚZ 33500000 o 188 tis.Kč 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery 
na pol. 4116, org,6318000000, ÚZ 33513233 o 37 tis.Kč 
                                             ÚZ 33113233 o 6 tis.Kč 

- běžné výdaje 
(C.1.) na ORJ 130 na § 6171, pol. 5169 o 20 tis.Kč 
                                                    pol. 5175 o 20 tis.Kč 
(C.3.) na ORJ 180, § 4339, pol. 5167 o 9 tis.Kč 
                                                pol. 5169 o 4 tis.Kč 
(C.6.) na ORJ 135, § 6211, pol. 5011 o 100 tis.Kč 
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                                                pol. 5031 o 40 tis.Kč 
                                                pol. 5032 o 20 tis.Kč 
na § 5311, pol. 5024, ORJ 270 o 381 tis.Kč (C.7.) 
(C.9.) na ORJ 135, § 6171, org. 77000000, ÚZ 33100000, pol. 5011 o 25 tis.Kč 
                                                                                   pol. 5031 o 7 tis.Kč 
                                                                                   pol. 5032 o 3 tis.Kč 
                                                              ÚZ 33500000, pol. 5011 o 140 tis.Kč 
                                                                                   pol. 5031 o 35 tis.Kč 
                                                                                   pol. 5032 o 13 tis.Kč  
                            § 3111, pol. 5011, org. 6318000000, ÚZ 33513233 o 37 tis.Kč 
                                                                                 ÚZ 33113233 o 6 tis.Kč 
(C.10.) na ORJ 130, § 6112, pol. 5156 o 50 tis.Kč 
                                         pol. 5175 o 50 tis.Kč 
                                         pol. 5175, org. 2400 o 100 tis.Kč 
                                                        org. 2409 o 100 tis.Kč 
                                                        org. 2410 o 10 tis.Kč 
                                                        org. 2411 o 20 tis.Kč 
                                                        org. 2412 o 20 tis.Kč 
                                                        org. 2413 o 20 tis.Kč 
                                                        org. 2414 o 20 tis.Kč 
                                                        org. 2415 o 20 tis.Kč 
                                                        org. 2416 o 20 tis.Kč 
                                        pol. 5194, org. 2401 o 15 tis.Kč    
                                                       org. 2403 o 20 tis.Kč 
                                                       org. 2404 o 10 tis.Kč 
                            § 6171, pol. 5136 o 100 tis.Kč  
                                        pol. 5142 o 10 tis.Kč 
                                        pol. 5164 o 10 tis.Kč 
                                        pol. 5175, org. 2409 o 30 tis.Kč 
                                        pol. 5176 o 50 tis.Kč 
                                        pol. 5179 o 5 tis.Kč     

- kapitálové výdaje 
(B.1.) na ORJ 230, § 2219, pol. 6121, org. 8137, ÚZ 38588505 o 2 199 tis.Kč 
                                                                                    ÚZ 38108224 o 388 tis.Kč 
(C.5.) na ORJ 230, § 4357, pol. 6121, org. 6037 o 600 tis.Kč 
                                 § 2321, pol. 6121, org. 7236 o 10 tis.Kč 
                                 § 3149, pol. 6121, ÚZ 8113, org. 8158 o 4 tis.Kč 
                                 § 4357, pol. 6121, ÚZ 95, org. 6042 o 30 tis.Kč 
                                 § 2212, pol. 6121, org. 3115 o 50 tis.Kč 
na § 6171, pol. 6122, ORJ 130 o 900 tis.Kč (C.10.) 

- neinvestiční transfery obcím 
na § 6399, pol. 5321, ÚZ 8113, ORJ 120, org. 17 o 2 500 tis.Kč (C.2.) 
                                ÚZ 1030, ORJ 120, org. 5 o 8 tis.Kč (C.8.)  
                                ÚZ 93, org. 9 o 265 tis.Kč (E.1.) 
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z v y š u j e  

- rozpočtová rezerva 
na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 600 tis.Kč (B.2.) 
                                                      o 1 560 tis.Kč (C.6.) 

- účelová rezerva na financování akcí EIB 
na § 6409, pol. 5901, ÚZ 8224, ORJ 120 o 795 tis.Kč (B.3.) 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 
na § 2229, pol. 5162, ORJ 100 o 40 tis.Kč (C.1.) 
(C.3.) na ORJ 180, § 4339, pol. 5021 o 4 tis.Kč 
                                                pol. 5164 o 9 tis.Kč  
na § 2219, pol. 5169, ÚZ 8113, ORJ 230, org. 3168 o 4 tis.Kč (C.5.) 
(C.6.) na ORJ 135, § 6171, pol. 5011 o 1 219 tis.Kč 
                                                pol. 5021 o 60 tis.Kč 
                                                pol. 5031 o 320 tis.Kč 
                                                pol. 5032 o 121 tis.Kč 
na § 5311, pol. 5011, ORJ 270 o 381 tis.Kč (C.7.) 
(C.10.) na ORJ 130, § 6112, pol. 5162 o 475 tis.Kč 
                              § 6171, pol. 5161 o 200 tis.Kč 
                                          pol. 5162 o 300 tis.Kč 
                                          pol. 5169 o 525 tis.Kč  

- kapitálové výdaje 
(C.5.) na ORJ 230, § 6409, pol. 6909, org. 8064 o 650 tis.Kč  
                            § 2310, pol. 6121, org. 7236 o 10 tis.Kč  
                            § 3741, pol. 6121, ÚZ 95, org. 5014 o 30 tis.Kč  
na § 6171, pol. 6223, ORJ 130 o 80 tis.Kč (C.10.) 

- neinvestiční transfery obcím 
na § 6399, pol. 5321, ÚZ 93, ORJ 120, org. 20 o 600 tis.Kč (B.2.)  

- investiční transfery obcím   
na § 6399, pol. 6341, ÚZ 8113, ORJ 120, org. 17 o 2 500 tis.Kč (C.2.) 
                               ÚZ 1030, ORJ 120, org. 5 o 8 tis.Kč (C.8.)  
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s n i ž u j e 

- účelová rezerva na financování akcí EIB 
na § 6409, pol. 5901, ÚZ 8224 o 2 587 tis.Kč (B.1.) 

- rozpočtová rezerva 
na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 265 tis.Kč (E.1.) 

Městský obvod Polanka nad Odrou (B.2.) 
- sníží přijaté neinvestiční transfery od obcí na pol. 4121, ÚZ 93 o 600 tis.Kč 
- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR na pol. 4116, ÚZ 53515319 o 560 tis.Kč 
- zvýší neinvestiční transfery ze státních fondů na pol. 4113, ÚZ 53190001 o 40 tis.Kč 

Městský obvod Radvanice a Bartovice (C.2.) 
- sníží investiční transfery od obcí na pol. 4221, ÚZ 8113 o 2 500 tis.Kč 
- zvýší neinvestiční transfery od obcí na pol. 4121, ÚZ 8113 o 2 500 tis.Kč 
- sníží kapitálové výdaje na § 2212, pol. 6121, ÚZ 8113 o 2 500 tis.Kč 
- zvýší běžné výdaje na § 2212, pol. 51xx, ÚZ 8113 o 2 500 tis.Kč 

Městský obvod Poruba (C.4., C.8.) 
- sníží kapitálové výdaje na akci 3917 - rek. MK ul. Kopeckého 
  na § xxxx, pol. 61xx, ÚZ 8113 o 6 000 tis.Kč 
- zvýší kapitálové výdaje na akci 3934 - rek. Havlíčkova náměstí 
  na § xxxx, pol. 61xx, ÚZ 8113 o 6 000 tis.Kč 
- sníží investiční přijaté transfery od obcí na pol. 4221, ÚZ 1030 o 8 tis.Kč 
- zvýší neinvestiční přijaté transfery od obcí na pol. 4121, ÚZ 1030 o 8 tis.Kč 
- sníží kapitálové výdaje na projekt “Nejmladší pomáhají zlepšovat životní prostředí pro 
budoucí generace” 
  na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 1030 o 8 tis.Kč 
- zvýší běžné výdaje u stejného projektu na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 1030 o 8 tis.Kč 
  

Městský obvod Pustkovec (E.1.) 
- zvýší neinvestiční přijaté transfery od obcí na pol. 4121, ÚZ 93 o 265 tis.Kč 
- zvýší běžné výdaje na § 6171, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 265 tis.Kč 

  
 

RM_M 70 
Návrh obecně závazné vyhlášky města Ostravy, kterou se vydává 
cenová mapa stavebních pozemků města Ostravy č. 15 
  
Usnesení číslo: 00214/RM1418/6 

(zn.předkl.) 
07 
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k materiálu č. BJ1418 00445/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

vydat obecně závaznou vyhlášku města Ostravy, kterou se vydává cenová mapa stavebních 
pozemků města Ostravy č. 15 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
   

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA  
předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení k projednání zastupitelstvu města 
 

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

 
RM_M 1 
Návrh na odpis 87 nedobytných pohledávek statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 00215/RM1418/6 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
   

o odpisu 87 nedobytných pohledávek statutárního města Ostravy v celkové částce 
711.488,43 Kč uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 71 
Návrh obecně závazné vyhlášky města Ostravy, kterou se zrušuje 
vyhláška města Ostravy, městského obvodu Nová Ves č. 5/1993 o 
místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do 
vybraných míst a částí městského obvodu 
  
Usnesení číslo: 00216/RM1418/6 

(zn.předkl.) 
07 

  
k materiálu č. BJ1418 00447/14 
  
Rada města 
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1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

vydat obecně závaznou vyhlášku města Ostravy, kterou se zrušuje vyhláška města 
Ostravy, městského obvodu Nová Ves č. 5/1993 o místním poplatku za povolení k vjezdu s 
motorovým vozidlem do vybraných míst a částí městského obvodu dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
   

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA  
předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení k projednání zastupitelstvu města 
 

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

 
RM_M 72 
Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů 
  
Usnesení číslo: 00217/RM1418/6 

(zn.předkl.) 
07 

  
k materiálu č. BJ1418 00449/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

vydat obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
   

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA  
předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení k projednání zastupitelstvu města 
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 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, 
 vedoucí odboru financí a rozpočtu                                                  T: 17.12.2014 
  

 
RM_M 11 
Ukončení realizace projektu Regenerace brownfields - rozšíření 
výukového areálu Bělský les 
  
Usnesení číslo: 00218/RM1418/6 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 2138/ZM1014/29 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
   

se zprávou o ukončení realizace projektu “Regenerace brownfields - rozšíření výukového 
areálu Bělský les” spolufinancovaného z Regionálního operačního programu NUTS II 
Moravskoslezsko 2007 - 2013 

  
2) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy - odboru majetkovému 

zajistit udržitelnost projektu “Regenerace brownfields - rozšíření výukového areálu Bělský les” 
dle podmínek stanovených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady (ev. č. 
0002/2014/OER) a spolupracovat s odborem ekonomického rozvoje na administraci 
pravidelných zpráv o udržitelnosti 

  
 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 31.12.2019
 vedoucí odboru majetkového 
  
3) žádá 
   

ředitele společnosti Ostravské městské lesy a zeleň s.r.o. 
o zajištění udržitelnosti projektu “Regenerace brownfields - rozšíření výukového areálu Bělský 
les” dle podmínek stanovených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady 
(ev. č. 0002/2014/OER) a o spolupráci se statutárním městem Ostrava při administraci 
pravidelných zpráv o udržitelnosti 

  
 Vyřizuje: Ing. Vladimír Blahuta, T: 31.12.2019
 ředitel 
  
4) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy - odboru ekonomického rozvoje 
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spolupracovat s odborem majetkovým a společností Ostravské městské lesy a zeleň s.r.o. na 
zabezpečení udržitelnosti projektu “Regenerace brownfields - rozšíření výukového areálu 
Bělský les” 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 31.12.2019
 vedoucí odboru ekonomického rozvoje 
  

 
RM_M 48 
Souhlas s Podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektům 
statutárního města Ostravy v lokalitě na ul. Sirotčí v rámci 
Integrovaného operačního programu 
  
Usnesení číslo: 00219/RM1418/6 

(zn.předkl.) 
38 

  
k materiálu č. BJ1418 00474/14 
k usnesení č. 9505/RM1014/124 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

se zněním Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu k 
projektu “Komunikace a chodníky na ul. Sirotčí” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a 
projektu “Víceúčelové hřiště Sirotčí” dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
souhlasit s Podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektům “Komunikace a chodníky 
na ul. Sirotčí” a “Víceúčelové hřiště Sirotčí”, uvedenými v přílohách č. 1 a č. 2 předloženého 
materiálu 

  
3) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 
předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 17.12.2014
 vedoucí odboru ekonomického rozvoje 
  

 
RM_M 49 
Projednání změny harmonogramu plateb a posunutí termínu ukončení 

(zn.předkl.) 
38 
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projektu Cyklostezky Ostravice 
  
Usnesení číslo: 00220/RM1418/6 
  
Rada města 
  
1) schvaluje 
   

změnu harmonogramu plateb a posunutí termínu ukončení projektu Cyklostezky Ostravice, 
reg. č. CZ.1.10/3.1.00/04.01240, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu  

  
2) ukládá 
   

vedoucímu ekonomického rozvoje 
předložit poskytovateli dotace “Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko” změnu 
harmonogramu plateb a posunutí termínu ukončení projektu Cyklostezky Ostravice, reg. č. 
CZ.1.10/3.1.00/04.01240, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 17.12.2014
 vedoucí odboru ekonomického rozvoje 
  

 
RM_VZ 1 
Veřejná zakázka “Přístavba objektu IVC Slezská Ostrava II”, poř.č. 
245/2014 
  
Usnesení číslo: 00221/RM1418/6 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1418 00463/14 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

vyzvat k podání nabídek dodavatele v otevřeném řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci stavby “Přístavba objektu IVC 
Slezská Ostrava” v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, v rozsahu dle předloženého návrhu za 
podmínky schválení požadavků na obsah smlouvy zastupitelstvem města 

  
2) jmenuje 
  

komisi pro otevírání obálek ve složení: 

členové: 
Ing. Dalibor Kanclíř    - odbor investiční 
Ing. Eva Seborská       - odbor legislativní a právní 
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Mgr. Eva Balonová    - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 
Ing. Radek Muťka       - odbor investiční 
Ing. Tomáš Smolík      - odbor legislativní a právní 
JUDr. Josef Kadlec      - odbor legislativní a právní  

  
3) jmenuje 
  

hodnotící komisi a komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: 

členové:  
Ing. Kamil Bednář                   - náměstek primátora 
Mgr. Radim Babinec               - náměstek primátora 
Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. - člen rady města   
Ing. Dalibor Kanclíř                - odbor investiční 
Ing. Eva Seborská                    - odbor legislativní a právní 

náhradníci:    
Ing. Ivo Hařovský                    - náměstek primátora 
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D.       - náměstek primátora 
Ing. Břetislav Gibas                 - tajemník MMO 
Ing. Radek Muťka                   - odbor investiční 
Mgr. Eva Balonová                 - odbor legislativní a právní 

  
4) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
schválit požadavky na obsah smlouvy k veřejné zakázce “Přístavba objektu IVC Slezská 
Ostrava II”, poř. č. 245/2014, v rozsahu dle předloženého návrhu 

  
5) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA  
předložit ke schválení zastupitelstvu města požadavky na obsah smlouvy k veřejné zakázce 
“Přístavba objektu IVC Slezská Ostrava II”, poř. č. 245/2014, v rozsahu dle předloženého 
návrhu 

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 17.12.2014
 vedoucí odboru legislativního a právního 
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6) ukládá 
  

vedoucí odboru legislativního a právního 
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 31.05.2015
 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: 31.05.2015
 vedoucí odboru legislativního a právního 
  

 
RM_VZ 6 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce objektu Babylon - ÚV Nová Ves”, poř.č. 
257/2014 
  
Usnesení číslo: 00222/RM1418/6 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na rekonstrukci objektu bývalé 
odkyselovací stanice včetně přístupového chodníku v areálu úpravny vody Nová Ves, k.ú. 
Nová Ves, obec Ostrava  s dodavatelem: 

RITMEX s.r.o.  
Sídlo: Stará cesta 230/9, 711 00 Ostrava - Hrušov  
IČO: 62304828 

za cenu nejvýše přípustnou 1.248.678,- Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 7 
Veřejná zakázka “VTP-MFB III a IV - PC technika - II”, poř.č. 250/2014 
  
Usnesení číslo: 00223/RM1418/6 

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

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na dodávku PC techniky pro dvě 
nově budované multifunkční budovy v areálu Vědecko-technologického parku Ostrava, v 
rozsahu dle předloženého návrhu, se společností: 

OVANET a.s. 
se sídlem: Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava 
IČO: 29399491 

za cenu nejvýše přípustnou 450.309,- Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 9 
Veřejná zakázka “Oprava sběrače DI v úseku ID 502153 – ID 3454552 u 
ul. Na Náspu”, poř.č. 268/2014 
  
Usnesení číslo: 00224/RM1418/6 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na odstranění havárie 
kanalizačního sběrače DI v úseku šachet ID 502153 – ID 3454552 v Moravské Ostravě v ulici 
Na Náspu, obec Ostrava s dodavatelem: 

KARO inženýrské sítě s.r.o. 
Sídlo: Železárenská 1267/21, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory 
IČO: 26826470 

za cenu nejvýše přípustnou 2.422.475,00 Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 13 
Veřejná zakázka “Revitalizace ZŠ Ostrava - Hošťálkovice”, poř. č. 
221/2014 
  
Usnesení číslo: 00225/RM1418/6 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 11138/RM1014/144 
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Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy dle přílohy č. 3 předloženého 
materiálu na realizaci stavby “Revitalizace ZŠ Ostrava - Hošťálkovice” s uchazečem, který 
předložil svou nabídku pod poř. č. 4: 

EUROprojekt build and technology s.r.o. 
se sídlem: Ostrava - Hrabůvka, Hasičská 52/551, PSČ  700 30 
IČO: 26843226 

za cenu nejvýše přípustnou 7.116.404,63 Kč bez DPH 

  
 

RM_M 50 
Žádost o souhlas s užitím heraldického znaku města Ostravy v hlavičce 
firemního časopisu závodu Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00226/RM1418/6 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) vydává 
   

souhlas s užitím heraldického znaku města Ostravy pro společnost ITT holdings Czech 
republic s.r.o., Na Rovince 913, 720 00   Ostrava - Hrabová, IČO 283 67 111, za účelem 
použití v hlavičce firemního časopisu závodu Ostrava 

  
 

RM_M 51 
Návrh na stanovení termínů zasedání zastupitelstva města na rok 2015 
a schůzí rady města na leden až polovinu září 2015 
  
Usnesení číslo: 00227/RM1418/6 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

termíny konání zasedání zastupitelstva města na rok 2015 a schůzí rady města na leden až 
polovinu září 2015 dle důvodové zprávy předloženého materiálu 
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RM_M 53 
Stavba „Visuté galerie a navýšení nábřežní zdi na Havlíčkově nábřeží“ – 
výzva adresovaná technickému dozoru stavebníka k úhradě vzniklé 
škody 
  
Usnesení číslo: 00228/RM1418/6 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
   

vyzvat společnost INKOS-OSTRAVA, a.s., IČ: 48394637, se sídlem Havlíčkovo nábřeží 
696/22, 701 52 Ostrava-Moravská Ostrava, k náhradě škody vzniklé v majetkové sféře 
statutárního města Ostrava v důsledku porušení smluvních a zákonných povinností technického 
dozoru stavebníka v rámci stavby „Visuté galerie a navýšení nábřežní zdi na Havlíčkově 
nábřeží“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 61 
Návrh na zřízení výborů zastupitelstva města pro volební období 2014 - 
2018, a to výboru statutového a výboru pro udělování čestného 
občanství a cen města 
  
Usnesení číslo: 00229/RM1418/6 

(zn.předkl.) 
28 

  
k materiálu č. BJ1418 00453/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
zřídit pro volební období 2014 - 2018 výbory zastupitelstva města: 

a) statutový 
b) pro udělování čestného občanství a cen města 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
pro volební období 2014 - 2018 stanovit počet členů: 

a) výboru statutového na 13 
b) výboru pro udělování čestného občanství a cen města na 7 
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3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
zvolit pro volební období 2014 - 2018 
podle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů 

a) předsedou statutového výboru 

    Ing. Tomáše Macuru, MBA 

b) členy statutového výboru 

    JUDr. Josefa Babku 
    Ing. Břetislava Gibase 
    Mgr. Renatu Kolkovou 
    ........................................... 
    ........................................... 
    ........................................... 
    ........................................... 
    ........................................... 
    ........................................... 
    ........................................... 
    ........................................... 
    ........................................... 

  
4) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
zvolit pro volební období 2014 - 2018 
podle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů 

a) předsedou výboru pro udělování čestného občanství a cen města 

    Ing. Tomáše Macuru, MBA 

b) členy výboru pro udělování čestného občanství a cen města 

    Ing. Břetislava Gibase 
    ............................................ 
    ............................................ 
    ............................................ 
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    ............................................ 
    ............................................ 

  
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 42 
Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční 
účelové dotace obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 
  
Usnesení číslo: 00230/RM1418/6 

(zn.předkl.) 
45 

  
k materiálu č. BJ1418 00451/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
 
rozhodnout o rozšíření účelu poskytnuté účelové dotace ke krytí provozních a osobních 
nákladů  obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., se sídlem Ruská 3077/135, 700 30 
Ostrava-Zábřeh, IČO 25911368 o ”Výtahy na ochozy a úpravy skyboxů haly ČEZ ARÉNA”, o 
změně části neinvestiční dotace ve výši  9 500 000,- Kč na investiční a o navýšení investiční 
části dotace  o 480 210,- Kč 

  
2) doporučuje 
   

zastupitelstvu města 
 
rozhodnout o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí  účelové dotace z rozpočtu 
statutárního města Ostravy evid.  č. 3301/2013/SVŠ   s obchodní společností VÍTKOVICE 
ARÉNA, a.s., se sídlem Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 25911368  dle bodu 1) 
tohoto usnesení a přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
schválit rozpočtové opatření, kterým se 
snižují neinvestiční transfery 
na § 3412, pol. 5213, ORG 4261, ORJ 161 o 9 500 tis. Kč 
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zvyšují investiční transfery 
na § 3412, pol. 6313, ORG 4261, ORJ 161 o 9 500 tis. Kč 

  
4) ukládá 
   

1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi  
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí a schválení návrhy dle bodů 1) až 3) tohoto 
usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 17.12.2014
 vedoucí odboru sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit 
  

 
RM_M 43 
Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí účelových dotací 
uzavřeným se společností VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. (prodloužení 
termínů pro použití a vyúčtování dotací, změna části neinvestiční 
dotace na investiční) 
  
Usnesení číslo: 00231/RM1418/6 

(zn.předkl.) 
45 

  
k materiálu č. BJ1418 00450/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
 
rozhodnout o uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o  poskytnutí účelové investiční dotace z 
rozpočtu statutárního města Ostravy ev. č. 2166/2013/SVŠ s obchodní společností 
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., se sídlem Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 25911368 
dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
 
rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o  poskytnutí účelové investiční dotace z 
rozpočtu statutárního města Ostravy ev. č. 3299/2013/SVŠ s obchodní společností 
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., se sídlem Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 25911368 
dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
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rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o  poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 
statutárního města Ostravy ev. č. 2183/2014/SVŠ s obchodní společností VÍTKOVICE 
ARÉNA, a.s., se sídlem Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 25911368 dle přílohy 
č. 8 předloženého materiálu 

  
4) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
 
rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o  poskytnutí investiční účelové  dotace z 
rozpočtu statutárního města Ostravy ev. č. 2534/2014/SVŠ s obchodní společností 
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., se sídlem Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 25911368 
dle přílohy č. 10 předloženého materiálu 

  
5) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
schválit rozpočtové opatření, kterým se 
snižují neinvestiční transfery  ORJ 161 
na § 3412, pol. 5213, ÚZ 2003, ORG 4261 o 3 000 tis. Kč 
zvyšují investiční transfery ORJ 161 
na § 3412, pol. 6313, ORG 4261 o 3 000 tis. Kč 

  
6) ukládá 
  

1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 
předložit návrhy dle bodů 1) až 5) tohoto usnesení k rozhodnutí zastupitelstvu města 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 17.12.2014
 vedoucí odboru sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit 
  

 
RM_M 4 
Návrh na bezúplatný převod pozemku p.p.č. 195/44 v k.ú. Nová Ves u 
Ostravy, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00232/RM1418/6 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00483/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
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zastupitelstvu města 

rozhodnout o bezúplatném nabytí pozemku p.p.č. 195/44 orná půda o výměře 2808 m2 v k.ú. 
Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, ve vlastnictví České republiky, ve správě Státního 
pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, Krajský pozemkový úřad pro 
Moravskoslezský kraj, Nádražní 869/55, 702 00 Ostrava 2, IČO:01312774 
do vlastnictví statutárního města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO:00845451 

  
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 
  

 
RM_M 18 
Návrh na souhlas se vstupem na pozemky ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy v k.ú. Radvanice, obec Ostrava, za účelem provedení 
plošného metanscreeningu pro VVUÚ, a.s. 
  
Usnesení číslo: 00233/RM1418/6 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

se vstupem na pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 1104/6 - zahrada, 
parc. č. 3267/20 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 3267/21 - ostatní plocha, jiná plocha, 
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 19 
Návrh na souhlas s umístěním stavby a uzavřením smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům a budově v k.ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy s oprávněným: O2 Czech Republic a.s. 
  
Usnesení číslo: 00234/RM1418/6 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s umístěním stavby podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě do pozemků 
a vnitřního komunikačního vedení v budově ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc.č. 86/1 - ostatní plocha, zeleň, 
parc.č. 115/1 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 78, obč. vyb., 
parc.č. 115/6 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc.č. 115/17 - ostatní plocha, jiná plocha, 
k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

v rámci stavby “11010-050498 - 0141-14 ČPP_Ostrava_OK”, pro: 

O2 Czech Republic a.s. 
Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle 
IČO: 60193336 

  
2) rozhodla 
  

na straně vlastníka níže uvedených pozemků a budovy uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene podle přílohy č. 3 předloženého materiálu - k částem pozemků a 
částem budovy ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc.č. 86/1 - ostatní plocha, zeleň, 
parc.č. 115/1 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 78, obč. vyb., 
parc.č. 115/6 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc.č. 115/17 - ostatní plocha, jiná plocha, 
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 půdorysech 1.PP a 1.NP budovy č.p. 78 a jeho rozsah bude ve 
smlouvě o zřízení věcného břemene vymezen geometrickým plánem a popisem v budově s 
budoucím oprávněným: 
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O2 Czech Republic a.s. 
Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle 
IČO: 60193336 

za účelem zřízení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě 
v pozemcích a vnitřního komunikačního vedení v budově, na dobu časově neomezenou, za 
jednorázovou náhradu dle zásad schválených usnesením rady města č. 5309/RM1014/68 ze dne 
4.9.2012, a to 
1.300,- Kč za každý i započatý metr délky podzemního komunikačního vedení veřejné 
komunikační sítě + DPH v zákonné výši, nejméně však 1.500,- Kč + DPH v zákonné výši, 
10.000,- Kč + DPH v zákonné výši za umístění vnitřního komunikačního vedení v budově
č.p. 78 

  
 

RM_M 20 
Návrh na souhlas s umístěním podzemního kabelového vedení VN a 
rozvaděče VN 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: 00235/RM1418/6 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s umístěním podzemního kabelového vedení 2x VN a rozvaděče VN v pozemcích ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p.p.č. 1467/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p.p.č. 1467/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p.p.č. 1468/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p.p.č. 1468/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
a pozemků ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK): 
parc.č. 620 díl 1, původní k.ú. Sedlnice, 
parc.č. 829, původní k.ú. Skotnice 
v k.ú. Mošnov, obec Mošnov, pro: 

  
ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 
IČO  247 29 035 
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v rámci stavby “Mošnov 1290/2, Statutární město Ostrava, VNk” 

  
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: 

p.p.č. 1467/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p.p.č. 1467/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p.p.č. 1468/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p.p.č. 1468/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
a pozemků ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK): 
parc.č. 620 díl 1, původní k.ú. Sedlnice, 
parc.č. 829, původní k.ú. Skotnice 
v k.ú. Mošnov, obec Mošnov  

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 2x VN a rozvaděče VN, na 
dobu časově neomezenou za dohodnutou jednorázovou úplatu: 
- ve výši 600,- Kč za každý i započatý metr délky podzemního kabelového vedení 2x VN + 
DPH v zákonné výši, nejméně však 1500,- Kč + DPH v zákonné výši, 
- ve výši 270,- Kč + DPH v zákonné výši za každý i započatý m2 plochy zatížené služebností 
vybudováním 1 ks rozvaděče VN, nejméně však 1500,- Kč + DPH v zákonné výši 
dle zásad schválených usnesením RM č. 5309/RM1014/68 ze dne 4.9.2012 za podmínky 
souhlasu Správce programu, kterým je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 

  
 

RM_M 21 
Návrh na souhlas s umístěním trakčních kabelů a inženýrských sítí do 
pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy a návrh na uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucím 
oprávněným Dopravní podnik Ostrava a.s. a smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucím oprávněným Dalkia 
Česká republika, a.s. 
  

(zn.předkl.) 
08 
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Usnesení číslo: 00236/RM1418/6 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s umístěním podzemního vedení trakčních kabelů do částí pozemků ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy: 

p.p.č. 160/1 - ostatní plocha, zeleň, 
p.p.č. 162/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p.p.č. 1104 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p.p.č. 1125 - ostatní plocha, jiná plocha, 
p.p.č. 1204 - ostatní plocha, jiná plocha, 
k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, 
parc. č. 2643/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 3594/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, pro: 

Dopravní podnik Ostrava a.s. 
se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 
IČO 619 74 757 

v rámci stavby “Výměna trakčních kabelů DPO na ulici 28. října v úseku Jablonského -
Chocholouškova” 

  
2) rozhodla 
  

na straně vlastníka níže uvedených pozemků uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o 
zřízení služebnosti - dle přílohy č. 2 předloženého materiálu - k částem pozemků ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy: 

p.p.č. 160/1 - ostatní plocha, zeleň, 
p.p.č. 162/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p.p.č. 1104 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p.p.č. 1125 - ostatní plocha, jiná plocha, 
p.p.č. 1204 - ostatní plocha, jiná plocha, 
k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, 
parc. č. 2643/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 3594/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
v k.ú. Moravská Ostrava, 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 
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plánem, s budoucím oprávněným: 

Dopravní podnik Ostrava a.s. 
se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
IČO 619 74 757 

za účelem zřízení, provozování a udržování podzemního vedení trakčních kabelů, na dobu 
časově neomezenou, za jednorázovou úplatu ve výši: 
- 1.100,- Kč + DPH v zákonné výši za každý i započatý metr délky podzemního vedení 
trakčních kabelů v pozemcích p.p.č. 1204, p.p.č. 162/7, p.p.č. 1125, p.p.č. 160/1 v k.ú. 
Mariánské Hory, obec Ostrava, a pozemku parc. č. 2643/1 v k.ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava, 
- 200,- Kč + DPH v zákonné výši za každý i započatý metr délky podzemního vedení trakčních 
kabelů v pozemku p.p.č. 1104 v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, 
- 500,- Kč a 1.100,- Kč + DPH v zákonné výši za každý i započatý metr délky podzemního 
vedení trakčních kabelů v pozemku parc. č. 3594/10 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, v 
souladu s územní informací cenové mapy č. 14 platné od 1.1.2014, 
a to dle zásad schválených RM usnesením č. 5309/RM1014/68 ze dne 4.9.2012 

  
3) souhlasí 
  

s umístěním přípojky tepla 2xDN 65/40 a přípojky chladu 2xDN 300/200 do části pozemku ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 386 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, pro: 

Dalkia Česká republika, a.s. 
se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
IČO 451 93 410 

v rámci stavby “OS - Přístavba Domu umění - přípojka chladu a tepla” 

  
4) rozhodla 
  

na straně vlastníka níže uvedeného pozemku uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene - dle přílohy č. 4 předloženého materiálu - k části pozemku ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 386 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 
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věcné břemeno je vyznačeno pro účely smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene v situačním snímku a jeho rozsah bude ve smlouvě o zřízení věcného 
břemene vymezen geometrickým plánem, s budoucím oprávněným: 

Dalkia Česká republika, a.s. 
se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
IČO 451 93 410 

za účelem zřízení a provozování přípojky tepla 2xDN 65/40 a přípojky chladu 2xDN 300/200, 
na dobu časově neomezenou, za jednorázovou úplatu ve výši: 
- 600,- Kč za každý i započatý metr délky přípojky tepla 2xDN 65/40 + DPH v zákonné 
výši, nejméně však 1.500,- Kč + DPH, 
- 600,- Kč za každý i započatý metr délky přípojky chladu 2xDN 300/200 + DPH v zákonné 
výši, nejméně však 1.500,- Kč + DPH, 
 a to dle zásad schválených RM usnesením č. 5309/RM1014/68 ze dne 4.9.2012 

  
 

RM_M 22 
Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene k pozemkům v k.ú. Svinov ve vlastnictví Statutárního 
města Ostravy, s oprávněným ČD-Telematika a.s. 
  
Usnesení číslo: 00237/RM1418/6 

(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. 3745/13 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc.č. 3770/3 - ostatní plocha, silnice, 
parc.č. 3770/11 - ostatní plocha, silnice, 
parc.č. 3774/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc.č. 3774/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc.č. 3775/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc.č. 3776/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace,  
v k.ú.Svinov, obec Ostrava 

v rámci stavby “Ostrava - Svinov, kolektor”, pro: 

ČD - Telematika a.s. 
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Pernerova 2819/2a, Praha 3, PSČ 130 00 
IČO: 61459445 

  
2) rozhodla 
  

na straně vlastníka níže uvedených pozemků uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene podle 
přílohy č. 3 předloženého materiálu - k částem pozemků ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy: 

parc.č. 3745/13 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc.č. 3770/3 - ostatní plocha, silnice, 
parc.č. 3770/11 - ostatní plocha, silnice, 
parc.č. 3774/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc.č. 3774/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc.č. 3775/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc.č. 3776/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace,  
v k.ú.Svinov, obec Ostrava s  oprávněným:  

ČD - Telematika a.s. 
Pernerova 2819/2a, Praha 3, PSČ 130 00 
IČO: 61459445 

za účelem zřízení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě 
v rozsahu daném geometrickým plánem č. 2519-555/2014 ze dne 11.3.2014, na dobu časově 
neomezenou, za jednorázovou náhradu ve výši 57.596,- Kč včetně 21% DPH 

  
 

RM_M 23 
Návrh na zřízení věcného břemene - služebnosti a uzavření smlouvy o 
zřízení věcného břemene - služebnosti k pozemkům v k.ú. Moravská 
Ostrava ve vlastnictví SMO pro oprávněného ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 00238/RM1418/6 

(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: 

parc.č. 297/1 - ostatní plocha, dráha, 
parc.č. 297/56 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
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parc.č. 297/58 - ostatní plocha, zeleň, 
parc.č. 4247/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k.ú. Moravská Ostrava, 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 NN v pozemcích parc.č. 
297/1, 297/56, 297/58, 4247/1 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava v rozsahu daném 
geometrickým plánem č. 4612-528/2014_b ze dne 18.7.2014, na dobu časově neomezenou, za 
jednorázovou úplatu v celkové výši 605,- Kč včetně 21% DPH  

  
 

RM_M 24 
Návrh na záměr města neprodat pozemky v k.ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava (lokalita ul. Výstavní - Železárenská, území Karoliny a 
Černé louky, ul. Českobratrská a Poděbradova) Návrh na záměr města 
prodat část pozemku v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava (ul. Orlovská) 
  
Usnesení číslo: 00239/RM1418/6 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00476/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

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

pozemek parc. č. 2975/39 
část pozemku parc. č. 2975/1 o výměře 440 m2 
v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a 
Přívoz 

dle zákresu, který je přílohou č. 1 str. 4 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout, že město nemá záměr prodat jeden či soubor některého z níže 
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uvedených pozemků, a to: 

pozemek parc. č. 1319/1 
pozemek parc. č. 1902/1 
pozemek parc. č. 382/1 
pozemek parc. č. 235/1  
pozemek parc. č. 236/1 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a 
Přívoz 

pozemek parc. č. 115/6 
pozemek parc. č. 86/11 
pozemek parc. č. 225/2 
pozemek parc. č. 244/16 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o záměru města prodat část pozemku p.p.č. 337/141 o výměře 6 m2 
v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

dle zákresu, který je přílohou č. 3 str. 4 předloženého materiálu  

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

  
4) ukládá 
   

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

  
 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 17.12.2014
 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 25 
Návrh na záměr města nepronajmout část pozemku v k.ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava Návrh na záměr města vypůjčit část pozemku v 
k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava Návrh na záměr města vypůjčit 
část pozemků v k.ú. Hrabová, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00240/RM1418/6 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
   

že nemá záměr pronajmout část pozemku parc.č. 4236/1, ost. plocha - ost. komunikace o 
výměře 69,60 m2 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Biskupská), dle zákresu ve 
snímku, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
   

o záměru města vypůjčit část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava parc.č. 2045/8, 
ost. plocha - ost. komunikace o výměře 376 m2 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. 
Novinářská x ul. Mariánskohorská)  
dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu, 
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
3) rozhodla 
   

o záměru města vypůjčit části pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 
- část pozemku parc.č. 1715/1, zahrada o výměře 301 m2 
- část pozemku parc.č. 1716, ost. plocha - jiná plocha o výměře 694 m2 
oba v k.ú. Hrabová, obec Ostrava (ul. Paskovská x ul. Mostní), 
dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 3 předloženého materiálu 
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
 

RM_M 26 
Souhlas s odstraněním sloupu veřejného osvětlení v k.ú. Hrabová, obec 
Ostrava, dohoda o plné moci pro zmocněnce ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 00241/RM1418/6 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s odstraněním části stavby veřejného osvětlení na ulici Závadova, ve vlastnictví statutárního 
města Ostrava, a to odstranění 1ks betonového stožáru, umístěného na pozemku parc.č. 1839/8 
v k.ú. Hrabová, obec Ostrava, 
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a 

s přeložením části stavby veřejného osvětlení na ulici Závadova, ve vlastnictví statutárního 
města Ostrava, a to převěšením vzdušného vedení veřejného osvětlení a svítidla veřejného 
osvětlení z původního betonového stožáru umístěného na pozemku parc.č. 1839/8 v k.ú. 
Hrabová, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava na nový stožár ve vlastnictví 
ČEZ Distribuce, a.s. 

pro investora stavby “Ostrava 1839/8 Mráz, NNk” 

ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín - Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, 
IČO: 247 29 035 

za souhlasného stanoviska správce veřejného osvětlení, společnosti Ostravské komunikace, 
a.s., který po dokončení převezme přeloženou část veřejného osvětlení zpět do provozování 

  
2) rozhodla 
  

na straně zmocnitele o uzavření “Dohody o plné moci” dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 
pro zmocněnce společnost ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín - Děčín IV - Podmokly, 
Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 247 29 035 k zastupování statutárního města Ostravy, aby 
jeho jménem: 

- učinil podání u příslušného stavebního úřadu o vydání rozhodnutí o povolení odstranění části 
stavby veřejného osvětlení, a to odstranění 1ks betonového stožáru na ulici Závadova v Ostravě 
- Hrabové, umístěného na pozemku parc.č. 1839/8 v k.ú. Hrabová, obec Ostrava, a to v rámci 
stavby “Ostrava 1839/8 Mráz, NNk”, kterou dojde k převěšení vedení veřejného osvětlení a 
svítidla veřejného osvětlení ve vlastnictví zmocnitele na nový stožár ve vlastnictví zmocněnce, 

- v tomto správním řízení jednal a činil veškeré nebytné právní úkony, včetně přijímání všech 
písemností a podání opravného prostředku, 

- provedl následně na vlastní náklady odstranění části stavby veřejného osvětlení na ul. 
Závadova, a to 1ks betonového stožáru umístěného na pozemku parc.č. 1839/8 v k.ú. Hrabová, 
obec Ostrava a přeložil část stavby veřejného osvětlení v ul. Závadova, a to převěšením 
vzdušného vedení veřejného osvětlení a svítidla na nový stožár ve vlastnictví zmocněnce, 
včetně demontování povrchových znaků a uvedení pozemku do původního stavu, a to v 
rozsahu schválené projektové dokumentace a za dodržení podmínek příslušného 
pravomocného rozhodnutí o povolení odstranění stavby 
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RM_M 27 
Návrh Dohody o vzájemném vypořádání závazků po skončení nájmu 
bytu výpovědí, ul. Horní 3037/104, Ostrava-Bělský Les 
  
Usnesení číslo: 00242/RM1418/6 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00343/14 
  
Rada města 
  
1) projednala 
  

Dohodu o vzájemném vypořádání závazků vyplývající ze Smlouvy o budoucí smlouvě kupní a 
budoucí smlouvě nájemní  evid.č. XXXXXXXXXXXXX ze dne XXXXXXXXXX, 
uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a XXXXX XXXXXXXXXX, rok 
narození XXXXX trvale bytem Horní 3037/110, Ostrava-Bělský Les 

dle přílohy č.2 předloženého materiálu  

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Dohody o  vzájemném vypořádání závazků s MXXXX 
PXXXXXXXXu, rok narození XXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXX, Ostrava-
XXXXXX XXX, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
3) ukládá 
   

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

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

 
RM_M 28 
Návrh na svěření nemovitostí městským obvodům 
  
Usnesení číslo: 00243/RM1418/6 

(zn.předkl.) 
08 
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k materiálu č. BJ1418 00472/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
vyhradit si rozhodnutí označit níže uvedený majetek, jakožto majetek svěřený  dle ust. čl.  9 
odst. 1 písm. b) OZV č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, a 
to: 

a) městskému obvodu Poruba 

pozemek parc. č. 995/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace v pořizovací ceně 6 552 099,-Kč 

v k.ú. Poruba, obec Ostrava 

  

b) městskému obvodu Radvanice a Bartovice 

pozemek parc. č. 17/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace v pořizovací ceně - 676 380,-Kč 

pozemek parc. č. 17/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace v pořizovací ceně  216 500,-Kč 

v k.ú. Bartovice, obec Ostrava   

  

c) městskému obvodu Petřkovice 

pozemek parc. č. 1897/1 - ostatní plocha, jiná plocha v pořizovací ceně - 1 772 800,-Kč 

pozemek parc. č. 1899 - ostatní plocha, dráha v pořizovací ceně  41 920,-Kč 

v k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava 
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2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
označit majetek uvedený v bodě 

1a) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Poruba, 

1b) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Radvanice a Bartovice 

1c) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Petřkovice 

dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) OZV č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn 
a doplňků 

  
3) ukládá 
  

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

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

 
RM_M 34 
Návrh na odkoupení vodoměrů od společnosti Itron Czech Republic s 
r.o. a jejich předání do nájmu společnosti Ostravské vodárny a 
kanalizace a.s. 
  
Usnesení číslo: 00244/RM1418/6 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o koupi 60 ks vodoměrů v pořizovací ceně 163.350,- Kč vč. DPH 

a uzavření kupní smlouvy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu se společností 

Itron Czech Republic s.r.o. 
Naskové 3, 150 00, Praha 5 
IČ: 492 45 767  
jako prodávajícím 
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 a 

Ostravskými vodárnami a kanalizacemi a.s. 
se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Nádražní 28/3114, PSČ 729 71 
IČ: 45193673 
jako přebírajícím 

  
2) rozhodla 
  

o předání 60 ks vodoměrů v pořizovací ceně 163.350,- Kč včetně DPH nakoupených dle 
přílohy č. 2 předloženého materiálu do nájmu společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s., 
za podmínky, že se statutární město Ostrava stane jejich vlastníkem 

  
3) zmocňuje 
  

vedoucího odboru majetkového 
k podepsání předávacího protokolu dle bodu 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 19.12.2014
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 40 
Návrh změnit usnesení RM 10976/RM1014/142 ze dne 23.9.2014 a návrh 
nenabýt úplatně i bezúplatně pozemek parc.č. 145, k.ú. Kunčice nad 
Ostravicí, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00245/RM1418/6 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00268/14 
k usnesení č. 10976/RM1014/142 
  
Rada města 
  
1) mění 
  

v bodě 1) své usnesení č. 10976/RM1014/142 ze dne 23.9.2014, kterým doporučila 
zastupitelstvu města rozhodnout koupit pozemek p.p.č. 110/9, k.ú. Muglinov, obec Ostrava, a 
to tak, že se vypouští text: 

”za cenu obvyklou 81.300,-Kč” 
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a nahrazuje se textem 

”za cenu obvyklou 32.410,-Kč” 

a přílohu č. 2 k usnesení rady města č. 10976/RM1014/142 bod 1) nahrazuje v plném rozsahu 
novou, která je přílohou č. 3 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout nenabýt úplatně i bezúplatně pozemek parc.č. 145, k.ú. Kunčice nad Ostravicí, 
obec Ostrava, od vlastníka Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 69797111, sídlo Rašínovo nábřeží 390/42, 
128 00 Praha 2 - Nové Město 

  
3) ukládá 
  

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

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

 
RM_M 32 
Sdělení o způsobu vyřízení anonymního podání souvisejícího s 
poskytováním účelových dotací Sportovní basketbalové škole Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00246/RM1418/6 

(zn.předkl.) 
86 

  
k materiálu č. BJ1418 00487/14 
  
Rada města 
  
1) projednala 
  

anonymní podání ve věci poskytování účelových dotací Sportovní basketbalové škole Ostrava 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) bere na vědomí 
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způsob vyřízení anonymního podání dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
 
vzít na vědomí způsob vyřízení anonymního podání uvedeného v bodě 1) tohoto usnesení  dle 
přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
4) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 17.12.2014
 vedoucí odboru sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit 
  

 
RM_M 58 
Návrh na zřízení pracovní skupiny rady města pro přípravu Mistrovství 
světa v ledním hokeji IIHF 2015 v Ostravě 
  
Usnesení číslo: 00247/RM1418/6 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 1886/ZM1014/26 
  
Rada města 
  
1) zřizuje 
   

pro období od 10. 12. 2014 do 30. 6. 2015 pracovní skupinu rady města pro přípravu 
Mistrovství světa v ledním hokeji IIHF 2015 v Ostravě dle důvodové zprávy předloženého 
materiálu s úpravou 

  
 

RM_M 39 
Zásady a kritéria pro podání a hodnocení návrhů na ocenění pedagogů 
u příležitosti Dne učitelů 2015 a výzva 
  
Usnesení číslo: 00248/RM1418/6 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
   

zásady a kritéria pro podání a hodnocení návrhů na ocenění pedagogů u příležitosti Dne učitelů 
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2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
 

  
2) schvaluje 
   

text výzvy k podání návrhů na ocenění pedagogů u příležitosti Dne učitelů 2015 dle přílohy č. 
2 předloženého materiálu 
 

  
3) ukládá 
  

vedoucí odboru sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit 
zveřejnit výzvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 29.12.2014
 vedoucí odboru sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit 
  

 
RM_M 7 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do vlastnictví právnické 
osoby Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením 
Ostrava, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 00249/RM1418/6 

(zn.předkl.) 
41 

  
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 daru do 
vlastnictví Čtyřlístku - centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková 
organizace, IČ 70631808, se sídlem Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava-Muglinov, dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
   

náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 
vystavit za zřizovatele předchozí souhlas zřizovatele k darovací smlouvě dle bodu 1) tohoto 
usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, 
 vedoucí odboru sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit 
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RM_M 8 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do vlastnictví právnické 
osoby Domov pro seniory Kamenec, příspěvková organizace, Slezská 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00250/RM1418/6 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
   

v souladu s § 27 odst. 5 písm. b) zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů ve znění pozdějších předpisů o udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do 
vlastnictví Domova pro seniory Kamenec, příspěvková organizace, se sídlem Bohumínská 
1056/71, 710 00 Slezská Ostrava, IČ 70631816 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 
vystavit za zřizovatele předchozí souhlas zřizovatele k darovací smlouvě dle bodu 1) tohoto 
usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 19.12.2014
 vedoucí odboru sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit 
  

 
RM_M 9 
Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku 
statutárního města Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě 
Domov Korýtko, příspěvková organizace, Petruškova 2936/6, 700 30 
Ostrava-Zábřeh, IČO 70631867 
  
Usnesení číslo: 00251/RM1418/6 

(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 Korýtko, příspěvková organizace, 
se sídlem Petruškova 2936/6, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO 70631867 v celkové pořizovací 
ceně 258 497,- Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) jmenuje 
  

členy likvidační komise k likvidaci majetku dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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předseda: Pavel Kolář - vedoucí provozu 

členové:   Josef Chovanec - vedoucí služby  
                 Martin Pacík - údržbář  
                 Radmila Glosová - majetkový odbor MMO 

  
3) ukládá 
   

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

  
 Vyřizuje: Pavel Kolář, T: 31.12.2014
 vedoucí provozu 
  

 
RM_M 31 
Návrh na odpis nedobytných pohledávek Dětského centra Domeček, 
příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 00252/RM1418/6 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s odpisem nedobytných pohledávek Dětského centra Domeček, příspěvková organizace, 
Jedličkova 1025/5, 700 44 Ostrava - Zábřeh, IČO 70631956, v celkové výši 48.468,- Kč dle 
důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
 

RM_M 12 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví Městské 
nemocnice Ostrava, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 00253/RM1418/6 

(zn.předkl.) 
40 

  
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 darů 
dle důvodové zprávy  a návrhu smluv, uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu do 
vlastnictví Městské nemocnice Ostrava, příspěvkové organizace 
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2) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 
vystavit za zřizovatele předchozí souhlas zřizovatele k darovacím smlouvám dle bodu 1) tohoto 
usnesení  

  
 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 15.12.2014
 vedoucí odboru kultury a zdravotnictví 
  

 
RM_M 57 
Návrh na odpis nedobytných pohledávek Městské nemocnice Ostrava, 
příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 00254/RM1418/6 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s odpisem nedobytných pohledávek Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, 
Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava, IČO 00635162, v celkové výši 1.051.916,98 Kč dle 
příloh č. 1, 2 a 3 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 30 
Vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Městské 
nemocnice Ostrava, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 00255/RM1418/6 

(zn.předkl.) 
39 

  
Rada města 
  
1) vyhlašuje 
   

výběrové řízení na obsazení funkce ředitele Městské nemocnice Ostrava, příspěvková 
organizace, se sídlem Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava, IČO 00635162, dle předloženého 
návrhu a přílohy č. 1 předloženého materiálu s úpravou 
 

  
2) zřizuje 
  

komisi pro výběrové řízení na obsazení funkce ředitele Městské nemocnice Ostrava, 
příspěvková organizace, ve složení: 

Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor 
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Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora 
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora 
Mgr. Jaroslava Rovňáková, odbor sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových 
aktivit          
MUDr. FXXXXX JXXXX 
MUDr. Petr Černý, odborová organizace Městské nemocnice Ostrava, p.o.  
MUDr. Tomáš Spousta, předseda České lékařské komory 
Prof. MUDr. Vladimír Janout, CSc., vedoucí katedry Ústavu veřejného zdraví 
Doc. MUDr. Pavel Zonča, Ph.D., FRCS, děkan lékařské fakulty Ostravské univerzity 

  
3) ukládá 
  

vedoucí odboru kultury a zdravotnictví 
zajistit zveřejnění vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Městské nemocnice 
Ostrava, příspěvková organizace, dle předloženého návrhu a přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 

  
 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 09.12.2014
 vedoucí odboru kultury a zdravotnictví 
  
4) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 
předložit radě města výsledky výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Městské 
nemocnice Ostrava, příspěvková organizace 

  
 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 27.01.2015
 vedoucí odboru kultury a zdravotnictví 
  

 
RM_VZ 10 
Smlouva o dílo na dodávku a instalaci infračervených přísvitových 
jednotek 
  
Usnesení číslo: 00256/RM1418/6 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
   

o realizaci veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření Smlouvy o dílo se společností Ovanet 
a.s. se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO 29399491, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 
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RM_M 2 
”Rekonstrukce skleníku, venkovní přírodovědné učebny a revitalizace 
zahradních ploch školy” - změna účelu použití finančních prostředků 
  
Usnesení číslo: 00257/RM1418/6 

(zn.předkl.) 
33 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
   

o změně účelu použití finančních prostředků z Fondu životního prostředí města Ostravy 
městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz v rámci projektu “Rekonstrukce zahrady, 
venkovní přírodovědné učebny a revitalizace zahradních ploch školy” v areálu Základní školy 
Ostrava, Zelená 42, příspěvková organizace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
   

o snížení výše poskytnutých finančních prostředků z Fondu životního prostředí města Ostravy 
městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na realizaci projektu “Rekonstrukce zahrada, 
venkovní přírodovědné učebny a revitalizace zahradních ploch školy” v areálu Základní školy 
Ostrava, Zelená 42, příspěvková organizace na 429.303,40 Kč dle předloženého návrhu 

  
3) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se: 

u města Ostravy: 

- snižují neinvestiční transfery obcím 
§ 6399, pol. 5321, ÚZ 1030, ORJ 120, ORG 02 ............... o 16 tis. Kč 

- snižuje financování 
pol. 8115, ÚZ 1030, ORJ 120 ............................................ o 16 tis. Kč 

u městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz: 

- snižují přijaté neinvestiční transfery od obcí 
pol. 4121, ÚZ 1030 ............................................................ o 16 tis. Kč 

- snižují běžné výdaje 
§ 3xxx, pol. 5xxx, ÚZ 1030 ............................................... o 16 tis. Kč 
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4) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.12.2014
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 29 
Dodatek č. 4 ke smlouvě č. 1207/2011/OŽP o poskytnutí účelové 
investiční dotace pro Zoologickou zahradu Ostrava, příspěvková 
organizace 
  
Usnesení číslo: 00258/RM1418/6 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout na straně statutárního města Ostravy o uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě č. 
1207/2011/OŽP se Zoologickou zahradou Ostrava, příspěvková organizace, IČ: 00373249 se 
sídlem Michálkovická 197, 710 00 Ostrava, dle přílohy č. 3  předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

náměstkyni primátora  Mgr. Kateřině Šebestové 
předložit návrh dodatku dle bodu 1) tohoto usnesení k rozhodnutí zastupitelstvu města 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 17.12.2014
 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 
  

 
RM_M 17 
Poskytnutí daru do Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduším 
  
Usnesení číslo: 00259/RM1418/6 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
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o přijetí daru do Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší ve výši 48.000 Kč od právnické 
osoby: BorsodChem MCHZ, s.r.o., IČO: 26019388, se sídlem Chemická 2039/1, 709 00 
Ostrava-Mariánské Hory dle předloženého návrhu a o uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 
1 předloženého materiálu 
 

  
 

RM_M 3 
Schválení podání žádosti o účelovou dotaci na výkon činnosti 
jednotného kontaktního místa na rok 2015 
  
Usnesení číslo: 00260/RM1418/6 

(zn.předkl.) 
10 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
   

s podáním žádosti o účelovou dotaci na výkon činnosti jednotného kontaktního místa na rok 
2015 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
   

vedoucímu odboru živnostenský úřad 
zajistit předložení žádosti o účelovou dotaci na výkon činnosti jednotného kontaktního místa 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 Vyřizuje: Ing. Ivo Korduliak, T: 31.12.2014
 vedoucí odboru živnostenského úřadu 
  

 
RM_M 14 
Návrh na vyřazení nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku z 
evidence investičního odboru 
  
Usnesení číslo: 00261/RM1418/6 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 10653/RM1014/138 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
   

o vyřazení nedokončeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku z evidence 
investičního odboru v celkové pořizovací ceně 4 762,- Kč dle předloženého návrhu 
 

  
2) jmenuje 
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likvidační komisi, která o provedené likvidaci pořídí likvidační protokol dle “Směrnice č.1, 2 a 
3/2007” schválené radou města, vydanou odbory majetkovým a financí a rozpočtu MMO v 
lednu 2007 ve složení: 
předseda:  Ing. Dalibor Kanclíř 
členové:    Ing. Bohuslav Gembík  
                  Ing. Helena Pirníková  
                  Ing. Ivana Svobodová  
                  Ing. Sylva Petrlíková 

  
 

RM_M 16 
Návrh na uzavření Dohody o ukončení smluvního vztahu založeného 
Smlouvou o dílo č. 1944/2012/OI/LPO na stavbu “VTP MFB III. a IV - AV 
technika” org. 8141 
  
Usnesení číslo: 00262/RM1418/6 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Dohody o ukončení smluvního vztahu založeného smlouvou o dílo č. 
1944/2012/OI/LPO ze dne 22.08.2012 na realizaci  ”VTP MFB III. a IV - AV technika”, mezi 
objednatelem - statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451 
a zhotovitelem: 

VDI Meta - výrobní družstvo invalidů, 1. máje 670/128, 703 00 Ostrava - Vítkovice 

IČO: 25861808 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 33 
Návrh na zrušení bodu 18) usnesení RM č. 10950/RM1014/142 ze dne 
23.9.2014 a návrh na zrušení bodu 18) usnesení ZM č. 2809/ZM1014/35 
ze dne 8.10.2014 ve věci uzavření smlouvy o zřízení služebnosti 
  
Usnesení číslo: 00263/RM1418/6 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1418 00479/14 
k usnesení č. 10950/RM1014/142 
k usnesení č. 2809/ZM1014/35 
  
Rada města 
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1) zrušuje 
  

bod 18)  svého usnesení č. 10950/RM1014/142 ze dne 23.9.2014 ve věci uzavření smlouvy o 
zřízení služebnosti inženýrské sítě  

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

zrušit bod 18) svého usnesení č. 2809/ZM1014/35 ze dne 8.10.2014 ve věci uzavření smlouvy 
o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

  
3) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Kamilu Bednářovi 
předložit návrh dle bodu  2) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  
 Vyřizuje: Ing. Dalibor Kanclíř, T: 17.12.2014
 vedoucí odboru investičního 
  

 
RM_M 38 
Návrh na uzavření smluv o smlouvách budoucích o služebnosti a návrh 
na zrušení usnesení v souvislosti se stavbami odboru investičního, 
zahrnutými do kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 00264/RM1418/6 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1418 00416/14 
k usnesení č. 11016/RM1014/143 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření “Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v 
souvislosti se stavbou “Kanalizace Bartovice - 1.část” mezi budoucími povinnými 
MXXXXXXX FXXXXXXXX nar.:1967 a ZXXXXXX FXXXXXXXXXX nar.:XXXX, 
bytem X XXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX 
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a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 
předmětem je stavba kanalizace na části pozemku p.č. 139, v katastrálním území Bartovice, 
obec Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) zrušuje 
  

bod 7) svého usnesení č. 11016/RM1014/143 ze dne 30.09.2014 a doporučuje zrušení bodu 7) 
usnesení zastupitelstva města č. 2828/ZM1014/35 ze dne 08.10.2014 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření “Smlouvy nájemní, Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a 
Smlouvy o právu provést stavbu” v souvislosti se stavbou “Prodloužení cyklostezky - lávka 
přes Ostravici, Ostrava-Hrabová” mezi budoucím povinným Povodí Odry, státní podnik, 
Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 70890021  

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 
předmětem je stavba cyklostezky na částech pozemků p.č. 2597/1 a p.č. 2596/2, v katastrálním 
území Hrabová, obec Ostrava a části pozemku p.č.1207/4 v katastrálním území Vratimov, obec 
Vratimov, dle přílohy č.4 předloženého materiálu 

  
4) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření “Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v 
souvislosti se stavbou “Petřkovice - kanalizační stoka T (II. a III.etapa)” mezi budoucím 
povinným Moravskoslezským krajem, ul.28.října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692 

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO:00845451, jejímž předmětem 
je stavba kanalizace na části pozemku p.č.1906/172, v katastrálním území Petřkovice ve 
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Slezsku, obec Ostrava dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  
5) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření “Smlouvy o podmínkách zřízení a budoucí smlouvě o právu věcného 
břemene - služebnosti (o náhradě za omezení užívání nemovitosti)” v souvislosti se stavbou 
“Tramvajové mosty ul. Plzeňská” mezi budoucím povinným Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
státní příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4-Nusle, IČO 65993390  

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 
předmětem je stavba tramvajového mostu na částech pozemků p.p.č. 136/2, p.p.č. 136/6, p.p.č. 
141/2, p.p.č. 612/56, p.p.č. 612/74, p.p.č. 612/76, p.p.č. 612/78, p.p.č. 1079/13, p.p.č. 1079/16
a p.p.č. 1226/1, v katastrálním území Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, dle přílohy č.8 
předloženého materiálu 

  
6) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření “Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti” v souvislosti se 
stavbou “Tramvajové mosty ul. Plzeňská” mezi budoucím povinným Správou železniční 
dopravní cesty, státní podnik, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1-Nové Město, IČO 70994234  

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO:00845451, jejímž předmětem 
je stavba tramvajového mostu na části pozemku p.p.č. 1149/2 v katastrálním území Zábřeh nad 
Odrou, obec Ostrava, dle přílohy č.10 předloženého materiálu 

  
7) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření “Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti” v souvislosti se 
stavbou “Tramvajové mosty ul. Plzeňská” mezi budoucím povinným Správou železniční 
dopravní cesty, státní podnik, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1-Nové Město, IČO 70994234  
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budoucím oprávněným 

Dopravním podnikem Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, 
IČO:61974757 

a investorem stavby   

statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO:00845451, jejímž předmětem 
je přeložka tramvajových kabelů, tramvajová trať - železniční spodek, tramvajová trať -
železniční svršek, tramvajové trolejové vedení na části pozemku p.p.č. 1149/2 v katastrálním 
území Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, dle přílohy č.11 předloženého materiálu 

  
8) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření “Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti” v souvislosti se 
stavbou “Tramvajové mosty ul. Plzeňská” mezi budoucím povinným Správou železniční 
dopravní cesty, státní podnik, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1-Nové Město, IČO 70994234,  

budoucím oprávněným 

OVANET a.s., Hájkova 1100/13, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO:29399491 

a investorem stavby 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO:00845451, jejímž předmětem 
je uložení sdělovacích kabelů na části pozemku p.p.č. 1149/2 v katastrálním území Zábřeh nad 
Odrou, obec Ostrava, dle přílohy č.12 předloženého materiálu 

  
9) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření “Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti” v souvislosti se 
stavbou “Tramvajové mosty ul. Plzeňská” mezi budoucím povinným Správou železniční 
dopravní cesty, státní podnik, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1-Nové Město, IČO 70994234  
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budoucím oprávněným 

ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 13000 Praha 3, IČO:61459445 

a investorem stavby 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO:00845451, jejímž předmětem 
je uložení sdělovacích kabelů na části pozemku p.p.č. 1149/2 v katastrálním území Zábřeh nad 
Odrou, obec Ostrava, dle přílohy č.13 předloženého materiálu 

  
10) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření “Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti” v souvislosti se 
stavbou “Cyklistická stezka Proskovická, Blanická” mezi budoucím povinným Lesy České 
republiky, s.p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, IČO:42196451  

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO:00845451, jejímž předmětem 
je budoucí cyklostezka na částech pozemků p.č. 732/1, p.č. 735/1 a p.č. 736/7 v katastrálním 
území Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, dle přílohy č.15 předloženého materiálu 

  
11) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Kamilu Bednářovi 
předložit návrh dle bodů 1) až 10) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  
 Vyřizuje: Ing. Dalibor Kanclíř, T: 17.12.2014
 vedoucí odboru investičního 
  

 
RM_M 45 
Návrh znění předžalobní výzvy v rámci stavby “Cyklostezky - 
komunikace v bermě a úsek lávka na Kamenec, lávka ke hradu” 
  
Usnesení číslo: 00265/RM1418/6 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
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1) schvaluje 
  

znění předžalobní výzvy k bezplatnému odstranění vad díla a k náhradě škody způsobené 
vadami díla adresované společnosti D.I.S., spol. s r.o., se sídlem Křižíkova 3009/72a, 612 00 
Brno - Královo Pole, IČO: 46975616 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 60 
Návrh na uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v 
souvislosti se stavbou “Rozvoj metropolitní komunikační infrastruktury 
SMO” 
  
Usnesení číslo: 00266/RM1418/6 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1418 00473/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti se stavbou 
“Rozvoj metropolitní komunikační infrastruktury SMO” mezi vlastníkem: 
Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 
IČO: 69797111 
a 
oprávněným: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
a 
zhotovitelem: 
PERFECTED s.r.o. 
se sídlem: Hybešova 726/42, Brno 602 00 
IČO: 27683028 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku 5/50 v 
k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Kamilu Bednářovi 
předložit návrh dle bodu  1) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  
 Vyřizuje: Ing. Dalibor Kanclíř, T: 17.12.2014
 vedoucí odboru investičního 
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RM_M 62 
Návrh na uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ev.č. 
1728/2013/OI/LPO v souvislosti s realizací stavby “Cyklostezky - úsek 
Seidlerovo nábřeží, Slezskoostravský hrad” 
  
Usnesení číslo: 00267/RM1418/6 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1418 00444/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
   

zastupitelstvu města 
rozhodnout o uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ev.č. 1728/2013/OI/LPO na akci 
“Cyklostezky - úsek Seidlerovo nábřeží, Slezskoostravský hrad” se 
zhotovitelem společností Casta dopravní stavby s.r.o. se sídlem Pražská 467, 397 01 
Písek, IČO: 28084136 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu  

  
2) ukládá 
   

náměstkovi primátora Ing. Kamilovi Bednářovi 
předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 

  
 Vyřizuje: Ing. Dalibor Kanclíř, T: 17.12.2014
 vedoucí odboru investičního 
  

 
RM_M 63 
Návrh na uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo ev.č. 
1862/2012/OI/LPO v souvislosti s realizací staveb “Propojení ul. 
Pavlovova - Plzeňská” a “Cyklostezka ul. Pavlovova, Plzeňská” 
  
Usnesení číslo: 00268/RM1418/6 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1418 00443/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
   

zastupitelstvu města 
rozhodnout o uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo ev.č. 1862/2012/OI/LPO na akce 
“Propojení ul. Pavlovova - Plzeňská” a “Cyklostezka ul. Pavlovova, Plzeňská” se 
zhotovitelem společností ALPINE Bau CZ a.s. se sídlem Jiráskova 613/13, 757 01 Valašské 
Meziříčí, IČO: 02604795 dle přílohy č. 6 předloženého materiálu  
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2) ukládá 
   

náměstkovi primátora Ing. Kamilovi Bednářovi 
předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 

  
 Vyřizuje: Ing. Dalibor Kanclíř, T: 17.12.2014
 vedoucí odboru investičního 
  

 
RM_M 66 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ev.č. 
1659/2014/OI/LPO v souvislosti s realizací stavby “Cyklistická trasa O, 
Ostrava - Přívoz” 
  
Usnesení číslo: 00269/RM1418/6 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1418 00458/14 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
   

zastupitelstvu města 
rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ev.č. 1659/2014/OI/LPO na akci 
“Cyklistická trasa O, Ostrava-Přívoz” se zhotovitelem společností FIRESTA - Fišer, 
rekonstrukce, stavby a.s., se sídlem Mlýnská 68, 602 00 Brno, IČO: 25317628 dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu  

  
2) ukládá 
   

náměstkovi primátora Ing. Kamilu Bednářovi 
předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 

  
 Vyřizuje: Ing. Dalibor Kanclíř, T: 17.12.2014
 vedoucí odboru investičního 
  

 
RM_VZ 2 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o 
dílo na zpracování projektových dokumentací a výkon autorského 
dozoru pro stavbu “Rekonstrukce kanalizace v ul. Svatoplukova” v 
Ostravě-Zábřehu 
  
Usnesení číslo: 00270/RM1418/6 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
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o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové 
dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a projektové dokumentace k žádosti o stavební 
povolení s propracováním do úrovně dokumentace pro provádění stavby “Rekonstrukce 
kanalizace v ul. Svatoplukova” v Ostravě - Zábřehu, včetně výkonu autorského dozoru po dobu 
realizace této stavby, se zhotovitelem: 

BAD spol. s r.o. 

Sídlo: Hornopolní 131/12, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava  

IČ: 44739508 

za cenu nejvýše přípustnou 254.000,- Kč bez DPH + DPH v zákonné výši dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
 

RM_VZ 12 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o 
dílo na aktualizaci dokumentace na vybavení stavby “VTP MFB III. a IV.” 
audiovizuální technikou 
  
Usnesení číslo: 00271/RM1418/6 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na zpracování aktualizace 
dokumentace na vybavení stavby “VTP MFB III. a IV” audiovizuální technikou, mezi 
statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám.č 8, 729 30 Ostrava, IČ: 00845451 
a zhotovitelem: 

AV MEDIA, a.s., Pražská 1335/63, 102 00 Praha 10 

IČO: 48108375 

za cenu 45.500,- Kč bez DPH 
dle přílohy č.1 předloženého materiálu 
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RM_M 10 
Oznámení o projednávání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu 
města Petřvaldu 
  
Usnesení číslo: 00272/RM1418/6 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
   

text odpovědi k návrhu zprávy o uplatňování územního plánu města Petřvaldu dle přílohy č.3 
předloženého materiálu 
 

  
 

RM_M 15 
Předchozí souhlas k prodeji a pronájmu nemovitostí v majetku města, 
svěřených městským obvodům 
  
Usnesení číslo: 00273/RM1418/6 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
  
1) vydává 
  

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

  
2) pověřuje 
  

útvar 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_VZ 11 
Podání informace o způsobu vyřízení námitek proti zadávacím 
podmínkám veřejné zakázky “Inteligentní zastávky”, poř.č. 198/2014 
  
Usnesení číslo: 00274/RM1418/6 

(zn.předkl.) 
09 

  
k usnesení č. 10579/RM1014/137 
k usnesení č. 10827/RM1014/139 
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k usnesení č. 2759/ZM1014/34 
  
Rada města 
  
1) bere na vědomí 
   

informaci o způsobu vyřízení námitek proti zadávacím podmínkám veřejné zakázky 
“Inteligentní zastávky”, které podal Ing. Ivo Herman, CSc., Na Vyhlídce 559/8, 664 48 
Moravany 

  
 

RM_MZP 1 
Návrh na poskytnutí bezúročných zápůjček zaměstnancům dle Zásad 
pro použití prostředků sociálního fondu zaměstnanců statutárního 
města Ostravy zařazených do magistrátu a organizačních složek 
zřízených městem 
  
Usnesení číslo: 00275/RM1418/6 

(zn.předkl.) 
36 

  
k materiálu č. BJ1418 00493/14 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
   

s návrhem uzavřít smlouvy o bezúročných zápůjčkách dle Zásad pro použití prostředků 
sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených do magistrátu a 
organizačních složek zřízených městem, a to se zaměstnanci uvedenými v příloze č. 1 
předloženého materiálu včetně vymezených účelů a výše zápůjček 

  
2) ukládá 
   

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 
předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení k projednání a rozhodnutí zastupitelstvu města na 
jeho jednání dne 17.12.2014 

  
 Vyřizuje: Mgr. Aleš Novotný, T: 17.12.2014
 vedoucí odboru platového a personálního 
  

 
RM_M 5 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce uměleckých děl s Galerií 
výtvarného umění v Ostravě na období od 1.1.2015 do 31.12.2015 
  
Usnesení číslo: 00276/RM1418/6 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
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1) rozhodla 
  

o uzavření smlouvy o výpůjčce uměleckých děl mezi Galerií výtvarného umění v Ostravě, se 
sídlem Jurečkova 9, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 00373231, (půjčitel) a 
statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava (vypůjčitel) dle přílohy 
předloženého materiálu   

  
2) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
zabezpečit pojištění uměleckých děl po dobu výpůjčky 

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

 
RM_M 13 
Návrh na změnu ceny pro vodné a stočné v průmyslové zóně Mošnov 
pro rok 2015 
  
Usnesení číslo: 00277/RM1418/6 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem  společnosti  Severomoravské  vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 169, 
709 45 Ostrava, jako provozovatele vodohospodářské infrastruktury, se změnou ceny pro 
vodné a stočné v průmyslové zóně Mošnov pro rok 2015 dle přílohy č.1 předloženého 
materiálu 

  
 

RM_M 35 
Návrh na souhlas a nesouhlas ke stavbám na pozemcích v 
katastrálních územích obce Ostrava, jako vlastníka sousedních 
nemovitostí 
  
Usnesení číslo: 00278/RM1418/6 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek parc.č. 4422/1 –
ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Poruba - Sever, obec Ostrava) s projektem -
umístěním a realizací stavby „Ostrava 3835/26, Vybíral, NNk“ na pozemku parc.č. 3835/26 –
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ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava, pro investora stavby: společnost 
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín – Podmokly, IČ: 24729035   

  
2) nesouhlasí 
  

jako vlastník  sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek  parc.č. 107/1 –
vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené v k.ú. Hrabová, obec Ostrava)  s 
umístěním a realizací stavby „Novostavba  RD“  na pozemcích parc.č. 1/2  – ostatní plocha, 
jiná plocha a parc.č. 2 – zahrada, oba v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, pro investora 
stavby: XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX 
XX XXXXX X 

  
3) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 
zajistil vyhotovení  souhlasu dle bodu 1) a nesouhlasu dle bodu 2)  tohoto usnesení a s tím 
spojené  veškeré úkony 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 12.12.2014
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  
4) zmocňuje 
  

vedoucího odboru hospodářské správy 
k podpisu souhlasu a nesouhlasu dle bodu 3) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 12.12.2014
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  

 
RM_M 44 
Pověření člena zastupitelstva města Vladimíra Poláka k přijímání 
projevů vůle snoubenců, že vstupují do manželství 
  
Usnesení číslo: 00279/RM1418/6 

(zn.předkl.) 
21 

  
Rada města 
  
1) pověřuje 
  

pana Vladimíra Poláka, člena Zastupitelstva města Ostravy, k přijímání projevu vůle, že 
snoubenci spolu vstupují do manželství ve správním obvodu statutárního města Ostravy v 
souladu s ustanovením § 658 odst.1 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve spojení 
s ustanovením § 11a odst.1 písm.a) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o 
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změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

  
2) stanovuje 
   

v souladu s ustanovením § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, že pan Vladimír Polák, člen Zastupitelstva města Ostravy má 
právo užívat při občanských obřadech ve správním obvodu statutárního města Ostravy závěsný 
odznak se státním znakem České republiky 

  
 Vyřizuje: Ing. Marcela Trojáková, 
 vedoucí odboru vnitřních věcí 
  

 
RM_M 69 
Poskytnutí podpory a rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního 
programu Životní prostření na projekt “Energetické úspory objektu Na 
Svobodě 3139, Ostrava - Martinov” 
  
Usnesení číslo: 00280/RM1418/6 

(zn.předkl.) 
50 

  
k materiálu č. BJ1418 00470/14 
k usnesení č. 4304/RM1014/57 
k usnesení č. 7655/RM1014/102 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

a) s návrhem Smlouvy č. 14169713 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 
Martinov, Martinovská 3154, 723 00 Ostrava - Martinov, IČ 00845481 a Státním fondem 
životního prostředí České republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1 148 00  Praha 11, IČ 
00020729 na financování projektu “Energetické úspory objektu Na Svobodě 3139, Ostrava -
Martinov” 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 “Energetické úspory objektu Na Svobodě 3139, Ostrava - Martinov” dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu, 

za podmínky, že Zastupitelstvo města Ostravy vydá souhlas s tím, že předmět podpory projektu 
“Energetické úspory objektu Na Svobodě 3139, Ostrava - Martinov” nebude převeden na onou 
osobu ani právně zatížen, zejména zastaven ve prospěch jiné osoby (vyjma takových věcných 
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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, písm. 
e) smlouvy uvedené v příloze č.1 předloženého materiálu a čl. A písm. c) Podmínek poskytnutí 
dotace uvedených v příloze č. 2 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

vyslovit souhlas s tím, že předmět podpory projektu “Energetické úspory objektu Na Svobodě 
3139, Ostrava - Martinov” 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, písm. e) smlouvy uvedené v příloze č. 1 
předloženého materiálu a čl. A písm. c) Podmínek poskytnutí dotace uvedených v příloze č. 2 
předloženého materiálu 

  
3) žádá 
  

městský obvod Martinov 
o zabezpečení všech potřebných úkonů spojených s realizací projektu dle bodu 1) tohoto 
usnesení 

  
 Vyřizuje: Karel Civín, T: 29.12.2014
 starosta Městského obvodu Martinov  
  
4) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 
předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Karel Civín, T: 17.12.2014
 starosta Městského obvodu Martinov  
  

 
  
 
 


