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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 26.07.2016 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

04360/RM1418/65 RM_M 0 Schválení programu 65. schůze rady města dne 

26.07.2016 

35 

04361/RM1418/65 RM_M 45 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za 

měsíc červen 2016 

25 

04362/RM1418/65 RM_M 46 Návrh na naložení s přebytečným a 

neupotřebitelným majetkem statutárního města 

Ostravy v užívání Městské policie Ostrava 

25 

04363/RM1418/65 RM_M 47 Bezúplatný převod drobného dlouhodobého 

hmotného majetku 

25 

04364/RM1418/65 RM_VZ 5 Veřejná zakázka “Nákup užitkového vozidla”, 

poř. č. 127/2016 

25 

04365/RM1418/65 RM_M 85 Zahájení přípravy a schválení podání žádosti o 

dotaci pro projekt “Zkvalitnění infrastruktury 

hasičské zbrojnice ve Statutárním městě Ostrava - 

městském obvodu Hošťálkovice” v rámci 

Integrovaného operačního programu (IROP) 

50 

04366/RM1418/65 RM_M 86 Příprava projektu „Komunitní centrum – 

VŠICHNI SPOLU“ v rámci Integrovaného 

regionálního operačního programu 

50 

04367/RM1418/65 RM_M 27 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. 

Tomáše Macury, MBA, primátora, a Mgr. 

Kateřiny Šebestové, náměstkyně primátora, do 

SRN (Drážďany) ve dnech 12.-14.08.2016 

01 

04368/RM1418/65 RM_M 28 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty 

Mgr. Milady Božekové, ředitelky Střediska 

volného času, Ostrava – Moravská Ostrava, p.o., 

na Slovensko (Bratislava) a do Rakouska (Vídeň) 

ve dnech 22.–26.08.2016 

01 

04369/RM1418/65 RM_M 95 Návrh na poskytnutí finančního daru ve výši 

20.000,- Kč paní V. D., dceři pana K. Š., čestného 

občana města Ostravy 

01 

04370/RM1418/65 RM_M 26 Návrh společnosti ALPINE Bau CZ a.s. na 

odklizení soudních sporů prostřednictvím mediace 

28 

04371/RM1418/65 RM_M 87 Informace o plnění usnesení zastupitelstva města 28 

04372/RM1418/65 RM_M 89 Žaloba na vyklizení veřejného prostranství 28 

04373/RM1418/65 RM_M 92 Kupní smlouva a smlouva o předkupním právu - 

výzva společnosti AMÁDEUS REAL, a.s. k 

zaplacení části kupní ceny a smluvních pokut 

2016 

28 

04374/RM1418/65 RM_M 93 Návrh nepokračovat na straně žalovaného v 

soudním sporu se společností SAFETY PRO s.r.o. 

o zaplacení 435.600,- Kč s příslušenstvím 

28 

04375/RM1418/65 RM_M 48 Veletrh Expo Real 2016 - doprovodné služby 

 

38 
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04376/RM1418/65 RM_VZ 6 Veřejná zakázka “Realizace vybraných prvků 

ÚSES na území statutárního města Ostrava -              

1. etapa, část A, B (TD)”, poř. č. 111/2016 

38 

04377/RM1418/65 RM_M 73 Udělení předchozího souhlasu s nabytím 

finančních darů do vlastnictví právnické osoby 

Dětské centrum Domeček, příspěvková 

organizace, IČO 70631956 

40 

04378/RM1418/65 RM_M 75 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do 

vlastnictví právnické osoby Městská nemocnice 

Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162 

40 

04379/RM1418/65 RM_M 74 Udělení souhlasu zřizovatele s přijetím nadačního 

příspěvku Nadace ČEZ pro právnickou osobu 

Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, 

příspěvková organizace, IČO 70631816 

41 

04380/RM1418/65 RM_M 21 Návrh na rozšíření účelu použití investičního 

příspěvku z rozpočtu SMO právnické osobě 

Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním 

postižením Ostrava, příspěvková organizace 

41 

04381/RM1418/65 RM_M 22 Návrh na způsob krytí navýšených osobních 

nákladů v roce 2016 souvisejících s legislativními 

změnami u 9 příspěvkových organizací sociálních 

služeb 

86 

04382/RM1418/65 RM_M 51 Návrh na uložení odvodu do rozpočtu statutárního 

města Ostravy za porušení rozpočtové kázně 

právnické osobě Domov Korýtko, příspěvková 

organizace 

86 

04383/RM1418/65 RM_M 77 Návrh na zapojení statutárního města Ostravy jako 

partnera do projektu “Interaktivní program 

sekundární prevence” 

86 

04384/RM1418/65 RM_M 23 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do 

vlastnictví Národního divadla moravskoslezského, 

p. o. 

42 

04385/RM1418/65 RM_M 19 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do 

vlastnictví Střediska volného času Korunka, 

Ostrava - Mariánské Hory, p.o. 

42 

04386/RM1418/65 RM_M 78 Schválení objednávky ke zpracování studie k 

rekonstrukci Sportovního areálu Poruba, který je v 

majetku Statutárního města Ostrava 

91 

04387/RM1418/65 RM_M 91 Strategický rámec místního akčního plánu rozvoje 

vzdělávání ORP Ostrava (dále SR MAP) a 

doplnění členů Řídícího výboru MAP 

91 

04388/RM1418/65 RM_M 94 Schválení uzavření Smlouvy o účasti v projektu 

Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě 

Ostrava 

91 

04389/RM1418/65 RM_M 52 Aktualizace seznamu zadavatelů 90 

04390/RM1418/65 RM_VZ 3 Veřejná zakázka „Systém sdružených nákupů 

statutárního města Ostrava - JŘSU“ 

 

90 
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04391/RM1418/65 RM_M 3 Návrh na odejmutí pozemku parc.č. 4879/1 v k.ú. 

Slezská Ostrava, obec Ostrava, ze svěření 

městskému obvodu Slezská Ostrava 

08 

04392/RM1418/65 RM_M 4 Návrh na souhlas s umístění stavby na pozemku 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy - 

“Rekonstrukce ul. Mánesova” 

08 

04393/RM1418/65 RM_M 6 Návrh na zrušení usnesení RM, souhlasy s 

umístěním vedení NN a uzavření smluv o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene a dodatku č. 1 

ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 

08 

04394/RM1418/65 RM_M 7 Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv o 

zřízení služebnosti s ŘSD, Vysoká škola báňská - 

Technická univerzita Ostrava, MAHLE Behr 

Ostrava s.r.o. 

08 

04395/RM1418/65 RM_M 8 Návrh na uzavření smluv o zřízení věcného 

břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 

08 

04396/RM1418/65 RM_M 9 Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Michálkovice, 

obec Ostrava 

08 

04397/RM1418/65 RM_M 10 Záměr pronajmout část pozemku v k.ú. Moravská 

Ostrava. 

08 

04398/RM1418/65 RM_M 11 Návrh dohody o skončení nájmu bytu č. 5, návrh 

nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 5 v domě na 

ul. Pobialova č. 875/8, Moravská Ostrava. 

08 

04399/RM1418/65 RM_M 12 Návrh na záměr města prodat pozemek svěřený 

MOb, návrh na záměr města darovat pozemek 

svěřený MOb do vlastnictví Povodí Odry, s.p. a 

návrh na záměr města neprodat pozemek svěřený 

MOb 

08 

04400/RM1418/65 RM_M 13 Návrh nekoupit nemovitou věc v k.ú. Hrušov, 

návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. 

Slezská Ostrava a k.ú. Muglinov, obec Ostrava 

08 

04401/RM1418/65 RM_M 14 Návrh výpovědi z nájmu (k.ú. Nová Ves u 

Ostravy), návrh výpovědi z pachtu (k.ú. Poruba), 

návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce 

(k.ú. Moravská Ostrava) 

08 

04402/RM1418/65 RM_M 15 Návrh na svěření nemovitých věcí v k.ú. 

Muglinov, obec Ostrava a návrh na záměr města 

neprodat nemovitou věc v k.ú. Slezská Ostrava, 

obec Ostrava 

08 

04403/RM1418/65 RM_M 30 Návrh na souhlas s umístěním přípojek do 

pozemku ve vlastnictví SMO, návrh na uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

a návrh na uzavření nájemní smlouvy s paní P.H. 
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04404/RM1418/65 RM_M 31 Návrh na souhlas s umístěním stavby a uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene pro PODA a.s. 

08 

04405/RM1418/65 RM_M 32 Návrh na uzavření Dohod o zrušení smluv o 

budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

dohody o zrušení smlouvy o zřízení věcného 

břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. a CTP 

Invest, spol. s r.o. 

08 

04406/RM1418/65 RM_M 33 Návrh na záměr města prodat pozemky, návrh na 

záměr města nedarovat pozemky, návrh na záměr 

města neprodat pozemky vše v k.ú. Solanec pod 

Soláněm, obec Hutisko-Solanec 

08 

04407/RM1418/65 RM_M 34 Návrh na záměr města prodat části pozemků v 

areálu Vědecko-technologického parku v Ostravě 

- Pustkovci 

08 

04408/RM1418/65 RM_M 35 Návrh na záměr města neprodat pozemky v k. ú. 

Poruba-sever, obec Ostrava a v k. ú. Nová Bělá, 

obec Ostrava 

08 

04409/RM1418/65 RM_M 36 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v 

k.ú. Svinov, obec Ostrava 

08 

04410/RM1418/65 RM_M 37 Návrh koupit nemovitou věc v k.ú. Michálkovice, 

obec Ostrava 

08 

04411/RM1418/65 RM_M 38 Návrh na záměr města pronajmout části pozemku 

v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava. 

08 

04412/RM1418/65 RM_M 39 Návrh na uzavření nájemních smluv 08 

04413/RM1418/65 RM_M 40 Dodatek č.1 k nájemní smlouvě na pronájem bytu, 

ul. Horní č. 3037/110, Ostrava-Bělský Les 

08 

04414/RM1418/65 RM_M 41 Návrh darovat nemovité věci a návrh přijmout 

darem nemovité věci - vše k.ú. Slezská Ostrava, 

obec Ostrava 

08 

04415/RM1418/65 RM_M 42 Návrh na souhlas s technickým zhodnocením 

vypůjčeného majetku “Terminálu Hranečník” a 

návrh na uzavření dohody o skončení nájmu (k.ú. 

Zábřeh nad Odrou) 

08 

04416/RM1418/65 RM_M 44 Návrh na předání vodohospodářského majetku 

statutárního města Ostrava do nájmu společnosti 

Ostravské vodárny a kanalizace, a.s. 

08 

04417/RM1418/65 RM_M 53 Předchozí souhlas s komerční činností 

vykonávanou základní organizací Českého 

zahrádkářského svazu Ostrava - Bartovice 

08 

04418/RM1418/65 RM_M 54 Návrhy odpovědí společnosti AMISTA 

investičnímu fondu, městskému obvodu Slezská 

Ostrava a občanovi městského obvodu Slezská 

Ostrava 
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04419/RM1418/65 RM_M 55 Návrh na souhlas s umístěním stavby na 

pozemcích ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy - “Spojovací chodník v areálu VTP v 

Ostravě Pustkovci” 

08 

04420/RM1418/65 RM_M 56 Návrh na souhlas s realizací přeložky stávajícího 

vodovodu a jeho přeložení, umístění, uložení a 

napojení nového vodovodního potrubí a chráničky 

na stávající vodovod, návrh na souhlas s 

umístěním zpevněné plochy do pozemku ve 

vlastnictví SMO a návrh na uzavření smlouvy o 

budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro 

MAHLE Behr Ostrava s.r.o. 

08 

04421/RM1418/65 RM_M 57 Návrh na souhlas se vstupem na pozemky ve 

vlastnictví SMO za účelem provedení 

atmogeochemického průzkumu a případného 

měření dynamiky výstupů důlních plynů na 

povrch pro společnost Green Gas DPB, a.s. a pro 

společnost UNIGEO a.s. a návrh na souhlas s 

umístěním přístupového chodníku do pozemku ve 

vlastnictví SMO pro Správa železniční dopravní 

cesty, s.o. 

08 

04422/RM1418/65 RM_M 58 Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě do 

pozemku ve vlastnictví SMO, návrh na uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

a návrh na uzavření nájemní smlouvy se 

společností SARIV - Němčík s.r.o. 

08 

04423/RM1418/65 RM_M 59 Návrh na zřízení věcných břemen, služebností a 

uzavření smluv o zřízení věcných břemen a smluv 

o zřízení služebností k pozemkům ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy pro společnost RWE 

GasNet,s.r.o., DIAMO, státní podnik, GEOSAN 

GROUP a.s., Energie - stavební a báňská a.s., 

Veolia Energie ČR, a.s. a Region Poodří 

08 

04424/RM1418/65 RM_M 60 Návrh na záměr města pronajmout část pozemku v 

k.ú. Zábřeh nad Odrou, souhlas s podnájmem bytu 

na ul. Horní 3030/96 

08 

04425/RM1418/65 RM_M 61 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu (k. ú. Přívoz, 

obec Ostrava) a návrh na souhlas s umístěním 

sídla společnosti (areál Vědecko-technologického 

parku Ostrava) 

08 

04426/RM1418/65 RM_M 62 Návrh na záměr města neprodat nemovitou věc v 

k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava; Návrh na záměr 

města prodat nemovité věci v k. ú. Pustkovec, 

obec Ostrava 

08 

04427/RM1418/65 RM_M 63 Návrh přijmout darem části nemovitých věcí v 

k.ú. Poruba-sever a k.ú. Poruba, obec Ostrava a 

návrh bezúplatně nabýt spoluvlastnický podíl 

nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 

08 
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04428/RM1418/65 RM_M 64 Návrh koupit nemovitou věci v k.ú. Muglinov, 

obec Ostrava, návrh na záměr města neprodat 

spoluvlastnický podíl k nemovité věci v k.ú. 

Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 

08 

04429/RM1418/65 RM_M 65 Návrh na zrušení pověření č. 37/12 a svěření 

rozhodování v záležitostech společenství vlastníků 

jednotek v domech na ul. Horní, Ostrava-Bělský 

Les, Magistrátu města Ostravy 

08 

04430/RM1418/65 RM_M 76 Návrh na záměr nájmu části pozemků v k. ú. 

Sedlnice, obec Sedlnice a k. ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava 

08 

04431/RM1418/65 RM_M 96 Návrh na uzavření nájemní smlouvy (k.ú. 

Kunčičky, obec Ostrava) 

08 

04432/RM1418/65 RM_M 97 Návrh na souhlas s technickým zhodnocením 

nemovité věci v k.ú. Pustkovec a návrh dohody o 

plné moci 

08 

04433/RM1418/65 RM_M 98 Návrh nepodat výzvu k vyklizení předmětu nájmu 

(k.ú. Moravská Ostrava) 

08 

04434/RM1418/65 RM_M 79 Souhlas se zapojením statutárního města Ostravy 

do projektu HORIZON2020 - Pan-european 

Urban Climate Service (PUCS) 

33 

04435/RM1418/65 RM_M 80 Konference Životní prostředí hutnictví železa a 

hutní druhovýroby v roce 2016 

80 

04436/RM1418/65 RM_M 81 Poskytnutí finančních prostředků na realizaci 

projektů “Čistící vůz v MOaP” a “Park u kaple Sv. 

Urbana” a neposkytnutí finančních prostředků na 

realizaci projektu “Čistý vzduch dětem” z Fondu 

životního prostředí města Ostravy 

80 

04437/RM1418/65 RM_VZ 14 Smlouva o poskytování služeb technické podpory 

provozu a rozvoje informačního systému ISEA se 

společností ICT Brains s.r.o. 

83 

04438/RM1418/65 RM_M 24 Návrh na bezúplatné přijetí nedokončeného 

dlouhodobého hmotného majetku do evidence 

investičního odboru magistrátu v rámci akce 

“Výstavba technické infrastruktury sídelního 

útvaru Janová v Polance nad Odrou” 

05 

04439/RM1418/65 RM_M 43 Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností” v 

souvislosti se stavbami investičního odboru 

zahrnutými do kapitálového rozpočtu města 

Ostravy 

05 

04440/RM1418/65 RM_M 66 Návrh na uzavření smlouvy o postoupení práv a 

povinností z územního souhlasu, o převodu 

projektové dokumentace a postoupení licence akce 

ORG 4312 Rekonstrukce VO Černá louka 

05 

04441/RM1418/65 RM_M 67 Návrh na bezúplatné přijetí nedokončeného 

dlouhodobého hmotného majetku do evidence 

investičního odboru magistrátu v rámci akce 

“Rekonstrukce ulice Foerstrova” 

05 
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04442/RM1418/65 RM_VZ 1 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření smlouvy o dílo na zpracování 

projektových dokumentací a výkon autorského 

dozoru pro stavbu “Propojení kanalizace v ulici U 

Stavisek na sběrač B” v Ostravě - Radvanicích 

05 

04443/RM1418/65 RM_VZ 4 Veřejná zakázka “Demolice stožárů osvětlení 

hřiště Stadionu Bazaly - Slezská Ostrava”, poř.č. 

118/2016 

05 

04444/RM1418/65 RM_VZ 7 Významná veřejná zakázka “Tramvajové mosty 

ul. Plzeňská”, poř. č. 3/2016 

05 

04445/RM1418/65 RM_VZ 8 Veřejná zakázka “Cyklistická stezka Proskovická, 

Blanická”, poř.č. 137/2016 

05 

04446/RM1418/65 RM_VZ 12 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření smlouvy o dílo na zpracování 

Koncepce umístění inženýrských sítí ve 

Strategické průmyslové zóně Ostrava - Mošnov. 

05 

04447/RM1418/65 RM_VZ 15 Veřejná zakázka “Veřejné osvětlení oblast K 

Lípě”, poř.č. 126/2016 

05 

04448/RM1418/65 RM_VZ 16 Veřejná zakázka “Stavební úpravy objektu 

Bauhaus Ostrava (PD+AD+IČ)”, poř. č. 136/2016 

05 

04449/RM1418/65 RM_VZ 17 Veřejná zakázka “Revitalizace areálu býv. kasáren 

Hranečník - SO 05”, poř. č. 088/2016 

05 

04450/RM1418/65 RM_VZ 18 Veřejná zakázka “Přepojení kanalizace bytových 

domů ul. U Oblouku”, poř. č. 115/2016 

05 

04451/RM1418/65 RM_M 16 Povolení výjimky ze stavební uzávěry SDD štola 

“Augustin” pro stavbu “Sanace štoly Augustin” v 

k.ú. Slezská Ostrava 

89 

04452/RM1418/65 RM_M 17 Povolení výjimky ze stavební uzávěry SDD “Štola 

u pěšiny Zámostí” pro stavbu “Elektropřípojka 

monitorovacího systému výstupu důlních plynů 

odplyňovacího vrtu VM - OV č. 100” v k.ú. 

Slezská Ostrava 

89 

04453/RM1418/65 RM_M 25 Příprava a podání žádosti o dotaci z Integrovaného 

regionálního operačního programu pro projekt 

“Územní studie č. 02/2015/Z1/SV” 

89 

04454/RM1418/65 RM_M 69 Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitých 

věcí (stavby garáže, pozemky, jejichž součástí 

jsou stavby garáží) v souladu s čl. 7 odst. 3 písm. 

c) Statutu a s čl. 7 odst. 5 písm. d) Statutu 

89 

04455/RM1418/65 RM_M 70 Předchozí souhlas rady města k prodeji a k 

pronájmu nemovitostí svěřených městským 

obvodům a k nabytí nemovitostí do majetku města 

89 

04456/RM1418/65 RM_M 71 Předchozí souhlas rady města k pronájmu 

nemovitostí svěřených městským obvodům, k 

nabytí nemovitostí do majetku města a k nabytí 

nemovité věci – věcného práva odpovídajícího 

věcnému břemeni – služebnosti 

89 

04457/RM1418/65 RM_M 83 Rozpočtová úprava 07 
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04458/RM1418/65 RM_M 84 Úprava rozpočtu r. 2016 07 

04459/RM1418/65 RM_M 1 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty JUDr. Lukáše 

Semeráka, člena rady města, do Francie (Paříž) ve 

dnech 14-16.6.2016 

39 

04460/RM1418/65 RM_M 90 Výměna a přemístění kamer na vybraných 

křižovatkách pro rok 2016 

09 

04461/RM1418/65 RM_VZ 19 Veřejná zakázka “Preference dopravy - 

tramvajová páteřní linka Hlavní nádraží - 

Vřesinská (zadavatelská činnost)”, poř. č. 

142/2016 

09 

04462/RM1418/65 RM_M 2 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce archiválie 

s Oblastní galerií Vysočiny v Jihlavě pro výstavu 

26 

04463/RM1418/65 RM_M 49 Smlouva o zabezpečení odborné praxe studentů 

vzdělávacích institucí 

36 

04464/RM1418/65 RM_MZP 1 Návrh organizační změny k 1. 8. 2016 odboru 

majetkového Magistrátu města Ostravy 

22 

04465/RM1418/65 RM_MZP 2 Návrh na jmenování vedoucí odboru platového a 

personálního Magistrátu města Ostravy 

22 

04466/RM1418/65 RM_M 72 Kontrola plnění usnesení rady města za období 

březen, duben a květen 2016 

28 

04467/RM1418/65 RM_M 50 Návrh na naložení s neupotřebitelným majetkem v 

užívání Magistrátu města Ostravy 

84 

04468/RM1418/65 RM_M 20 Návrh na prodej přebytečného movitého majetku 

města formou elektronické aukce 

84 

04469/RM1418/65 RM_VZ 2 Veřejná zakázka “Elektromobily - operativní 

leasing”, poř. č. 106/2016 

84 

04470/RM1418/65 RM_VZ 9 Veřejná zakázka “Výměna hlavního vstupu a 

prosklené schodišťové stěny přístavby Nové 

radnice”, poř.č. 98/2016 

84 

04471/RM1418/65 RM_VZ 10 Veřejná zakázka “Rotační kartotéky”, poř. č. 

37/2016 

84 

04472/RM1418/65 RM_VZ 13 Veřejná zakázka “Výměna stávajícího výtahu - 

AMO”, poř. č. 114/2016 

84 

04473/RM1418/65 RM_M 68 Přijetí dotace z Operačního programu Technická 

pomoc na projekt Zprostředkující subjekt ITI 

ostravské aglomerace 

21 

  
Materiály, které byly staženy: 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_M 18 Návrh na schválení přípravy projektu “Solární 

systém pro ohřev teplé vody” v Domově pro 

seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvkové 

organizaci, ke spolufinancování z operačního 

programu Životní prostředí 2014-2020 

 

 

 

41 
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  RM_M 5 Předchozí souhlas rady města s uzavřením 

smlouvy o výpůjčce k částem pozemků v k.ú. 

Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava pro městský 

obvod Ostrava - Jih. 

08 

  RM_M 88 Založení spolku Řemeslný inkubátor Ostrava z.s.- 

návrh členů dozorčí rady spolku, schválení zápisu 

o ustavující členské schůzi, souhlas s uzavřením 

smlouvy o výpůjčce 

38 

  RM_M 29 Návrh na svěření pozemku parc.č. 71/3 v k.ú. 

Dubina u Ostravy, obec Ostrava 

08 

  RM_VZ 11 Veřejná zakázka “Útulek pro psy - 

PD+AD+IČ+BOZP”, poř. č. 112/2016 

05 

  RM_M 82 Objednávka na zajištění služeb v souvislosti s 

posuzováním vlivů koncepce na životní prostředí 

pro Strategický plán rozvoje statutárního města 

Ostravy na léta 2017 - 2023 

38 
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RM_M 0 
Schválení programu 65. schůze rady města dne 26.07.2016 
  
Usnesení číslo: 04360/RM1418/65 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 65. schůze rady města dne 26.07.2016 

  

 
RM_M 45 
Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc červen 2016 
  
Usnesení číslo: 04361/RM1418/65 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
informaci o stavu veřejného pořádku za měsíc červen 2016 dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 46 
Návrh na naložení s přebytečným a neupotřebitelným majetkem 
statutárního města Ostravy v užívání Městské policie Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04362/RM1418/65 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vyřazení  neupotřebitelného majetku statutárního města Ostravy v užívání Městské policie 

Ostrava fyzickou likvidací dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
likvidační komisi, která o provedené likvidaci neupotřebitelného majetku pořídí likvidační 

protokol 
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Předseda:  Milada Vontorová - referent PO a BP MP 

Členové:    Ing. Hana Valčuhová - referent správy majetku MMO 

                  Lenka Honzková - referent správy majetku MP 

  

 
RM_M 47 
Bezúplatný převod drobného dlouhodobého hmotného majetku 
  
Usnesení číslo: 04363/RM1418/65 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o bezúplatném převodu 2 ks Fotopastí UOVision UM 595 GSM CZ  z majetku městského 

obvodu Radvanice a Bartovice do majetku statutárního města v užívání Městské policie 

Ostrava dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 5 
Veřejná zakázka “Nákup užitkového vozidla”, poř. č. 127/2016 
  
Usnesení číslo: 04364/RM1418/65 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vyzvat k podání nabídek dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 

137/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na nákup užitkového 

vozidla, v rozsahu dle předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání obálek ve složení 

členové: 

1. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 

2. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

3. Mgr. Richard Váňa - Městská policie Ostrava 

4. Ing. Lenka Polanská - Městská policie Ostrava 
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náhradníci: 

1. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 

2. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Aleš Toman - Městská policie Ostrava 

4. Lenka Honzková - Městská policie Ostrava 

  

3) jmenuje 

  
hodnotící komisi a komisi pro posouzení kvalifikace ve složení 

členové: 

1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

2. Ing. Břetislav Gibas - tajemník 

3. Mgr. Zdeněk Harazim - Městská policie Ostrava 

4. Mgr. Richard Váňa - Městská policie Ostrava 

5. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 

náhradníci: 

1. Mgr. Michal Mariánek - náměstek primátora 

2. Ing. Bc. Pavel Šmátrala - odbor hospodářské správy 

3. Mgr. Jiří Samek - Městská policie Ostrava 

4. Ing. Aleš Toman - Městská policie Ostrava 

5. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  

4) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.12.2016 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
5) zmocňuje 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

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

a rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.12.2016 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
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RM_M 85 
Zahájení přípravy a schválení podání žádosti o dotaci pro projekt 
“Zkvalitnění infrastruktury hasičské zbrojnice ve Statutárním městě 
Ostrava - městském obvodu Hošťálkovice” v rámci Integrovaného 
operačního programu (IROP) 
  
Usnesení číslo: 04365/RM1418/65 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahájení přípravy projektu “Zkvalitnění infrastruktury hasičské zbrojnice ve Statutárním městě 

Ostrava - městském obvodu Hošťálkovice” ke spolufinancování z Integračního operačního 

programu (IROP) 

  

2) souhlasí 

  
s podáním žádosti o dotaci pro projekt “Zkvalitnění infrastruktury hasičské zbrojnice ve 

Statutárním městě Ostrava - městském obvodu Hošťálkovice” v rámci Integrovaného 

regionálního operačního programu, Prioritní osy 1: Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné 

regiony, do výzvy č. 36 “Stanice integrovaného záchranného systému” 

  

3) žádá 

  
městský obvod Ostrava-Hošťálkovice jako nositele projektu o zajištění veškerých úkonů 

spojených s přípravou projektu dle bodu 1) tohoto usnesení a zajištění předložení žádosti o 

dotaci a všech jejich příloh pro projekt dle bodu 2) tohoto usnesení v souladu s podmínkami 

výzvy č. 36 “Stanice integrovaného záchranného systému”  v rámci Integrovaného 

regionálního operačního programu (IROP), v případě, že zastupitelstvo městského obvodu 

rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci uvedené v bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Jaroslav Klučka, T: 30.09.2016 

 starosta Městského obvodu Hošťálkovice  

  
4) schvaluje 

  
v případě úspěšnosti projektu dle bodu 2) financování projektu v celkové výši 12 382 tis. Kč, 

- v roce 2017:  

na zajištění předfinancování projektu ve výši 11 676 tis. Kč; 

- v roce 2018: 

na zajištění předfinancování projektu ve výši 298 tis. Kč, přičemž v obou částkách je obsaženo 

spolufinancování celkem ve výši 1 670 tis. Kč dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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5) žádá 

  
městský obvod Hošťálkovice o zajištění spolufinancování a předfinancování projektu 

uvedeného v bodě 2) v rámci specifikace nároků na rozpočet statutárního města Ostrava 

(rozpočet nositele) dle bodu 4) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Jaroslav Klučka,  

 starosta Městského obvodu Hošťálkovice  

  
 

RM_M 86 
Příprava projektu „Komunitní centrum – VŠICHNI SPOLU“ v rámci 
Integrovaného regionálního operačního programu 
  
Usnesení číslo: 04366/RM1418/65 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahájení přípravy projektu „Komunitní centrum – VŠICHNI SPOLU“ ke spolufinancování z 

Integrovaného regionálního operačního programu 

  

2) žádá 

  
městský obvod Poruba jako nositele projektu o zajištění veškerých úkonů spojených s 

přípravou projektu dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Petr Mihálik, T: 31.10.2016 

 starosta Městského obvodu Poruba 

  
 

RM_M 27 
Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. Tomáše Macury, 
MBA, primátora, a Mgr. Kateřiny Šebestové, náměstkyně primátora, do 
SRN (Drážďany) ve dnech 12.-14.08.2016 
  
Usnesení číslo: 04367/RM1418/65 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  zahraniční pracovní cestu Ing. Tomáše Macury, MBA, primátora, a Mgr. Kateřiny Šebestové, 

náměstkyně primátora, do SRN (Drážďany) ve dnech 12.-14.08.2016 za účelem návštěvy 

partnerského města 
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2) schvaluje 

  
úhradu finančních nákladů dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších 

předpisů 

  

3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

předložit radě města zprávu o výsledku zahraniční pracovní cesty dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 30.08.2016 

 vedoucí kanceláře primátora 

  
 

RM_M 28 
Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Mgr. Milady Božekové, 
ředitelky Střediska volného času, Ostrava – Moravská Ostrava, p.o., na 
Slovensko (Bratislava) a do Rakouska (Vídeň) ve dnech 22.–26.08.2016 
  
Usnesení číslo: 04368/RM1418/65 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahraniční pracovní cestu Mgr. Milady Božekové, ředitelky  Střediska volného času, Ostrava - 

Moravská Ostrava, p.o., na Slovensko (Bratislava) a do Rakouska (Vídeň) ve dnech 22.-

26.08.2016 v rámci projektu “Jedeme dál” 

  

2) ukládá 

  
ředitelce Střediska volného času, Ostrava - Moravská Ostrava, p.o. 

předložit radě města zprávu o výsledku zahraniční pracovní cesty dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Milada Božeková, T: 13.09.2016 

 ředitelka Střediska volného času, Ostrava - Moravská Ostrava, p.o. 
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RM_M 95 
Návrh na poskytnutí finančního daru ve výši 20.000,- Kč paní V. D., 
dceři pana K. Š., čestného občana města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 04369/RM1418/65 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
poskytnutí finančního daru ve výši 20.000,- Kč paní Vxxxx Dxxxx, dceři pana Kxxxx Šxxxx, 

čestného občana města Ostravy a uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 1 předloženého  

materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- sníží běžné výdaje 

na   § 2143, pol. 5909, UZ 7117, ORJ 221 o 20. tis. Kč 

- zvýší dary obyvatelstvu 

na   § 3900, pol. 5492, UZ 7117, ORJ 221 o 20. tis. Kč 

  

3) ukládá 

  vedoucímu odboru financí a rozpočtu  

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení  

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 27.07.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 26 
Návrh společnosti ALPINE Bau CZ a.s. na odklizení soudních sporů 
prostřednictvím mediace 
  
Usnesení číslo: 04370/RM1418/65 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
nepřistoupit na návrh společnosti ALPINE Bau CZ a.s., se sídlem Jiráskova 613/13, Krásno 

nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 02604795, na odklizení soudních sporů 

prostřednictvím mediace dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_M 87 
Informace o plnění usnesení zastupitelstva města 
  
Usnesení číslo: 04371/RM1418/65 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s předloženou kontrolou plnění usnesení zastupitelstva města s tím, že: 

a) usnesení dle přílohy č. 1 předloženého materiálu doporučuje zastupitelstvu města vyřadit ze 

sledování 

b) usnesení dle přílohy č. 2 předloženého materiálu doporučuje zastupitelstvu města ponechat 

ve sledování k další kontrole plnění usnesení zastupitelstva města 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit informaci o plnění usnesení zastupitelstva města dle bodu 1) tohoto usnesení ke 

schválení na 19. zasedání zastupitelstva města 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 14.09.2016 

 vedoucí odboru legislativního a právního 
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RM_M 89 
Žaloba na vyklizení veřejného prostranství 
  
Usnesení číslo: 04372/RM1418/65 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
podat žalobu na vyklizení veřejného prostranství dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, kdy 

žalovaným je Daniel Dědoch, IČO: 73074331 se sídlem 28. října 2659/157, 709 00 Ostrava - 

Mariánské Hory 

  

 
RM_M 92 
Kupní smlouva a smlouva o předkupním právu - výzva společnosti 
AMÁDEUS REAL, a.s. k zaplacení části kupní ceny a smluvních pokut 
2016 
  
Usnesení číslo: 04373/RM1418/65 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vyzvat společnost AMÁDEUS REAL, a.s., IČO: 272 41 131, se sídlem Dlouhá 13, 116 78 

Praha 1, k úhradě části kupní ceny a smluvních pokut dle Kupní smlouvy a smlouvy o 

předkupním právu, ve znění dodatku č. 1, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 93 
Návrh nepokračovat na straně žalovaného v soudním sporu se 
společností SAFETY PRO s.r.o. o zaplacení 435.600,- Kč s 
příslušenstvím 
  
Usnesení číslo: 04374/RM1418/65 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zpětvzetí odvolání podaného proti rozsudku Okresního soudu v Ostravě č.j. 118 C 12/2014 - 

85 ze dne 20.5.2016 prostřednictvím právního zástupce statutárního města Ostravy v 

předmětném sporu 
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RM_M 48 
Veletrh Expo Real 2016 - doprovodné služby 
  
Usnesení číslo: 04375/RM1418/65 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření objednávky na zajištění doprovodných služeb na mezinárodním veletrhu 

nemovitostí a investičních příležitostí EXPO REAL 2016 v Mnichově mezi statutárním 

městem Ostrava a společností 

Crest Communications a.s. 

se sídlem Ostrovní 126/30, 110 00  Praha 1, IČO 27169227 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru strategického rozvoje 

zabezpečit všechny úkony spojené s realizací bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 31.08.2016 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
3) rozhodla 

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

zajištění barmanských služeb na mezinárodním veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí 

EXPO REAL 2016 v Mnichově mezi statutárním městem Ostrava a 

Hamrosi Radim 

se sídlem Jubilejní 305/47, Ostrava - Hrabůvka, 700 30, IČO: 75222671 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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4) ukládá 

  
vedoucímu odboru strategického rozvoje 

zabezpečit všechny úkony spojené s realizací bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 31.08.2016 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_VZ 6 
Veřejná zakázka “Realizace vybraných prvků ÚSES na území 
statutárního města Ostrava - 1. etapa, část A, B (TD)”, poř. č. 111/2016 
  
Usnesení číslo: 04376/RM1418/65 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na výkon technického dozoru v 

době provádění udržovací péče o zeleň v rámci projektů “Realizace vybraných prvků ÚSES na 

území statutárního města Ostrava - 1 etapa, část A” a “Realizace vybraných prvků ÚSES na 

území statutárního města Ostrava - 1 etapa, část B”, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, s 

uchazečem: 

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

se sídlem: Antonína Brože 3124/2, 700 30 Ostrava-Zábřeh 

IČO: 25816977 

za cenu nejvýše přípustnou 1 490 000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_M 73 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím finančních darů do vlastnictví 
právnické osoby Dětské centrum Domeček, příspěvková organizace, 
IČO 70631956 
  
Usnesení číslo: 04377/RM1418/65 

(zn.předkl.) 
40 

  
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 finančních 
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darů do vlastnictví Dětského centra Domeček, příspěvková organizace, se sídlem              

Jedličkova 1025/5, 700 44 Ostrava-Zábřeh, IČO 70631956 dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) ukládá 

   

náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi  

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

 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 04.08.2016 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 75 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví právnické 
osoby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 
00635162 
  
Usnesení číslo: 04378/RM1418/65 

(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 věcných i 

finančních darů do vlastnictví právnické osoby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková 

organizace, IČO 00635162, se sídlem Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava-Moravská Ostrava 

dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu  

  

2) ukládá 

   

náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi  

vystavit za zřizovatele předchozí souhlasy zřizovatele k darovacím smlouvám dle bodu 1) 

tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 05.08.2016 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
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RM_M 74 
Udělení souhlasu zřizovatele s přijetím nadačního příspěvku Nadace 
ČEZ pro právnickou osobu Domov pro seniory Kamenec, Slezská 
Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631816 
  
Usnesení číslo: 04379/RM1418/65 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s přijetím nadačního příspěvku Nadace ČEZ ve výši 50 000,- Kč pro právnickou osobu Domov 

pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631816, se sídlem 

Bohumínská 1056/71, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava, z příspěvku bude realizován projekt 

“Aktivní senior” v grantovém řízení Podpora regionů,  pořízený majetek bude majetkem 

zřizovatele. 

  

 
RM_M 21 
Návrh na rozšíření účelu použití investičního příspěvku z rozpočtu SMO 
právnické osobě Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním 
postižením Ostrava, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 04380/RM1418/65 

(zn.předkl.) 
41 

  
k usnesení č. 02110/RM1418/30 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o rozšíření  účelu použití a změně dalších podmínek investičního příspěvku poskytnutého z 

rozpočtu SMO ve výši 3.500 tis. Kč právnické osobě  Čtyřlístek - centrum pro osoby se 

zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631808, se sídlem 

Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava - Muglinov dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_M 22 
Návrh na způsob krytí navýšených osobních nákladů v roce 2016 
souvisejících s legislativními změnami u 9 příspěvkových organizací 
sociálních služeb 
  
Usnesení číslo: 04381/RM1418/65 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 
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1) schvaluje 

  
- navýšení osobních nákladů v roce 2016 (období 12 měsíců) a v následujících letech v 

celkovém objemu 25 173 tis. Kč, z toho v dílčích objemech dle sloupce č. 1 přílohy č. 1 

předloženého materiálu, které souvisí s legislativními změnami u 9 příspěvkových organizací 

(PO) sociálních služeb zřízených statutárním městem Ostrava 

- návrh na způsob krytí navýšených osobních nákladů v roce 2016 u 9 příspěvkových 

organizací sociálních služeb dle předloženého materiálu a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

v celkovém objemu 25 173 tis. Kč, z toho krytí objemu 23 333 tis. Kč z vlastních zdrojů PO a 

objemu 1 840 tis. Kč z rozpočtu SMO (ORJ 180) 

  

2) schvaluje 

  
- rozpočtové opatření, kterým se: 

- snižují ostatní neinvestiční výdaje v ORJ 180 

na § 4357, pol. 5909                                                       o 14 612 tis. Kč 

- zvyšují neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím v ORJ 180 

na § 4357, pol. 5331, org. 39                                          o     276 tis. Kč 

na § 4350, pol. 5331, org. 34                                          o       60 tis. Kč 

na § 4357, pol. 5331, org. 34                                          o       44 tis. Kč 

na § 4350, pol. 5331, org. 35                                          o     530 tis. Kč 

na § 4357, pol. 5331, org. 35                                          o     250 tis. Kč 

na § 4350, pol. 5331, org. 38                                          o     583 tis. Kč 

na § 4357, pol. 5331, org. 38                                          o       97 tis. Kč 
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- zvyšují neinvestiční výdaje v ORJ 120 

na § 6409, pol. 5901                                                       o 12 772 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 29.07.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
4) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele zvýšení neinvestičního příspěvku zřízeným příspěvkovým 

organizacím v oblasti sociálních služeb na základě smlouvy o závazku veřejné služby a 

vyrovnávací platbě za jeho výkon (kterou Moravskoslezský kraj uzavřel s příspěvkovou 

organizací) takto: 

Domov Magnolie, p.o., č. smlouvy 03180/2015/SOC      o     276 tis. Kč 

Domov Sluníčko, p.o., č. smlouvy 2823/2015/SOC         o     104 tis. Kč 

Domov Slunovrat, p.o., č. smlouvy 2983/2015/SOC        o     780 tis. Kč 

Domov Korýtko, p.o. č., smlouvy 2823/2015/SOC           o     680 tis. Kč 

  

 
RM_M 51 
Návrh na uložení odvodu do rozpočtu statutárního města Ostravy za 
porušení rozpočtové kázně právnické osobě Domov Korýtko, 
příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 04382/RM1418/65 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uložit dle ustanovení § 28, odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
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územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, právnické osobě Domov Korýtko, 

příspěvková organizace, IČO 70631867, se sídlem Petruškova 2936/6, 700 30 Ostrava - Zábřeh 

za porušení rozpočtové kázně neoprávněným použitím peněžních prostředků povinnost zaplatit 

odvod ve výši 2.750,- Kč dle předloženého návrhu a přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) stanovuje 

  
právnické osobě Domov Korýtko, příspěvková organizace, IČO 70631867, se sídlem 

Petruškova 2936/6, 700 30 Ostrava - Zábřeh lhůtu do 31. 10. 2016 pro zaplacení odvodu 

neoprávněně použitých peněžních prostředků dle bodu 1) tohoto usnesení a přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 31.10.2016 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 77 
Návrh na zapojení statutárního města Ostravy jako partnera do projektu 
“Interaktivní program sekundární prevence” 
  
Usnesení číslo: 04383/RM1418/65 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zapojením statutárního města Ostravy jako partnera do projektu organizace Bílý nosorožec 

o.p.s. “Interaktivní program sekundární prevence”, financovaného z operačního programu 

Zaměstnanost  dle předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
Prohlášení o partnerství dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

zajistit veškeré úkony spojené se zapojením statutárního města Ostravy jako partnera do 

projektu dle bodů 1) a 2 tohoto usnesení v souladu s podmínkami výzvy v rámci Operačního 

programu Zaměstnanost 

  

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 28.07.2016 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
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RM_M 23 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do vlastnictví Národního 
divadla moravskoslezského, p. o. 
  
Usnesení číslo: 04384/RM1418/65 

(zn.předkl.) 
42 

  
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 Národního divadla moravskoslezského, příspěvkové 

organizace, dle důvodové zprávy a 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. Barbora Stankušová, T: 10.08.2016 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 19 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do vlastnictví Střediska 
volného času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, p.o. 
  
Usnesení číslo: 04385/RM1418/65 

(zn.předkl.) 
42 

  
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 právnické osoby Středisko volného času Korunka, Ostrava - Mariánské 

Hory, příspěvková organizace, IČO 75080508, dle důvodové zprávy a přílohy č. 

1 předloženého materiálu 
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2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D. 

vystavit za zřizovatele předchozí souhlas zřizovatele k darovací smlouvě dle bodu 1) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 31.07.2016 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 78 
Schválení objednávky ke zpracování studie k rekonstrukci Sportovního 
areálu Poruba, který je v majetku Statutárního města Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04386/RM1418/65 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
vystavení objednávky ke zpracování studie k rekonstrukci Sportovního areálu Poruba, adresou 

Skautská 11/6093, 708 00 Ostrava, provozovaného společností Sportovní a rekreační zařízení 

města Ostravy, s.r.o., IČ: 25385691, se sídlem Čkalovova 6144/20, 708 00 Ostrava na 

společnost OSA projekt s.r.o., IČ. 47155337, se sídlem Kafkova 1133/10, 702 00 Ostrava - 

Moravská Ostrava za cenu nejvýše 326.700, - Kč vč. DPH 

  

2) pověřuje 

  
vedoucí odboru školství a sportu Ing. Sylvu Sládečkovou podpisem objednávky dle bodu 1) 

tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 29.07.2016 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 91 
Strategický rámec místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP 
Ostrava (dále SR MAP) a doplnění členů Řídícího výboru MAP 
  
Usnesení číslo: 04387/RM1418/65 

(zn.předkl.) 
91 

  
k usnesení č. 03361/RM1418/50 

k usnesení č. 02506/RM1418/37 

  
Rada města 
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1) souhlasí 

  
se SR MAP dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
doplnění složení členů Řídícího výboru MAP o zástupce: 

Ostravské univerzity Ostrava - doc. Mgr. Tomáše Jarmaru, Ph.D.  

České školní inspekce - PhDr. Pavla Grenara 

  

 
RM_M 94 
Schválení uzavření Smlouvy o účasti v projektu Rozvoj rovného 
přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04388/RM1418/65 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
uzavření Smlouvy o účasti v projektu “Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě 

Ostrava” mezi statutárním městem Ostrava a zapojenými základními školami dle přílohy č.1 

předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, odboru školství a sportu jako nositeli projektu zajistit veškeré úkony 

spojené s uzavřením smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 31.08.2016 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 52 
Aktualizace seznamu zadavatelů 
  
Usnesení číslo: 04389/RM1418/65 

(zn.předkl.) 
90 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
Seznam zadavatelů pro systém sdruženého nákupu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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2) žádá 

  
statutární orgány organizací uvedených v Seznamu zadavatelů o poskytnutí aktivní součinnosti 

při uplatňování systému sdruženého nákupu a zajištění využívání Nákupního portálu 

spravovaného statutárním městem Ostrava k realizaci nákupů komodit pro organizaci. 

  

 
RM_VZ 3 
Veřejná zakázka „Systém sdružených nákupů statutárního města 
Ostrava - JŘSU“ 
  
Usnesení číslo: 04390/RM1418/65 

(zn.předkl.) 
90 

  
k usnesení č. 03729/RM1418/56 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek o pořadí nabídek dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu a o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu na poskytnutí, implementaci, zajištění provozu a následný rozvoj 

systému sdružených nákupů statutárního města Ostrava s uchazečem, který předložil svou 

nabídku pod poř. č. 1: 

Tender systems s.r.o. 

se sídlem Nám. Před Bateriemi 18, 162 00 Praha 6 - Střešovice 

IČO 29145121 

za jednotkové ceny uvedené v předloženém materiálu 

  

 
RM_M 3 
Návrh na odejmutí pozemku parc.č. 4879/1 v k.ú. Slezská Ostrava, obec 
Ostrava, ze svěření městskému obvodu Slezská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04391/RM1418/65 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
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rozhodnout o odejmutí pozemku parc.č. 4879/1 ostatní plocha, zeleň  v k. ú. Slezská Ostrava, 

obec Ostrava v souladu s ustanovením § 132 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 14.09.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 4 
Návrh na souhlas s umístění stavby na pozemku ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy - “Rekonstrukce ul. Mánesova” 
  
Usnesení číslo: 04392/RM1418/65 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním stavby  “Rekonstrukce ul. Mánesova” na části pozemku parc.č. 3550/5 v k. ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava,  dle situačního snímku, který je přílohou č. 1/3 předloženého 

materiálu 

pro žadatele: 

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, náměstí Dr. E. Beneše 

555/6, 729 29 Ostrava, 

pro územní a stavební řízení 

za podmínky, 

že budou koordinovány  stavby  - stavba  ”Rekonstrukce ul. Mánesova” a stavba 

 ”Rekonstrukce kanalizace ul. Mánesova”,  tzn. rekonstrukce vozovky  bude provedena po 

dokončení rekonstrukce kanalizace 
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RM_M 6 
Návrh na zrušení usnesení RM, souhlasy s umístěním vedení NN a 
uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 
dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ 
Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 04393/RM1418/65 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) ruší 

  
usnesení č. 04078/RM1418/61 bod 1) a 2) ze dne 7.6.2016 

  

2) souhlasí 

  
s umístěním podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV a nadzemního vedení NN 0,4 

kV včetně 1 ks sloupu  a rozpojovací skříně na pozemku: 

parc.č. 190/92 - ostatní plocha, silnice 

v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, pro: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

v rámci stavby “Ostrava, Starobní, kabelizace NNv” 

  

3) rozhodla 

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

provozování podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV a nadzemního vedení NN 0,4 kV 

včetně 1 ks sloupu NN a rozpojovací skříně k části pozemku: 

parc.č. 190/92 - ostatní plocha, silnice 

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

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

podle přílohy č.3 předloženého materiálu 
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4) souhlasí 

  
s umístěním podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v pozemku: 

p.p.č. 750 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, pro: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

v rámci stavby “Ostrava, Náprstkova, NNv, NNk” 

  

5) rozhodla 

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

provozování podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV k části pozemku: 

p.p.č. 750 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

podle přílohy č.6 předloženého materiálu 

  

6) souhlasí 

  
s umístěním podzemní kabelové přípojky NN 0,4 kV včetně 1 ks jistící rozpojovací skříně na 

pozemku: 

parc.č. 3188 - ostatní plocha, manipulační plocha 

v k.ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava, pro: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

v rámci stavby “Ostrava 3205/13 Škrabáková, NN” 
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7) rozhodla 

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

provozování podzemní kabelové přípojky NN 0,4 kV včetně 1 ks jistící rozpojovací skříně k 

části pozemku: 

parc.č. 3188 - ostatní plocha, manipulační plocha 

v k.ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

podle přílohy č.9 předloženého materiálu 

  

8) souhlasí 

  
s umístěním podzemního vedení přípojky NN 0,4 kV v pozemku: 

parc.č. 2264/13 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava, pro: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

v rámci stavby “Ostrava 988/2, Homolová, přípojka NNk” 

  

9) rozhodla 

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

provozování podzemního vedení přípojky NN 0,4 kV k části pozemku: 

parc.č. 2264/13 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

podle přílohy č.12 předloženého materiálu 
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10) rozhodla 

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

břemene-služebnosti evid.č. 2405/2014/MJ ze dne 10.10.2014, s budoucím oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

v rámci stavby “Ostrava - ul. Opavská, obchodní zóna, kVN” podle přílohy č. 16 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 7 
Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv o zřízení služebnosti s 
ŘSD, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, MAHLE Behr 
Ostrava s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 04394/RM1418/65 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit služebnost ve prospěch každého vlastníka nemovitosti neevidované v 

katastru nemovitostí - vodovodní přípojky a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti – zřízení, 

provozování a údržby vodovodní přípojky k pozemku: 

parc. č. 3606/6 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

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

IČO 65993390, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti – zřízení, 

provozování a údržby splaškové kanalizace DN 250 k pozemkům: 

parc. č. 4685/8 – trvalý travní porost, 

parc. č. 4685/36 - trvalý travní porost, 

parc. č. 4704/45 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
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parc. č. 4704/46 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

vše v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, s oprávněným: 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

17. listopadu 2172/15, 708 33 Ostrava – Poruba 

IČO 61989100, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti – zřízení, 

provozování a údržby vodovodní přípojky k pozemkům: 

p. p. č. 813/19 - ostatní plocha, jiná plocha,   

p. p. č. 813/64 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 813/70 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

všechny v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, s oprávněným: 

MAHLE Behr Ostrava s.r.o. 

se sídlem Mošnov, Průmyslová 368, PSČ 742 51 

IČO 277 75 763, 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu, 

za podmínky schválení výše uvedené smlouvy Správcem programu na podporu 

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

  

 
RM_M 8 
Návrh na uzavření smluv o zřízení věcného břemene k pozemkům ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 04395/RM1418/65 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

provozování podzemní kabelové přípojky 2x NN 0,4 kV k části pozemku: 
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p.p.č. 751/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava s oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

podle přílohy č.3 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

provozování podzemní kabelové přípojky 2x VN 22 kV k části pozemku: 

p.p.č. 790/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava s oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

podle přílohy č.6 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

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

provozování podzemní kabelové přípojky 2x NN 0,4 kV včetně 1 ks přípojkového pilíře k části 

pozemku: 

parc.č. 2935/1 - ostatní plocha, manipulační plocha 

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 

podle přílohy č.9 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

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

provozování podzemní kabelové přípojky 2x NN 0,4 kV včetně 1 ks přípojkového pilíře k části 
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pozemku: 

parc.č. 2393/2 - orná půda 

v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava s oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

podle přílohy č.12 předloženého materiálu 

  

5) rozhodla 

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

provozování podzemního kabelového vedení 2x NN 0,4 kV k části pozemku: 

parc.č. 1922/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava s oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

podle přílohy č.15 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 9 
Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04396/RM1418/65 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města koupit spoluvlastnické podíly ve výši 3/16 a 3/8 k: 

- části pozemku p.p.č. 292/1, díl b), o výměře 28 m2, části pozemku p.p.č. 292/18, díl c), o 

výměře 2 m2 a části pozemku p.p.č. 652/1, díl a), o výměře 1 m2, oddělené dle geometrického 

plánu č. 1952-2/2016 ze dne 1.2.2016, sloučené a nově označené jako pozemek p.p.č. 750/5 

- části pozemku p.p.č. 292/8, o výměře 6 m2, oddělené dle téhož geometrického plánu a nově 

označené jako pozemek p.p.č. 292/22 

- části pozemku p.p.č. 292/8, o výměře 169 m2, oddělené dle téhož geometrického plánu a 

nově označené jako pozemek p.p.č. 750/1 
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- části pozemku p.p.č. 652/1, o výměře 73 m2, oddělené dle téhož geometrického plánu a nově 

označené jako pozemek p.p.č. 652/1 

- části pozemku p.p.č. 652/1, o výměře 15 m2, oddělené dle téhož geometrického plánu a nově 

označené jako pozemek p.p.č. 750/4 

vše k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, od podílových spoluvlastníků: 

- Exxx Gxxxx, rok narození xxxx, bydliště xx xxxxxx xxx/xxx, xxx xx xxxxx-xxxx 

- Kxxx Lxxxxx, rok narození xxxx, bydliště xx xxxxx xxx. xxx xxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxx, 

xxxxx 

za celkovou  kupní cenu 70.110,- Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout koupit část pozemku p.p.č. 587/3. o výměře 147 m2, 

oddělenou dle geometrického plánu č. 1973-20a/2016 ze dne 26.4.2016 a nově označenou jako 

pozemek p.p.č. 587/3, vše k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 

od vlastníka Pxxxx Bxxxx, rok narození xxxx, bydliště xxxxxxx xxx/xx, xxx xx xxxxxx-

xxxxxxxx, za cenu obvyklou 65.270,-Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města koupit část pozemku p.p.č. 587/4, o výměře 138 m2, oddělenou dle 

geometrického plánu č. 1973-20b/2016 ze dne 26.4.2016 a nově označenou jako pozemek 

p.p.č. 587/4, vše k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, od vlastníků: 

manželé Ing. Pxxx Zxxxxx, rok narození xxxx a Vxxxx Zxxxxxxxx, rok narození xxxx, oba 

bydliště xxxxxxx xxx/xxx, xxx xx xxxxxx-xxxxxxxxxx, za kupní cenu 61. 270,-Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města si vyhradit rozhodnutí označit nově vzniklé pozemky, uvedené v bodu 2)  
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a 3) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Michálkovice dle čl. 9 odst. 

1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších 

změn a doplňků, za podmínky, že nově vzniklé pozemky uvedené v bodu 2) a 3) tohoto 

usnesení statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  

5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města označit nově vzniklé pozemky, uvedené v bodu 2) a 3) tohoto usnesení, 

jakožto majetek svěřený městskému obvodu Michálkovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně 

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

podmínky, že nově vzniklé pozemky uvedené v bodu 2) a 3) tohoto usnesení statutární město 

Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  

6) ukládá 

   

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit návrh dle bodu 1) až 5) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

 

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 14.09.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 10 
Záměr pronajmout část pozemku v k.ú. Moravská Ostrava. 
  
Usnesení číslo: 04397/RM1418/65 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku parc.č. 3550/5, ostatní plocha, ostatní komunikace, o 

výměře 33 m2, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, pro umístění letní zahrádky 

u provozovny, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 
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RM_M 11 
Návrh dohody o skončení nájmu bytu č. 5, návrh nájemní smlouvy na 
pronájem bytu č. 5 v domě na ul. Pobialova č. 875/8, Moravská Ostrava. 
  
Usnesení číslo: 04398/RM1418/65 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít dohodu o skončení nájmu služebního  bytu č.5 v bytovém domě 

č.p. 875, zastavěná plocha a nádvoří, ul. Pobialova č.or. 8,  který je součástí pozemku parc.č. 

328, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, s nájemcem 

Ing. Pxxxxx Pxxxxxx, rok. narození xxxx, bydliště xxxxxx č. xxx/x, xxx xx xxxxxx xxxxxx 

k datu 31.07.2016, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 5 v bytovém domě č.p. 875, ul. 

Pobialova č.or. 8, který je součástí pozemku parc.č. 328, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava,  s žadatelem 

Pxxxxx Kxxxxxx, rok narození xxxx, bydliště xxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx, 

na dobu určitou od 01.08.2016, 

za měsíční nájemné 3.857,-Kč, 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 12 
Návrh na záměr města prodat pozemek svěřený MOb, návrh na záměr 
města darovat pozemek svěřený MOb do vlastnictví Povodí Odry, s.p. a 
návrh na záměr města neprodat pozemek svěřený MOb 
  
Usnesení číslo: 04399/RM1418/65 

(zn.předkl.) 
08 
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Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat pozemek parc. č. 919/6 jehož součástí je stavba bez čp/če  v 

k. ú. Poruba, obec Ostrava, svěřeno městskému obvodu Poruba 

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

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města darovat pozemek parc. č. 2974/45 bez stavby (vodní dílo) v k. ú. 

Poruba, obec Ostrava, svěřeno městskému obvodu Poruba do vlastnictví Povodí Odry, státní 

podnik, se sídlem Varenská 3101/49, 701 26  Ostrava, IČO 70890021 

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

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout, že město nemá záměr prodat část pozemku parc. č. 4422/3 o výměře 22 m2 v k. ú. 

Poruba-sever, obec Ostrava, svěřeno městskému obvodu Poruba 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 14.09.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 13 
Návrh nekoupit nemovitou věc v k.ú. Hrušov, návrh na záměr města 
prodat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava a k.ú. Muglinov, obec 
Ostrava 
  

(zn.předkl.) 
08 
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Usnesení číslo: 04400/RM1418/65 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout nekoupit pozemek parc.č. 1202/69, k.ú. Hrušov, obec Ostrava, 

od vlastníka Demonta T, s.r.o., IČO 410 34 228, sídlo Starobělská 593/81, Zábřeh, 700 30 

Ostrava 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout o záměru města prodat část pozemku parc.č. 3299/1, o výměře 

179 m2 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, svěřeno městskému obvodu Slezská Ostrava, 

která je dle geometrického plánu č. 3975-17/2016 ze dne 4.3.2016 označena jako pozemek 

parc.č. 3299/4 

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

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout o záměru města prodat část pozemku parc.č. 3299/1, o 

výměře 794 m2 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, svěřeno městskému obvodu Slezská 

Ostrava, která je dle geometrického plánu č. 3975-17/2016 ze dne 4.3.2016 označena jako 

pozemek parc.č. 3299/1 

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

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout o záměru města prodat nemovité věci v k.ú. Muglinov, obec 

Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Slezská 

Ostrava, a to: 

- pozemek p.p.č. 182/9 

- část pozemku p.č.st. 136/1, o výměře 140 m2, která je dle dle geometrického plánu č. 2509-

146/2015 ze dne 25.8.2015 označena jako pozemek p.p.č. 564 

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

   

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit návrh dle bodu 1) až 4) zastupitelstvu města k rozhodnutí 

 

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 14.09.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 14 
Návrh výpovědi z nájmu (k.ú. Nová Ves u Ostravy), návrh výpovědi z 
pachtu (k.ú. Poruba), návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce 
(k.ú. Moravská Ostrava) 
  
Usnesení číslo: 04401/RM1418/65 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výpovědi nájmu založeného “Nájemní smlouvou” ev. č. 1687/2004/MJ ze dne 29. 10. 2004, 

uzavřenou s fyzickou osobou 

Dxxx Kxxxx 

bytem a sídlem: xxxxxx xxxx/x, xxx xx, xxxxxx-xxxxx xxxxxxx, IČO: 68947135 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně půjčitele o uzavření dodatku č. 1 ke “Smlouvě o výpůjčce” ev. č. 3028/2011/MJ ze 

dne 23. 12. 2011, s právnickou osobou 

Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s., 

se sídlem: Jahnova 867/12, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 286 59 392, 

kterým se mění předmět výpůjčky a práva povinnosti smluvních stran 

dle přílohy č. 9 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 15 
Návrh na svěření nemovitých věcí v k.ú. Muglinov, obec Ostrava a 
návrh na záměr města neprodat nemovitou věc v k.ú. Slezská Ostrava, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04402/RM1418/65 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města si vyhradit rozhodnutí označit nemovité věci, a to: 

pozemek p.p.č. 123/6 

pozemek p.p.č. 124/5 

oba v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Slezská 

Ostrava dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, Statut 

města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města označit nemovité věci, a to: 

pozemek p.p.č. 123/6 

pozemek p.p.č. 124/5 

oba v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Slezská 

Ostrava dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, Statut 

města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřenou MOb Slezská Ostrava, a to: 

- pozemek parc.č. 915 

  

4) ukládá 

   

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

 

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 14.09.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 30 
Návrh na souhlas s umístěním přípojek do pozemku ve vlastnictví SMO, 
návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a 
návrh na uzavření nájemní smlouvy s paní P.H. 
  
Usnesení číslo: 04403/RM1418/65 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním vodovodní přípojky včetně vodoměrné tubusové šachty a kanalizační přípojky do 

částí pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 2953/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace  

v k. ú. Poruba, obec Ostrava 

pro investora: 

Pxxxxxx Hxxxxxx, 

bydliště xxxxxxx xxxx/xx, xxx xx xxxxxx – xxxxxx, 

v rámci stavby “Novostavba rodinného domu na parc. č. 2924 v k. ú. Poruba” 

  

2) rozhodla 

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

provozování a údržby vodovodní přípojky včetně vodoměrné tubusové šachty a kanalizační 

přípojky k částem pozemku: 

parc. č. 2953/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace  

v k. ú. Poruba, obec Ostrava 

s budoucím oprávněným: 

Pxxxxx Hxxxxxx, 

bydliště Kxxxxxxx xxxx/xx, xxx xx xxxxxx – xxxxxx, 
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dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku parc. č. 2953/5 - ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře 22 m2 v k. ú. Poruba, obec Ostrava 

s Pxxxxx Hxxxxxx, bydliště xxxxxxxx xxxx/xx, xxx xx xxxxxx - xxxxxx 

za účelem vybudování inženýrské sítě - vodovodní přípojky včetně vodoměrné tubusové 

šachty, kanalizační přípojky a úpravy stávající místní komunikace IV. třídy - chodníku pro 

sjezd a nájezd na silnici III/4692 ul. Vřesinská v rámci stavby “Novostavba rodinného domu na 

parc. č. 2924 v k. ú. Poruba” 

za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 1.980,- Kč ročně 

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

předchází dni právních účinků zápisu služebnosti ve prospěch nájemce jako oprávněného, 

nejpozději však 31.12.2020 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 31 
Návrh na souhlas s umístěním stavby a uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene pro PODA a.s. 
  
Usnesení číslo: 04404/RM1418/65 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

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

p. p. č. 241/3 - ostatní plocha, jiná plocha,  

v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, pro: 
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PODA a.s. 

se sídlem 28. října 1168/102, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 25816179 

v rámci stavby “OMS PODA - Ostrava, Pískové doly 3. etapa” 

  

2) rozhodla 

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

provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k části pozemku: 

p. p. č. 241/3 - ostatní plocha, jiná plocha,  

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

PODA a.s. 

se sídlem 28. října 1168/102, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava  

IČO: 25816179 

podle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 32 
Návrh na uzavření Dohod o zrušení smluv o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a dohody o zrušení smlouvy o zřízení věcného 
břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro 
ČEZ Distribuce, a.s. a CTP Invest, spol. s r.o. 
  
Usnesení číslo: 04405/RM1418/65 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít Dohodu o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene-služebnosti evid.č. 2356/2014/MJ ze dne 20.10.2014, s budoucím oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

v rámci stavby “Ostrava, 518/1 SMO, NN” podle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
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2) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít Dohodu o zrušení smlouvy o zřízení věcného břemene evid.č. 

1358/2016/MJ ze dne 9.5.2016, s oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

v rámci stavby “Ostrava, Závodní, přeložka VNk, SMO” podle přílohy č.5 předloženého 

materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít Dohodu o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene evid.č. 2996/2013/MJ ze dne 21.11.2013, s budoucím oprávněným: 

CTP Invest, spol. s r.o. 

se sídlem Humpolec, Central Trade Park D1 1571, PSČ 396 01, IČO  261 66 453 

v rámci stavby “CTPark Ostrava Hrabová, objekt 03 - Rozšíření” podle přílohy č. 8 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 33 
Návrh na záměr města prodat pozemky, návrh na záměr města 
nedarovat pozemky, návrh na záměr města neprodat pozemky vše v 
k.ú. Solanec pod Soláněm, obec Hutisko-Solanec 
  
Usnesení číslo: 04406/RM1418/65 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat níže uvedené nemovité věci v k.ú. Solanec pod Soláněm, 

obec Hutisko-Solanec,  ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřené žádnému 

městskému obvodu, a to: 

- pozemek p.p.č. 600/17 

- pozemek p.p.č. 632/12 

- pozemek p.p.č. 632/14 

- pozemek p.p.č. 645/1 
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- pozemek p.p.č. 645/4 

s tím, že předmětem prodeje budou uvedené pozemky jednotlivě, přičemž zastupitelstvo města 

v závislosti na výhodnosti nabídek si vyhrazuje právo prodat i více uvedených pozemků nebo i 

všechny tyto pozemky i jen jednomu zájemci. Dále si zastupitelstvo města vyhrazuje právo 

tento záměr prodeje kteréhokoli z těchto pozemků (a tedy i vícero těchto pozemků, nebo i 

všech uvedených pozemků) kdykoliv zrušit 

a s požadavkem města, aby zájemci v nabídkách na koupi uváděli nabídkové ceny ve vztahu k 

jednotlivým pozemkům,  a to v případě zájmu o koupi několika či všech uvedených pozemků 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout, že město nemá záměr darovat níže uvedené nemovité věci v k.ú. Solanec pod 

Soláněm, obec Hutisko-Solanec, nesvěřené žádnému městskému obvodu, a to: 

- pozemek p.p.č. 600/17 

- pozemek p.p.č. 642/1 

- pozemek p.p.č. 645/5 

- pozemek p.p.č. 657/8  

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout, že město nemá záměr prodat níže uvedené nemovité věci v k.ú. Solanec pod 

Soláněm, obec Hutisko-Solanec, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřené žádnému 

městskému obvodu, a to: 

- pozemek p.p.č. 642/1 

- pozemek p.p.č. 645/5 

- pozemek p.p.č. 657/9 

- pozemek p.p.č. 657/8 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 14.09.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 34 
Návrh na záměr města prodat části pozemků v areálu Vědecko-
technologického parku v Ostravě - Pustkovci 
  
Usnesení číslo: 04407/RM1418/65 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout o záměru města prodat níže uvedené části pozemků v k. ú. 

Pustkovec, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřeno městskému 

obvodu Pustkovec, a to: 

- část pozemku parc. č. 4684/1 o výměře 267 m2, označená písmenem b  

- část pozemku parc. č. 4685/59 o výměře 226 m2, označená písmenem a  

- část pozemku parc. č. 4685/61 o výměře 231 m2, označená písmenem e  

- část pozemku parc. č. 4685/63 o výměře 859 m2, označená písmenem d  

 - část pozemku parc. č. 4685/89 o výměře 105 m2, označená písmenem c  

všechny sloučené, dle geometrického plánu č. 5648-190/2016 ze dne 17.6.2016, do pozemku 

dále označeného jako pozemek parc. č. 4685/61 o výměře 1688 m2 

 

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

 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 14.09.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 35 
Návrh na záměr města neprodat pozemky v k. ú. Poruba-sever, obec 
Ostrava a v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04408/RM1418/65 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
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rozhodnout, že město nemá záměr prodat pozemek parc. č. 1834 v k. ú. Poruba-sever, obec 

Ostrava 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Poruba 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout, že město nemá záměr prodat část pozemku parc. č. 480/1 o výměře cca 40 m2, v k. 

ú. Nová Bělá, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 4 předloženého 

materiálu 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Nová Bělá 

  

3) doporučuje 

   

zastupitelstvu města 

rozhodnout, že město nemá záměr prodat pozemek parc. č. 583/2 v k. ú. Nová Bělá, obec 

Ostrava 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Nová Bělá 

  

4) ukládá 

   

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit návrh dle bodu 1), 2) a 3) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

 

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 14.09.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 36 
Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Svinov, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04409/RM1418/65 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout, 

že město nemá záměr prodat pozemky v k.ú. Svinov, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Svinov, a to: 

parc.č. 989/1, bez stavby 

parc.č. 989/4, bez stavby 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout, 

že město nemá záměr prodat pozemek parc.č. 535/1 (ani jakoukoli jeho část) v k.ú. Svinov, 

obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Svinov 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 14.09.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 37 
Návrh koupit nemovitou věc v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04410/RM1418/65 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout koupit část pozemku p.p.č. 568/2, o výměře 32 m2, oddělenou 
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dle geometrického plánu č. 2007-27/2016 a nově označenou jako pozemek p.p.č. 568/4, vše 

k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, od vlastníků: 

manželé 

- Ing. Mxxxx Dxxxx, rok narození xxxx 

- Mgr. Dxxxxxx Dxxxxxx, rok narození xxxx 

oba bydliště xxxx xxxxxx xxx/x, xxx xx xxxxxxx-xxxxxxxx 

za kupní cenu 13.870,-Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

za podmínky, že prodávající zajistí výmazy zástavních práv smluvních u věřitele 

Českomoravská stavební spořitelna, a.s., IČO 492 41 397, sídlo Vinohradská 3218/169, 100 00 

Praha 10 - Strašnice 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města vyhradit si rozhodnutí označit nově vzniklý pozemek, uvedený v bodu 1) 

tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Michálkovice dle čl. 9 odst. 1 

písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn 

a doplňků, za podmínky, že nově vzniklý pozemek, uvedený v bodu 1) tohoto usnesení 

statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města označit nově vzniklý pozemek, uvedený v bodu 1) tohoto usnesení, 

jakožto majetek svěřený městskému obvodu Michálkovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně 

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

podmínky, že nově vzniklý pozemek, uvedený v bodu 1) tohoto usnesení statutární město 

Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  

4) ukládá 

   

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

 

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 14.09.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 38 
Návrh na záměr města pronajmout části pozemku v k.ú. Mariánské 
Hory, obec Ostrava. 
  
Usnesení číslo: 04411/RM1418/65 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava a to p.p.č. 

153/41, ost. plocha - ost. komunikace o celkové výměře 18,88 m2, a to část označená v 

katastrální mapě jako “A” o výměře 11,08 m2 a část označená v katastrální mapě jako “B” o 

výměře 7,80 m2 v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava (ul. Emilla Filly), 

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

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 39 
Návrh na uzavření nájemních smluv 
  
Usnesení číslo: 04412/RM1418/65 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

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

277 86 447 

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

Ostrava - Kunčičky” 

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

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

předchází dni právních účinků zápisu služebnosti inženýrské sítě vodovodní přípojky ve 

prospěch nájemce jako oprávněného, nejpozději však 31.12.2018 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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2) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k částem pozemku parc. č. 2965/1 - ostatní 

plocha, ostatní komunikace, a to části A o výměře 56,10 m2 a části B o výměře 218,55 m2 v k. 

ú. Poruba, obec Ostrava 

s LXM Group a. s., se sídlem Malostranská 579, 742 42 Šenov u Nového Jičína,                     

IČO 258 49 832 

za účelem vybudování zpevněné plochy pro přístup a příjezd k pozemku parc. č. 1503/43 v k. 

ú. Poruba, obec Ostrava v rámci stavby “Bytová výstavba Ostrava - Poruba” 

za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 1.964,- Kč za celou dobu nájmu 

na dobu určitou ode dne účinnosti nájemní smlouvy na 29 dní 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 2965/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

část B o výměře 218,55 m2 v k. ú. Poruba, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je 

přílohou č. 3/1 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 

zrušit 

  

 
RM_M 40 
Dodatek č.1 k nájemní smlouvě na pronájem bytu, ul. Horní č. 3037/110, 
Ostrava-Bělský Les 
  
Usnesení číslo: 04413/RM1418/65 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 1188/2015/MJ ze dne 

30.03.2015 na pronájem bytu č.5 v bytovém domě č.p. 3037 na ul. Horní č.or. 110, Ostrava-

Bělský Les, který je součástí pozemku  parc.č. 126/11, k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, s 

nájemcem 
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Mxxx Pxxxxxxx, rok narození xxxx, bydliště xxx xxx/xxx, xxxxxx-xxxxxx xxx, 

na dobu určitou do 31.03.2017, 

za měsíční nájemné 1.875,-Kč, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 41 
Návrh darovat nemovité věci a návrh přijmout darem nemovité věci - 
vše k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04414/RM1418/65 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout darovat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřené městskému obvodu Slezská Ostrava, a to 

pozemky: 

- parc.č. 1946/135 

- parc.č. 1946/153 

- parc.č. 1946/154 

Moravskoslezskému kraji, IČO 708 90 692, sídlo ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, 

zastoupeného Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací,                     

IČO 000 95 711, sídlo Úprkova 1, 702 23 Ostrava 

a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého 

materiálu, jejímž předmětem je přijetí daru nemovitých věcí v k.ú. Slezská Ostrava, obec 

Ostrava, a to pozemky: 

- parc.č.5623/17 

- parc.č. 5623/18 
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- parc.č. 5623/19 

- parc.č. 5623/20 

- parc.č. 5623/21 

- parc.č. 5623/23 

- parc.č. 5623/24 

- parc.č. 5623/25 

- parc.č. 5623/27 

- parc.č. 5623/28 

- parc.č. 5623/29 

- parc.č. 5623/33 

- parc.č. 1946/71 

- parc.č. 1946/142 

- parc.č. 1946/144 

- parc.č. 1946/145 

od vlastníka Moravskoslezský kraj, IČO 708 90 692, sídlo ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, 

zastoupeného Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací,                     

IČO 000 95 711, sídlo Úprkova 1, 702 23 Ostrava 

o jejichž přijetí darem rozhodlo zastupitelstvo města svým usnesením č. 1106/ZM1418/17 ze 

dne 25.5.2016 

  

3) ukládá 

   

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

 

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 14.09.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 42 
Návrh na souhlas s technickým zhodnocením vypůjčeného majetku 
“Terminálu Hranečník” a návrh na uzavření dohody o skončení nájmu 
(k.ú. Zábřeh nad Odrou) 
  
Usnesení číslo: 04415/RM1418/65 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s tím, aby společnost Dopravní podnik Ostrava a.s., se sídlem: Ostrava-Moravská Ostrava, 

Poděbradova 494/2, PSČ: 70200, IČO: 61974757, provedla technické zhodnocení stavby            

SO 05 Tramvajová trať (vrchní stavba), která je součástí nemovitých věcí v k. ú. Slezská 
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Ostrava, obec Ostrava, a to pozemků parc. č. 5596/2, ost. plocha, ost. komunikace, a parc. č. 

3238/2, ost. plocha, zeleň, na vlastní náklady ve výši cca 700 tis. Kč, a to rozsahu osazení 2ks 

kolejových mazníků 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření dohody o skončení nájmu založeného “Nájemní smlouvou” ev. č. 1504/2006/MJ ze 

dne 27. 7. 2006, uzavřenou s organizací 

Základní kynologická organizace Ostrava-Zábřeh 

IČO: 66180970 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 44 
Návrh na předání vodohospodářského majetku statutárního města 
Ostrava do nájmu společnosti Ostravské vodárny a kanalizace, a.s. 
  
Usnesení číslo: 04416/RM1418/65 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o předání vodohospodářského majetku  statutárního města Ostrava  v celkové pořizovací ceně 

582.267,00 Kč v rámci Koncesní smlouvy do nájmu společnosti Ostravské vodárny a 

kanalizace a.s., a to: 

Dlouhodobý hmotný majetek, 

který statutární město Ostrava nabylo darovacími  smlouvami  ev.č.1120/2016/MJ ze dne 

11.4.2016 od p. Rxxx Hxxxxx a  ev.č. 1504/2016/MJ ze dne 1.6.2016 od manželů Hxxx a 

Mxxxxxx Dxxxxxxxxx a kupní smlouvou ev.č.1167/2016/MJ ze dne 13.4.2016 od společnosti 

Jaroslav Žák - Reality Invest Group s.r.o., a to: 

- Vodovod DN 100 včetně 2 kusů hydrantů celkové délky 209 m, uložený v pozemcích parc. č. 

493/2, parc. č. 493/3,parc. č. 1941/2, parc. č. 1941/3, parc. č. 2081/1 všechny v k.ú. 

Hošťálkovice, obec Ostrava. Stavba byla kolaudována kolaudačním souhlasem č. 61/15/VH/K 

ze dne 22.7.2015 a vybudována v rámci stavby “Rodinné domy Hošťálkovice - inženýrské 

sítě” v pořizovací ceně 368.265,00 Kč. 

- Vodovodní řad PE D 90 včetně 1 kusu hydrantu celkové délky 87,9 m, uložený v pozemcích 

parc. č. 350/4, parc. č. 1623/2 všechny v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava. Stavba byla 

kolaudována kolaudačním souhlasem č. 24/16/VH/K ze dne 9.2.2016 a vybudována v rámci 

stavby “Vodovod pro výstavbu rodinných domů, ul. Na Šancích, k.ú. Nová Bělá, Ostrava” v 
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pořizovací ceně 214.000,00 Kč 

- Vodovod DN 80 včetně 1 kusu hydrantu celkové délky 147,7 m, uložený v pozemcích parc. 

č. 3018/15, parc. č. 3018/20, parc. č. 1437/1 všechny v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava. 

Stavba byla kolaudována kolaudačním souhlasem č. 9/10/VH ze dne 21.1.2016 a vybudována 

v rámci stavby “Výstavba šesti rodinných domů - technická infrastruktura, včetně komunikace 

- SO 01 Vodovod, SO 03 Kanalizace”, v pořizovací ceně 1,- Kč. 

- Kanalizace jednotná DN 250 včetně tří kanalizačních šachet celkové délky 117 m, uložená 

v pozemcích parc. č. 3018/15, parc. č. 1324/1 všechny v k.ú. Polanka nad Odrou, obec 

Ostrava.  Stavba byla kolaudována kolaudačním souhlasem č. 9/10/VH ze dne 21.1.2016 

a vybudována v rámci stavby “Výstavba šesti rodinných domů - technická infrastruktura, 

včetně komunikace - SO 01 Vodovod, SO 03 Kanalizace”, v pořizovací ceně 1,- Kč.  

  

2) zmocňuje 

  
zastupující vedoucí odboru majetkového 

k podepsání předávacích protokolů dle  bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 29.07.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 53 
Předchozí souhlas s komerční činností vykonávanou základní 
organizací Českého zahrádkářského svazu Ostrava - Bartovice 
  
Usnesení číslo: 04417/RM1418/65 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
pro Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Ostrava - Bartovice, 

se sídlem Březová 474/18, 717 00 Ostrava - Bartovice 

předchozí souhlas s komerční činností spočívající 

v  provozu moštárny na pozemku parc. č. 738/3, jehož součástí je stavba čp. 474, 

a to pro členy Českého zahrádkářského svazu, z.s.,  a veřejnost 
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RM_M 54 
Návrhy odpovědí společnosti AMISTA investičnímu fondu, městskému 
obvodu Slezská Ostrava a občanovi městského obvodu Slezská 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04418/RM1418/65 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 0778/ZM1418/11 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
nabídku společnosti AMISTA investiční společnost, a.s., žádost městského obvodu Slezská 

Ostrava a dopis občana městského obvodu Slezská Ostrava, viz příloha č. 3, 4 a 5 předloženého 

materiálu 

 

  

2) schvaluje 

  
návrhy odpovědí na dopisy uvedené v bodu 1) tohoto usnesení dle přílohy č. 6 předloženého 

materiálu 

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 15.08.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 55 
Návrh na souhlas s umístěním stavby na pozemcích ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy - “Spojovací chodník v areálu VTP v 
Ostravě Pustkovci” 
  
Usnesení číslo: 04419/RM1418/65 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním stavby “Spojovací chodník v areálu VTP v Ostravě Pustkovci”  na pozemcích  

parc.č. 4685/1    - orná půda 

parc.č. 4685/63  - orná půda 

parc.č. 4685/65  - orná půda 

k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního  města  Ostrava, 

nesvěřené  městskému  obvodu, dle situačního snímku, který je  přílohou č. 1/3  předloženého 

materiálu 

pro žadatele: 

Statutární město Ostrava - městský obvod Pustkovec, Pustkovecká 64/47, 708 00 Ostrava, 
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pro územní  a stavební řízení, 

za podmínky: 

-  zachování přesného trasování spojovacího chodníku dle předloženého výkresu 

-  zachování předmětné stavby a pozemků pod ní v majetku statutárního města Ostrava 

-  koordinace s veřejně prospěšnou stavbou - elektrické vedení - E3/0085 

  

 
RM_M 56 
Návrh na souhlas s realizací přeložky stávajícího vodovodu a jeho 
přeložení, umístění, uložení a napojení nového vodovodního potrubí a 
chráničky na stávající vodovod, návrh na souhlas s umístěním 
zpevněné plochy do pozemku ve vlastnictví SMO a návrh na uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro MAHLE Behr 
Ostrava s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 04420/RM1418/65 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s realizací přeložky stávajícího vodovodního řadu PVC DN 100 ve vlastnictví statutárního 

města Ostrava a jeho přeložením, s umístěním a uložením nového vodovodního potrubí PE 100 

D 110 a chráničky do pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to: 

-  p.p.č. 813/15 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k.ú. Mošnov, obec Mošnov dle přílohy č. 1A předloženého materiálu 

a s napojením nového vodovodního potrubí a chráničky na stávající vodovodní řad  PVC           

DN 100 

pro investora: 

MAHLE Behr Ostrava s.r.o. 

se sídlem Mošnov, Průmyslová 368, PSČ 742 51 

IČO 277 75 763 

v rámci stavby “Rozšíření výrobního závodu MAHLE Behr - Silo a parkoviště”, 

za podmínek stanovených správcem kanalizační a vodovodní sítě tj. spol. Severomoravské 

vodovody a kanalizace Ostrava, a.s.. 

  

2) souhlasí 

  
s umístění zpevněné plochy do pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

-  p.p.č. 813/15 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
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v k.ú. Mošnov, obec Mošnov, pro investora: 

MAHLE Behr Ostrava s.r.o. 

se sídlem Mošnov, Průmyslová 368, PSČ 742 51 

IČO 277 75 763 

v rámci stavby “Rozšíření výrobního závodu MAHLE Behr - Silo a parkoviště”. 

  

3) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - užívání části 

pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy p.p.č. 813/15 - ostatní plocha, ostatní 

komunikace v k.ú. Mošnov, obec Mošnov , pro přístup a příjezd k pozemkům p.p.č. 813/14, 

p.p.č. 813/72, p.p.č. 813/79, p.p.č. 813/117, p.p.č. 813/118 a p.p.č. 813/119 v k.ú. Mošnov, 

obec Mošnov, s budoucím oprávněným: 

MAHLE Behr Ostrava s.r.o. 

se sídlem Mošnov, Průmyslová 368, PSČ 742 51 

IČO 277 75 763 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, a to za podmínky souhlasu Správce programu, kterým 

je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 

  

 
RM_M 57 
Návrh na souhlas se vstupem na pozemky ve vlastnictví SMO za 
účelem provedení atmogeochemického průzkumu a případného měření 
dynamiky výstupů důlních plynů na povrch pro společnost Green Gas 
DPB, a.s. a pro společnost UNIGEO a.s. a návrh na souhlas s umístěním 
přístupového chodníku do pozemku ve vlastnictví SMO pro Správa 
železniční dopravní cesty, s.o. 
  
Usnesení číslo: 04421/RM1418/65 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se vstupem na pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 2027/2 - zahrada, 

parc. č. 2030/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 2031/2 - ostatní plocha, jiná plocha, 
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parc. č. 2093/17 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

parc. č. 2181/1 - ostatní plocha, neplodná půda, 

parc. č. 2208/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 3606/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

p.p.č. 958/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k.ú. Přívoz, obec Ostrava, 

za účelem provedení atmogeochemického průzkumu a případného měření dynamiky výstupů 

důlních plynů na povrch v rámci projektu 35 “Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě 

na stará důlní díla v Moravskoslezském kraji” pro: 

Green Gas DPB, a.s. 

se sídlem Rudé armády 637, 739 21 Paskov 

IČO 00494356 

  

2) souhlasí 

  
se vstupem na pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 3220/37 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 3220/108 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

parc. č. 1448/24 - ostatní plocha, jiná plocha, 

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

za účelem provedení kontrolního atmogeochemického průzkumu a případného měření 

dynamiky výstupů důlních plynů na povrch v rámci projektu 35 “Komplexní řešení 

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

UNIGEO a.s. 

se sídlem Místecká 329/258, Hrabová, 720 00 Ostrava 

IČO 45192260 

  

3) souhlasí 

  
pro územní řízení 

s umístěním přístupového chodníku do části pozemku ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy: 

p.p.č. 680/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
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v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, pro: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 11000 

IČO 709 94 234 

v rámci stavby “Výstavba zastávky Ostrava - Zábřeh” 

  

 
RM_M 58 
Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě do pozemku ve 
vlastnictví SMO, návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o 
zřízení služebnosti a návrh na uzavření nájemní smlouvy se společností 
SARIV - Němčík s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 04422/RM1418/65 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

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

parc. č. 382/15 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

SARIV - Němčík s.r.o. 

se sídlem Třanovice 290, PSČ 73953 

IČO: 253 53 551 

v rámci stavby “SARIV - Němčík s.r.o. - Skladovací hala a administrativní budova” 

  

2) rozhodla 

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

provozování a údržby vodovodní přípojky k části pozemku ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy: 

parc. č. 382/15 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k.ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 
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SARIV - Němčík s.r.o. 

se sídlem Třanovice 290, PSČ 73953 

IČO: 253 53 551 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně pronajímatele 

o uzavření nájemní smlouvy k částem pozemku parc.č. 382/15, ost. plocha - ost. komunikace o 

celkové výměře 176,70 m2, a to části označené v katastrální mapě jako “A” o výměře 67,70 

m2 a části označené v katastrální mapě jako “B” o výměře 109 m2 v k.ú. Kunčice nad 

Ostravicí, obec Ostrava (ul. Frýdecká), 

se společností 

SARIV - Němčík s.r.o. 

se sídlem Třanovice 290, PSČ: 739 53 

IČO: 253 53 551 

za nájemné ve výši 110,- Kč/m2/rok, tj. 19.437,- Kč/ročně, za účelem rozšíření stávajícího 

sjezdu na místní komunikaci II třídy č. 477, ul. Frýdecká a vybudování vodovodní přípojky v 

rámci realizace stavby “SARIV - Němčík s.r.o. - Skladovací hala a administrativní budova”, na 

dobu určitou ode dne účinnosti smlouvy a do dne, který předchází dni právních účinků zápisu 

služebnosti vodovodní přípojky, nejpozději však do 31. 12. 2017, dle přílohy č.3 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 59 
Návrh na zřízení věcných břemen, služebností a uzavření smluv o 
zřízení věcných břemen a smluv o zřízení služebností k pozemkům ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy pro společnost RWE 
GasNet,s.r.o., DIAMO, státní podnik, GEOSAN GROUP a.s., Energie - 
stavební a báňská a.s., Veolia Energie ČR, a.s. a Region Poodří 
  
Usnesení číslo: 04423/RM1418/65 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

plynovodu k části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 2202/11 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, s oprávněným: 
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RWE GasNet, s.r.o. 

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

IČO 272 95 567 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně  vlastníka níže uvedeného pozemku zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o 

zřízení služebnosti Bezpečnostního prvku Odplyňovacího vrtu “S 7 (vrt do štoly Habr) k části 

pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 3277/1 - lesní pozemek, 

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

I. oprávněným 

ČR - DIAMO, státní podnik 

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

IČO 000 02 739 

a 

II. oprávněným 

GEOSAN GROUP a.s. 

se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín 

IČO 281 69 522 

a 

Energie - stavební a báňská a.s. 

se sídlem Kladno, Vašíčkova 3081, PSČ 272 04 

IČO 451 46 802 

a 

vedlejším účastníkem  

Green Gas DPB, a.s. 

se sídlem Rudé armády 637, 739 21 Paskov 

IČO 004 94 356 
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dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

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

břemene horkovodní přípojky k části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 2965/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

Veolia Energie ČR, a.s. 

se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO 451 93 410 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti stavby veřejně 

přístupné komunikace pro cyklisty na částech pozemků ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy: 

p.p.č. 971/18 - trvalý travní porost, 

p.p.č. 1389/2 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

v k.ú. Zábřeh nad Odru, obec Ostrava, 

parc. č. 915/17 - lesní pozemek, 

v k.ú. Koblov, obec Ostrava, 

p.p.č. 593 - ostatní plocha, dráha, 

v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, s oprávněným: 

REGION POODŘÍ 

se sídlem Bartošovice 1, 742 54 Bartošovice 

IČO 695 81 762 

dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 
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RM_M 60 
Návrh na záměr města pronajmout část pozemku v k.ú. Zábřeh nad 
Odrou, souhlas s podnájmem bytu na ul. Horní 3030/96 
  
Usnesení číslo: 04424/RM1418/65 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku p.p.č. 906/1, orná půda, zemědělský půdní fond, o 

výměře 3.667 m2, k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, z důvodu převozu vytěženého dřeva, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) souhlasí 

  
s podnájmem bytu a uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 8, ul. Horní  č. 3030/96, 

Ostrava-Bělský Les, 

mezi nájemkyní Mxxxx Kxxxxxx, bytem xxxx xxxx/xx, a podnájemcem xxxxx xxxxxx, trvale 

bytem x.x.xxxxx xxx/x, xxx xx xxxxxx, na dobu určitou od 01.08.2016 do 01.08.2017, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 61 
Návrh na uzavření smlouvy o nájmu (k. ú. Přívoz, obec Ostrava) a návrh 
na souhlas s umístěním sídla společnosti (areál Vědecko-
technologického parku Ostrava) 
  
Usnesení číslo: 04425/RM1418/65 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o uzavření smlouvy o nájmu s právnickou osobou 

A-Zeman, s.r.o., 

se sídlem: Špálova 464/10, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 267 92 851, 

jejímž předmětem je pronájem částí nemovitých věcí v k.ú. Přívoz, obec Ostrava, a to: 

- část pozemku p.p.č. 394/1, ost. plocha, manipulační plocha o výměře 286 m2 dle přílohy č. 1 
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smlouvy 

- část pozemku p.č.st. 173, zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp., a to část 

místnosti č. 3 o výměře  115,05 m2 v přízemí předmětné budovy dle přílohy č. 2 smlouvy, 

na dobu neurčitou, za celkové nájemné ve výši 58.578 Kč/rok, 

tj. za část pozemku p.č.st 173 ve výši 360 Kč/m2/rok, 

tj. za část pozemku p.p.č. 394/1 ve výši  60 Kč/m2/rok, 

za účelem skladování náhradních dílů pro automobily, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s umístěním sídla společnosti 

TEKNICS s.r.o. 

do budovy čp. 375, která je součástí pozemku parc. č. 4706/1, k.ú. Pustkovec, obec Ostrava, ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy 

umístěné na adrese: Technologická 375/3, 708 00 Ostrava-Pustkovec 

  

 
RM_M 62 
Návrh na záměr města neprodat nemovitou věc v k. ú. Poruba-sever, 
obec Ostrava; Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. 
Pustkovec, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04426/RM1418/65 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout, 

že město nemá záměr prodat část pozemku parc.č. 4422/1 o 162 m2 v k.ú. Poruba-sever, obec 

Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřeno městskému obvodu, dle zákresu 

ve snímku, který je přílohou č. 1/3 tohoto materiálu  

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout 
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o záměru města prodat části pozemků v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava, ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Pustkovec, které jsou dle návrhu 

geometrického plánu sloučeny do nového pozemku označeného jako pozemek parc.č. 4223/A, 

ost. plocha, jiná plocha o výměře 149 m2, a to: 

- část pozemku parc.č. 4220, zast. plocha a nádvoří o výměře 22 m2, označená jako díl d 

- část pozemku parc.č. 4221, zast. plocha a nádvoří o výměře 18 m2, označená jako díl e 

- části pozemku parc.č. 4222/1, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 48 m2, označené jako 

díly f+g+h  

- část pozemku parc.č. 4223/1, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 60 m2, označená jako díl 

i, 

jejichž součástí je stavba parkoviště  

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

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 14.09.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 63 
Návrh přijmout darem části nemovitých věcí v k.ú. Poruba-sever a k.ú. 
Poruba, obec Ostrava a návrh bezúplatně nabýt spoluvlastnický podíl 
nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04427/RM1418/65 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout přijmout darem části nemovitých věcí, a to: 

- část pozemku parc.č. 4426/2, o výměře 7 m2, oddělenou dle geometrického plánu č. 2835-

61/2015 ze dne 5.1.2016 a  nově označenou jako pozemek parc.č. 4426/18, v k.ú. Poruba-

sever, obec Ostrava 

- část pozemku parc.č. 2967/1, o výměře 8 m2, oddělenou dle geometrického plánu č. 2917-

2/2016 ze dne 26.1.2016 a nově označenou jako pozemek parc.č. 2967/19, k.ú. Poruba, obec 
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Ostrava 

- část pozemku parc.č. 2970/1, o výměře 4 m2, oddělenou dle geometrického plánu č. 2911-

63/2015 ze dne 5.1.2016 a nově označenou jako pozemek parc.č. 2970/12, k.ú. Poruba, obec 

Ostrava 

od vlastníka Moravskoslezský kraj, IČO 708 90 692, sídlo ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, 

zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 000 95 711, 

sídlo Úprkova 1, 702 23 Ostrava 

a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout bezúplatně nabýt spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k  

pozemku p.p.č. 624/7, k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, od České republiky, příslušnost 

hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,                        

IČO 697 97 111, sídlo Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město 

a zahájit jednání ve věci uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti 

  

3) ukládá 

   

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

 

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 14.09.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 64 
Návrh koupit nemovitou věci v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, návrh na 
záměr města neprodat spoluvlastnický podíl k nemovité věci v k.ú. 
Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04428/RM1418/65 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout koupit nemovitou věc v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, a to 

pozemek p.p.č. 438/5 
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od podílových spoluvlastníků: 

- Ixx Gxxx, rok narození xxx, bydliště xxxxx xxxx/xx, xxx xx xxxx-xxxxx xxxxx (podíl ve 

výši 1/3) 

- Jxxxx Jxxxxx, rok narození xxxx, bydliště xxxxxx xxxx/xx, xxx xx xxxxx-xxxxx (podíl ve 

výši 3/6) 

- Maxxx Jxxxxxx, rok narození xxxx, bydliště xx. xxxxx xxxx/x, xxx xx xxxxxx-xxxxx 

xxxxxx (podíl ve výši 1/6) 

za kupní cenu celkem 161.970,- Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout, že město nemá záměr prodat spoluvlastnický podíl ve výši 

1/2 k pozemku p.č.st. 2955/14, k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, svěřený městskému 

obvodu Ostrava-Jih 

  

3) ukládá 

   

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

 

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 14.09.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 65 
Návrh na zrušení pověření č. 37/12 a svěření rozhodování v 
záležitostech společenství vlastníků jednotek v domech na ul. Horní, 
Ostrava-Bělský Les, Magistrátu města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 04429/RM1418/65 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zrušení Pověření č. 37/12 ze dne 27.07.2012 uvedeného v příloze č. 1 předloženého 

materiálu, a to s účinností od 01.09.2016 
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2) zrušuje 

  
bod 2) svého usnesení č. 5040/RM1014/65 ze dne 24.07.2012, a to s účinností od 01.09.2016 

  

3) svěřuje 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru majetkového rozhodoval ve všech 

záležitostech statutárního města Ostrava vyplývajících z jeho členství ve společenství vlastníků 

jednotek, a to 

- Společenství vlastníků pro dům Horní č. 3030/96,   Ostrava-Bělský Les,   IČO: 277 65 067, 

- Společenství vlastníků pro dům Horní č. 3031/98,   Ostrava-Bělský Les,   IČO: 277 83 367, 

- Společenství vlastníků pro dům Horní č. 3035/106  Ostrava-Bělský Les,   IČO: 285 70 863, 

- Společenství vlastníků pro dům Horní č. 3036/108, Ostrava-Bělský Les,   IČO: 285 95 564, 

- Společenství vlastníků pro dům Horní č. 3037/110, Ostrava-Bělský Les,   IČO: 286 19 412, 

- Společenství vlastníků pro dům Horní č. 3038/112, Ostrava-Bělský Les,   IČO: 277 65 466, 

- Společenství vlastníků pro dům Horní č. 3039/114, Ostrava-Bělský Les,   IČO: 278 51 851, 

- Společenství vlastníků pro dům Horní č. 3034/104, Ostrava-Bělský Les,   IČO: 032 81 809, 

1/   jakož i pověřeného vlastníka (statutární orgán společenství) ve společenstvích vlastníků 

jednotek (dále jen SVJ) uvedených v tomto bodu tohoto usnesení, vyjma Společenství 

vlastníků pro dům Horní č. 3034/104, do termínu konání shromáždění SVJ, 

2/   jakož i předsedy společenství vlastníků jednotek po zvolení statutárního města 

Ostravy novým statutárním orgánem v  SVJ uvedených v tomto bodu tohoto usnesení, vyjma 

Společenství vlastníků pro dům Horní 3034/104, 

3/  jakož i předsedy Společenství vlastníků pro dům Horní č. 3034/104, Ostrava-Bělský Les, 

IČO: 032 81 809, 

s účinností od 01.09.2016 

  

 
RM_M 76 
Návrh na záměr nájmu části pozemků v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice a 
k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04430/RM1418/65 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 
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o záměru města pronajmout části pozemku parc. č. 1147/1 - orná půda, zemědělský půdní fond 

v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice, a to: 

- část o výměře 30 m2 v situačním snímku označena A 

- část o výměře 49 m2 v situačním snímku označena B 

- část o výměře 15 m2 v situačním snímku označena C, 

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

právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 3550/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

a to část A o výměře 26 m2 a část B o výměře 33 m2 v k. ú. Moravská Ostrava obec Ostrava, 

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

právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 96 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy (k.ú. Kunčičky, obec Ostrava) 
  
Usnesení číslo: 04431/RM1418/65 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu s právnickou osobou 

Armáda spásy v České republice, z.s. 

se sídlem: Petržílkova 2565/23, Stodůlky, 158 00 Praha  IČO: 406 13 411, 

jejímž předmětem je pronájem nemovitých věcí v k. ú. Kunčičky, obec Ostrava, a to pozemků: 

parc. č. 897/1, ost. plocha, ost. komunikace 

parc. č. 897/2, zast. plocha a nádvoří 

parc. č. 897/3, zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je budova čp. 611 

parc. č. 897/4, zast. plocha a nádvoří, společný dvůr 

parc. č. 897/5, ost. plocha, jiná plocha 

parc. č. 897/6, ost. plocha, jiná plocha, 

včetně součástí a příslušenství, 

za účelem provozování sociální služby: domov se zvláštním režimem dle § 50 zákona            č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách, na dobu určitou, a to ode dne účinnosti smlouvy do               

31. 12. 2031, 

za nájemné ve výši 12.000,00 Kč/ročně, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
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RM_M 97 
Návrh na souhlas s technickým zhodnocením nemovité věci v k.ú. 
Pustkovec a návrh dohody o plné moci 
  
Usnesení číslo: 04432/RM1418/65 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s tím, aby spolek IdeaHUB z.s., provedl technické zhodnocení budovy čp. 373, která je 

součástí pozemku parc. č. 4685/21 v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, a to v 1. PP místnosti č. 

0.21, 0.26, 0.27, na vlastní náklady ve výši 120 tis. Kč, a to rozsahu uvedeném v příloze č. 1 

tohoto materiálu, 

za podmínky, že tento spolek bude zapsán do veřejného rejstříku 

  

  

2) rozhodla 

  
o uzavření dohody o plné moci mezi zmocnitelem statutárním městem Ostrava a zmocněncem 

Ing. Vxxxxx Dxxxxxx, narozen xx. x. xxxx, bytem xxxxxx xxx, xxx xx xxxxx xxxx dle 

přílohy č. 3 předloženého materiálu 

 

  

 
RM_M 98 
Návrh nepodat výzvu k vyklizení předmětu nájmu (k.ú. Moravská 
Ostrava) 
  
Usnesení číslo: 04433/RM1418/65 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
nevyzvat právnickou osobou Ostravské výstavy, a.s., se sídlem: Výstaviště Černá louka,             

PSČ 728 26, Ostrava, IČO: 25399471, k odevzdání předmětu nájmu, založeného “Nájemní 

smlouvou” ev. č. 2060/2011/MJ ze dne 1. 7. 2011, v termínu do 30 dnů od uplynutí nájemní 

doby, tj. ode dne 31. 7. 2016 
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RM_M 79 
Souhlas se zapojením statutárního města Ostravy do projektu 
HORIZON2020 - Pan-european Urban Climate Service (PUCS) 
  
Usnesení číslo: 04434/RM1418/65 

(zn.předkl.) 
33 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zapojením statutárního města Ostravy do projektu HORIZON2020 - Pan-european 

Urban Climate Service (PUCS) 

  

2) souhlasí 

  
se zněním dopisu, kterým statutární město Ostrava proklamuje, že vstoupí jako aktivní partner 

do projektu HORIZON2020 - Pan-european Urban Climate Service (PUCS) dle přílohy č. 

1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 80 
Konference Životní prostředí hutnictví železa a hutní druhovýroby v 
roce 2016 
  
Usnesení číslo: 04435/RM1418/65 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o neposkytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy ve výši 

40.000 Kč právnické osobě: Regionální centrum EIA, s.r.o., IČO: 47150661, se sídlem      

Lidická 1, 742 38  Klimkovice na realizaci konference Životní prostředí hutnictví železa a 

hutní druhovýroby v roce 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a důvodové zprávy 

  

 
RM_M 81 
Poskytnutí finančních prostředků na realizaci projektů “Čistící vůz v 
MOaP” a “Park u kaple Sv. Urbana” a neposkytnutí finančních 
prostředků na realizaci projektu “Čistý vzduch dětem” z Fondu 
životního prostředí města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 04436/RM1418/65 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
o poskytnutí účelového investičního transferu z Fondu životního prostředí města Ostravy ve 

výši 90  % z celkových nákladů, nejvýše však 3.600.000 Kč, městskému obvodu Moravská 

Ostrava a Přívoz na realizaci projektu “Čistící vůz v MOaP” dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu a důvodové zprávy 

  

2) rozhodla 

  
o neposkytnutí účelového neinvestičního transferu z Fondu životního prostředí města Ostravy 

ve výši 860.000 Kč městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na realizaci projektu “Čistý 

vzduch dětem” dle přílohy č. 2 předloženého materiálu a důvodové zprávy 

  

3) rozhodla 

  
o poskytnutí účelového neinvestičního transferu z Fondu životního prostředí města Ostravy ve 

výši 411.000 Kč městskému obvodu Lhotka na realizaci projektu “Park u kaple Sv. Urbana” 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu a důvodové zprávy 

  

4) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

u města Ostravy: 

- zvyšuje financování 

pol. 8115, ÚZ 1030, ORJ 120 .................................................. o 4.011 tis. Kč 

- zvyšují se převody mezi statutárním městem a městskými obvody - výdaje 

§ 6330, pol. 5347, ÚZ 1030, ORJ 120, ORG 602 .................... o 3.600 tis. Kč 

§ 6330, pol. 5347, ÚZ 1030, ORJ 120, ORG 512 ....................... o 411 tis. Kč 

u městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz: 

- zvyšují převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

§ 6330, pol. 4137, ÚZ 1030, ORG 602 .................................... o 3.600 tis. Kč 

- zvyšují kapitálové výdaje 

§ 3xxx, pol. 6xxx, ÚZ 1030 ....................................................... o 3.600 tis. Kč 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

Strana 79/105  

u městského obvodu Lhotka: 

- zvyšují převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

§ 6330, pol. 4137, ÚZ 1030, ORG 512 ........................................ o 411 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje 

§ 3xxx, pol. 5xxx, ÚZ 1030 .......................................................... o 411 tis. Kč 

  

5) ukládá 

 

 

 

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 4) tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.07.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
6) projednala 

  
doporučení komise životního prostředí rady města zvážit vyčlenění prostředků na pořízení 

čističek vzduchu do škol dle žádosti městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (viz příloha 

č. 2 předloženého materiálu) z jiné rozpočtové kapitoly 

  

 
RM_VZ 14 
Smlouva o poskytování služeb technické podpory provozu a rozvoje 
informačního systému ISEA se společností ICT Brains s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 04437/RM1418/65 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o poskytování služeb technické 

podpory provozu a rozvoje informačních systémů se společností ICT Brains s.r.o., se sídlem: 

Fryčovice č.p. 105, 739 45, IČ: 28650891 dle přílohy č.1 předloženého materiálu 
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RM_M 24 
Návrh na bezúplatné přijetí nedokončeného dlouhodobého hmotného 
majetku do evidence investičního odboru magistrátu v rámci akce 
“Výstavba technické infrastruktury sídelního útvaru Janová v Polance 
nad Odrou” 
  
Usnesení číslo: 04438/RM1418/65 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
návrh na bezúplatné přijetí nedokončeného dlouhodobého majetku do evidence investičního 

odboru Magistrátu města Ostravy v celkové pořizovací hodnotě 883 850,- Kč 

  

2) rozhodla 

  
o přijetí nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku do evidence investičního odboru v 

celkové pořizovací hodnotě 883 850,- Kč del přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu provést zaúčtování přijaté pořizovací hodnoty                  

883 850,- Kč do evidence investičního odboru Magistrátu města Ostravy 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.08.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 43 
Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností” v souvislosti se 
stavbami investičního odboru zahrnutými do kapitálového rozpočtu 
města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 04439/RM1418/65 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření ”Smlouvy  o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce VO oblast 

Starobní v úseku od ul. Místecké po ul. Středulinského” mezi povinným: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO: 70994234 

a 
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oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti  na částech pozemků parc.č. 1278/2, parc.č.  

1278/3, parc.č. 1278/4, parc.č.  1278/9 a parc.č.  1332/1 v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava  dle 

přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření ”Smlouvy  o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “rekonstrukce VO oblast 

Starobní v úseku od ul. Místecké po ul. Středulinského” mezi vlastníkem: 

Dopravní podnik Ostrava, a.s. 

Poděbradova 494/2, 701 71 Ostrava, Moravská Ostrava 

IČO: 61974757 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti  na částech pozemků parc.č. 189/1 a parc.č. 189/2 v 

k.ú. Vítkovice, obec Ostrava  dle přílohy č. 4 

  

3) rozhodla 

  
o uzavření ”Smlouvy  o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce 

VO Ráčkova” mezi povinným: 

RPG Byty, s.r.o. 

Ostrava - Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, PSČ 701 97 

IČO: 27769127 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti  na části pozemku parc.č. 925 v k.ú. Radvanice, 

obec Ostrava  dle přílohy č. 6 

  

4) rozhodla 

  
o uzavření ”Smlouvy  o zřízení věcného břemene”  v souvislosti se stavbou “Vodovod 

Zauliční, posílení DTP Krásné Pole” mezi povinným: 

Moravskoslezský kraj 

sídlo: ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava 

IČO: 70890692 

zastoupený z pověření hejtmana kraje 

Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, 

se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 

IČO: 00095711 
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a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti  na části pozemku parc.č. 2291/1 v k.ú. Krásné 

Pole, obec Ostrava  dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  

5) rozhodla 

  
o uzavření ”Smlouvy  o zřízení věcného břemene”  v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce 

vodovodu ul. Hlučínská” mezi povinným: 

Moravskoslezský kraj 

sídlo: ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava 

IČO: 70890692 

zastoupený z pověření hejtmana kraje 

Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, 

se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 

IČO: 00095711 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti  na částech pozemků parc.č. 1906/1 a 

parc.č. 1913/1 v k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava  dle přílohy č. 10 předloženého 

materiálu 

  

6) rozhodla 

  
o uzavření ”Smlouvy  o zřízení věcného břemene - služebnosti stezky a cesty”  v souvislosti se 

stavbou “Prameniště Dubí, rekonstrukce studny D2” mezi povinným: 

Povodí Odry, státní podnik 

Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 70890021 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti  na částech pozemků parc.č. 826/1, parc.č.  882/1, 

parc.č. 1389/1 a parc.č.  1421 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava  dle přílohy č. 12 

předloženého materiálu 
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RM_M 66 
Návrh na uzavření smlouvy o postoupení práv a povinností z územního 
souhlasu, o převodu projektové dokumentace a postoupení licence 
akce ORG 4312 Rekonstrukce VO Černá louka 
  
Usnesení číslo: 04440/RM1418/65 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o postoupení práv a povinností z územního souhlasu, o převodu projektové 

dokumentace a postoupení licence akce ORG 4312 Rekonstrukce VO Černá louka mezi 

převádějícím: společností Ostravské výstavy, a.s., Černá louka 3235, 702 00 Ostrava,           

IČO 25399471 

a nabyvatelem: statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava,               

IČO 00845451 

dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 67 
Návrh na bezúplatné přijetí nedokončeného dlouhodobého hmotného 
majetku do evidence investičního odboru magistrátu v rámci akce 
“Rekonstrukce ulice Foerstrova” 
  
Usnesení číslo: 04441/RM1418/65 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
návrh na bezúplatné přijetí nedokončeného dlouhodobého majetku do evidence investičního 

odboru Magistrátu města Ostravy v celkové pořizovací hodnotě 134 915 Kč 

  

2) rozhodla 

  
o přijetí nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku do evidence investičního odboru 

Magistrátu města Ostravy v celkové pořizovací hodnotě 134 915 Kč dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

Strana 84/105  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu provést zaúčtování přijaté pořizovací hodnoty              

134 915 Kč do evidence investičního odboru Magistrátu města Ostravy 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.08.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_VZ 1 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o 
dílo na zpracování projektových dokumentací a výkon autorského 
dozoru pro stavbu “Propojení kanalizace v ulici U Stavisek na sběrač 
B” v Ostravě - Radvanicích 
  
Usnesení číslo: 04442/RM1418/65 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové 

dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí a projektové dokumentace k žádosti o 

stavební povolení s propracováním do úrovně dokumentace pro provádění stavby “Propojení 

kanalizace v ulici U Stavisek na sběrač B” v Ostravě - Radvanicích, včetně plánu BOZP 

a výkonu autorského dozoru po dobu realizace této stavby, se zhotovitelem: 

BAD spol. s r.o. 

Sídlo: Hornopolní 12, 702 00 Ostrava 

IČO: 44739508 

za cenu nejvýše přípustnou 153.500,- Kč bez DPH + DPH v zákonné výši dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 
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RM_VZ 4 
Veřejná zakázka “Demolice stožárů osvětlení hřiště Stadionu Bazaly - 
Slezská Ostrava”, poř.č. 118/2016 
  
Usnesení číslo: 04443/RM1418/65 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na demolici 4 ks osvětlovacích 

stožárů stejného typu na parc. č. 1706, k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, v areálu stadionu 

Bazaly dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s uchazečem: 

DAV, a.s. 

sídlo: Zengrova 510/19, 703 00 Ostrava 

IČO: 00575381 

za cenu nejvýše přípustnou 1.779.922,00 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 7 
Významná veřejná zakázka “Tramvajové mosty ul. Plzeňská”, poř. č. 
3/2016 
  
Usnesení číslo: 04444/RM1418/65 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 1020/ZM1418/15 

k usnesení č. 02991/RM1418/44 

k usnesení č. 03392/RM1418/50 

  

Rada města 

  
1) zrušuje 

  
podle ust. § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů, otevřené řízení k veřejné zakázce na realizaci stavby “Tramvajové mosty 

ul. Plzeňská” v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, z důvodu uvedeného v předloženém 

materiálu 
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RM_VZ 8 
Veřejná zakázka “Cyklistická stezka Proskovická, Blanická”, poř.č. 
137/2016 
  
Usnesení číslo: 04445/RM1418/65 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zveřejnění předběžného oznámení k veřejné zakázce na realizaci stavby “Cyklistická stezka 

Proskovická, Blanická” dle ust. § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů, a to v rozsahu dle předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 12 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o 
dílo na zpracování Koncepce umístění inženýrských sítí ve Strategické 
průmyslové zóně Ostrava - Mošnov. 
  
Usnesení číslo: 04446/RM1418/65 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření Smlouvy o dílo na zpracování Koncepce 

umístění inženýrských sítí ve Strategické průmyslové zóně Ostrava - Mošnov se zhotovitelem 

IGEA s.r.o., Na valše 3, 702 00 Ostrava, IČO: 46580514 za cenu nejvýše přípustnou       

285.000,- Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 15 
Veřejná zakázka “Veřejné osvětlení oblast K Lípě”, poř.č. 126/2016 
  
Usnesení číslo: 04447/RM1418/65 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

osvětlení oblast K Lípě” v městských obvodech Polanka nad Odrou a Svinov dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu s uchazečem: 
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ELSPOL - Gattnar s.r.o. 

se sídlem: Švermova 806/96, 709 00 Ostrava 

IČO: 25865455 

za cenu nejvýše přípustnou 1.232.906,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 16 
Veřejná zakázka “Stavební úpravy objektu Bauhaus Ostrava 
(PD+AD+IČ)”, poř. č. 136/2016 
  
Usnesení číslo: 04448/RM1418/65 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

dokumentace pro vydání stavebního povolení s propracováním do úrovně dokumentace pro 

provádění stavby „Stavební úpravy objektu Bauhaus Ostrava“, v k.ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru v rámci této stavby, v rozsahu 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

MARPO s.r.o. 

se sídlem: 28. října 66/201, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 

IČO: 41033078 

za cenu nejvýše přípustnou 943.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 17 
Veřejná zakázka “Revitalizace areálu býv. kasáren Hranečník - SO 05”, 
poř. č. 088/2016 
  
Usnesení číslo: 04449/RM1418/65 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 03993/RM1418/60 

k usnesení č. 04288/RM1418/63 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o úpravě zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle § 27 
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zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci 

stavby “Revitalizace areálu bývalých kasáren Hranečník - technická a výcviková základna IZS, 

k.ú. Slezská Ostrava: SO 05 zázemí areálu, instruktážní prostory a prostory MPO”, obec 

Ostrava, a to v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 18 
Veřejná zakázka “Přepojení kanalizace bytových domů ul. U Oblouku”, 
poř. č. 115/2016 
  
Usnesení číslo: 04450/RM1418/65 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

kanalizace bytových domů ul. U Oblouku”  v Ostravě - Porubě dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu se společností: 

STASPO, spol. s r.o. 

se sídlem: Těšínská 114/254, Radvanice, 716 00 Ostrava 

IČO: 41035704 

za cenu nejvýše přípustnou 2.676.793,39 Kč bez DPH 

  

 
RM_M 16 
Povolení výjimky ze stavební uzávěry SDD štola “Augustin” pro stavbu 
“Sanace štoly Augustin” v k.ú. Slezská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04451/RM1418/65 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o povolení výjimky ze stavební uzávěry v bezpečnostním pásmu starého důlního díla štola 

“Augustin” vyhlášené územním rozhodnutím č. 197/02 ze dne 2.8.2002 vydaným pod č.j. 

Správ./ÚSŘ/3070/41/01/Pa, a jeho následné změny č. 16/08  ze dne 28.1.2008 vydaným pod 

č.j. Správ./ÚSŘ/1807/07/Chu-R,  pro zpevnění podloží v rámci stavby “Sanace štoly Augustin” 

v k.ú. Slezská Ostrava dle přílohy č.1 předloženého materiálu 
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RM_M 17 
Povolení výjimky ze stavební uzávěry SDD “Štola u pěšiny Zámostí” pro 
stavbu “Elektropřípojka monitorovacího systému výstupu důlních 
plynů odplyňovacího vrtu VM - OV č. 100” v k.ú. Slezská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04452/RM1418/65 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o povolení výjimky ze stavební uzávěry vyhlášené územním rozhodnutím č. 188/02, v 

bezpečnostním pásmu starého důlního díla ”Štola u pěšiny Zámostí” ze dne 31.7.2002 

vydaným pod zn. Správ./ÚSŘ/3070/38/01/Pa,  pro vybudování stavby “Elektropřípojka 

monitorovacího systému výstupu důlních plynů odplyňovacího vrtu VM - OV č. 100” v k.ú. 

Slezská Ostrava dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 25 
Příprava a podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního 
operačního programu pro projekt “Územní studie č. 02/2015/Z1/SV” 
  
Usnesení číslo: 04453/RM1418/65 

(zn.předkl.) 
89 

  
k usnesení č. 02636/RM1418/38 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci pro projekt “Územní studie č. 02/2015/Z1/SV” ke 

spolufinancování z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 3.3 

Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje 

  

2) schvaluje 

  
nositele projektu dle bodu 1) tohoto usnesení útvar hlavního architekta a stavebního řádu, který 

zajišťuje přípravu a realizaci tohoto projektu 

  

3) ukládá 

  
Magistrátu města Ostrava - odboru strategického rozvoje 
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předložit žádost o dotaci a všech jejich příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu 

s podmínkami výzvy č. 9. “Územní studie” v rámci Integrovaného regionálního operačního 

programu 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 31.10.2016 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 69 
Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitých věcí (stavby garáže, 
pozemky, jejichž součástí jsou stavby garáží) v souladu s čl. 7 odst. 3 
písm. c) Statutu a s čl. 7 odst. 5 písm. d) Statutu 
  
Usnesení číslo: 04454/RM1418/65 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
v souladu s čl. 7, odst. (5), písm. d), obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, Statut 

města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, dle předloženého materiálu, předchozí 

souhlas k nabytí staveb garáží ve vlastnictví třetích osob, stojících na pozemcích v k. ú. 

Poruba-sever, obec Ostrava a v k. ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 

Ostrava, svěřených městskému obvodu Poruba, uvedených v příloze č. 1 tohoto materiálu, a to 

na základě využití předkupního práva za podmínky nabídky vlastníka stavby garáže z titulu 

předkupního práva dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

  

2) vydává 

  
v souladu s čl. 7, odst. (3), písm. c) obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, Statut 

města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, dle předloženého materiálu, předchozí 

souhlas k úplatnému nabytí staveb garáží ve vlastnictví třetích osob stojících na pozemcích v k. 

ú. Poruba-sever, obec Ostrava a v k. ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, svěřených městskému obvodu Poruba, uvedených v příloze č. 1 tohoto materiálu za 

podmínky, že nabytí staveb garáží nebude předcházet nabídka vlastníka stavby garáže z 

předkupního práva dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

  

3) vydává 

  
v souladu s čl. 7, odst. (3), písm. c) obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, Statut 

města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, dle předloženého materiálu, předchozí 

souhlas k úplatnému nabytí pozemků, jejichž součástí jsou stavby garáží ve vlastnictví třetích 

osob v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava a v k. ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

Strana 91/105  

statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Poruba, uvedených v příloze č. 2 

tohoto materiálu. 

  

 
RM_M 70 
Předchozí souhlas rady města k prodeji a k pronájmu nemovitostí 
svěřených městským obvodům a k nabytí nemovitostí do majetku 
města 
  
Usnesení číslo: 04455/RM1418/65 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
předchozí souhlas k pronájmu dle čl. 7, odst. (3), písm. c), bod 2., k prodeji dle 7, odst. (3), 

písm. a), a k nabytí dle čl. 7, odst. (3), písm. c), obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 

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

materiálu 

  

 
RM_M 71 
Předchozí souhlas rady města k pronájmu nemovitostí svěřených 
městským obvodům, k nabytí nemovitostí do majetku města a k nabytí 
nemovité věci – věcného práva odpovídajícího věcnému břemeni – 
služebnosti 
  
Usnesení číslo: 04456/RM1418/65 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
předchozí souhlas k pronájmu dle čl. 7, odst. (8), písm. c), bod 1. a k nabytí dle čl. 7, odst. (3), 

písm. c), obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění 

pozdějších změn a doplňků, dle předloženého materiálu 

  

 
RM_M 83 
Rozpočtová úprava 
  
Usnesení číslo: 04457/RM1418/65 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
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1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í  

- daňové příjmy na pol. 1122, ORJ 120 o 195 512 tis.Kč 

- kapitálové výdaje 

na § 3639, pol. 6121, ORJ 137 o 51 282 tis.Kč 

z v y š u j í  běžné výdaje na § 6409, pol. 5365, ORJ 120 o 195 512 tis.Kč 

s n i ž u j í  kapitálové výdaje 

na § 3639, pol. 6130, ORJ 137 o 51 282 tis.Kč 

  

2) ukládá 

   

náměstkyni primátora doc. Ing. Ivetě Vozňákové, Ph.D.  

předložit zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření z bodu 1) tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 14.09.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 84 
Úprava rozpočtu r. 2016 
  
Usnesení číslo: 04458/RM1418/65 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s přijetím účelové neinvestiční dotace z rozpočtu MSK ve výši 120 tis.Kč pro příspěvkovou 

organizaci Středisko volného času Korunka, Ostrava-Mariánské Hory, p.o. na realizaci 

projektu Krajská konference mládeže Moravskoslezského kraje 

  

2) rozhodla 

  
a) o změně charakteru příspěvku, který byl schválen jako investiční ve výši 1 500 tis.Kč pro 

příspěvkovou organizaci Divadlo loutek Ostrava na renovaci a přečalounění sedadel a výměnu 
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koberce v sále hlavní scény DLO, na příspěvek neinvestiční 

b) o poskytnutí dotace městskému obvodu Radvanice a Bartovice ve výši 3 000 tis.Kč na 

    - rekonstrukci vnitřních prostorů budovy Klubu důchodců, ul. Těšínská 46 (2 000 tis.Kč) 

    - souvislou údržbu chodníků na ul Těšínské, úsek Dvorová - zastávka U Samoobsluhy 

včetně nasvětlení přechodu (1 000 tis.Kč) 

  

3) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele 

- snížení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Čtyřlístek - centrum pro osoby se 

zdravotním postižením Ostrava, p.o. o 4 879 tis.Kč 

- snížení investičního příspěvku příspěvkové organizaci Divadlo loutek Ostrava, p.o. o                   

1 500 tis.Kč 

- zvýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Divadlo loutek Ostrava, p.o. o              

1 500 tis.Kč 

  

4) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ORJ 120, ÚZ 34070 o 250 tis.Kč (A.3.) 

                                      ÚZ 13015 o 3 606 tis.Kč (A.4.)  

- neinvestiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4122, ORJ 120, ÚZ 201 o 1 000 tis.Kč (A.1.) 

                                                   o 3 680 tis.Kč (A.5.) 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ORJ 120, ÚZ 3500, org. 608 o 87 tis.Kč (B.1.) 

- běžné výdaje 

na § 5599, pol. 5162, ORJ 133, ÚZ 201 o 1 000 tis.Kč (A.1.) 

(A.4.) na ORJ 135, § 4399, ÚZ 13015, pol. 5011 o 2 621 tis.Kč 
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                                                              pol. 5021 o 50 tis.Kč 

                                                              pol. 5031 o 616 tis.Kč 

                                                              pol. 5032 o 231 tis.Kč 

          na ORJ 130, § 4399, ÚZ 13015, pol. 5132 o 4 tis.Kč 

                                                              pol. 5167 o 20 tis.Kč 

          na ORJ 133, § 4399, pol. 5137, ÚZ 13015 o 34 tis.Kč 

          na ORJ 180, § 4399, pol. 5169, ÚZ 13015 o 30 tis.Kč    

na § 6171, pol. 5167, ORJ 133 o 100 tis.Kč (C.1.) 

(C.4.) na ORJ 130, § 3299, pol. 5137, org. 92000000, ÚZ 103500000 o 23 tis.Kč 

                                                                                       ÚZ 103100000 o 3 tis.Kč 

                                                                                       ÚZ 103107606 o 2 tis.Kč 

          na ORJ 133, § 3299, pol. 5137, org. 92000000, ÚZ 103500000 o 630 tis.Kč 

                                                                                       ÚZ 103100000 o 75 tis.Kč 

                                                                                       ÚZ 103107606 o 38 tis.Kč   

na § 4349, pol. 5194, ORJ 270, ÚZ 7402 o 5 tis.Kč (C.5.) 

- kapitálové výdaje 

(C.3.) na ORJ 230, § 3631, pol. 6121, org. 4311 o 326 tis.Kč 

                                                             org. 4313 o 345 tis.Kč  

          na ORJ 100, § 2212, pol. 6121 o 970 tis.Kč 

- neinvestiční transfery 

(A.3.) na ORJ 160, § 3311, pol. 5336, ÚZ 34070, org. 4234 o 150 tis.Kč 

                                                                               org. 4251 o 100 tis.Kč 

na § 3539, pol. 5336, ORJ 170, ÚZ 201, org. 4241 o 3 680 tis.Kč (A.5.) 

na § 3311, pol. 5331, ORJ 160, ÚZ 2003, org. 4240 o 1 500 tis.Kč (C.2.) 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

(E.2.) na ORJ 120, § 6330, pol. 5347, ÚZ 93, org. 517 o 1 000 tis.Kč 

                                                             ÚZ 3500, org. 617 o 2 000 tis.Kč 

z v y š u j e  rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 87 tis.Kč (B.1.) 

                                                  o 4 879 tis.Kč (B.2.) 

                                                  o 3 388 tis.Kč (E.1.) 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

na § 6171, pol. 5168, ORJ 133 o 100 tis.Kč (C.1.) 

na § 3299, pol. 5909, ORJ 140, ÚZ 7606 o 771 tis.Kč (C.4.) 

na § 4349, pol. 5169, ORJ 270, ÚZ 7402 o 5 tis.Kč (C.5.) 
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- kapitálové výdaje 

(C.3.) na ORJ 230, § 3631, pol. 6121, ORJ 230, org. 4307 o 671 tis.Kč 

                               § 2212, pol. 6121, org. 3198 o 970 tis.Kč 

- neinvestiční transfery 

(B.2.) na ORJ 180, § 4354, pol. 5331, org. 43 o 2 217 tis.Kč 

                               § 4357, pol. 5331, org. 43 o 2 662 tis.Kč        

na § 3311, pol. 6351, ORJ 160, org. 4240 o 1 500 tis.Kč (C.2.)    

- investiční transfery 

na § 2141, pol. 6313, ORJ 160 o 3 388 tis.Kč (E.1.)                                   

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

na § 6409, pol. 6901, ORJ 120 o 3 000 tis.Kč (E.2.) 

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky (A.2.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR na pol. 4116, ÚZ 104513013 o 961 tis.Kč 

                                                                                                      ÚZ 104113013 o 113 tis.Kč 

- zvýší výdaje na § xxxx, pol. xxxx, ÚZ 104513013 o 961 tis.Kč 

                                                        ÚZ 104113013 o 113 tis.Kč  

Městské obvody dle bodu A.4. důvodové zprávy 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR celkem o 20 431 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 4399, pol. 5xxx, ÚZ 13015 o 20 431 tis.Kč 

Městský obvod Radvanice a Bartovice (E.2.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 517 o 1 000 tis.Kč 

                                   ÚZ 3500, org. 617 o 2 000 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na souvislou údržbu ul. Těšínské 

na § 2219, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 1 000 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci 6608 - rekonstrukce vnitřních prostor Klubu důchodců 

na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500 o 2 000 tis.Kč 

  

5) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.07.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 1 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty JUDr. Lukáše Semeráka, člena 
rady města, do Francie (Paříž) ve dnech 14-16.6.2016 
  
Usnesení číslo: 04459/RM1418/65 

(zn.předkl.) 
39 

  
k usnesení č. 03895/RM1418/59 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu  ze zahraniční pracovní cesty  JUDr. Lukáše Semeráka, člena rady města, do Francie 

(Paříž) ve dnech 14.-16.6.2016    

  

 
RM_M 90 
Výměna a přemístění kamer na vybraných křižovatkách pro rok 2016 
  
Usnesení číslo: 04460/RM1418/65 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vystavení objednávky na přemístění kamer na vybraných křižovatkách, a to za cenu 

395.585,35 Kč bez DPH společnosti OVANET a.s., se sídlem Hájkova 1100/12, Ostrava-

Přívoz, IČ: 258 57 568 

  

2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru dopravy k zabezpečení všech úkonů spojených s realizací bodu 1) tohoto 

usnesení včetně podpisu objednávky 

  

 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 05.08.2016 

 vedoucí odboru dopravy 

  
 

RM_VZ 19 
Veřejná zakázka “Preference dopravy - tramvajová páteřní linka Hlavní 
nádraží - Vřesinská (zadavatelská činnost)”, poř. č. 142/2016 
  
Usnesení číslo: 04461/RM1418/65 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 
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1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- sníží investiční transf.ostat.přísp.organizacím  

  na § 2212, pol. 6359, ORG 0000000003408, ORJ 100 o 182 tis. Kč                     

- zvyší právní služby 

  na § 2229, pol. 5166, ORJ 100 o 182 tis. Kč               

  

2) rozhodla 

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

zadavatelské činnosti, ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů, veřejné zakázky “Preference dopravy - tramvajová páteřní linka Hlavní 

nádraží - Vřesinská”, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, se společností: 

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář 

se sídlem: Jakubská 121/1, 602 00 Brno 

IČO: 28305043 

za ceny uvedené v předloženém materiálu 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 29.07.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 2 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce archiválie s Oblastní galerií 
Vysočiny v Jihlavě pro výstavu 
  
Usnesení číslo: 04462/RM1418/65 

(zn.předkl.) 
26 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně půjčitele o uzavření smlouvy o výpůjčce, jejímž předmětem je výpůjčka archiválie - 

Vandrovní list tovaryše Karla Kudelky z Moravské Ostravy - s Oblastní galerií Vysočiny v 

Jihlavě, se sídlem Komenského 10, 586 01 Jihlava, na dobu určitou od účinnosti smlouvy  
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do 31. 10. 2016 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 49 
Smlouva o zabezpečení odborné praxe studentů vzdělávacích institucí 
  
Usnesení číslo: 04463/RM1418/65 

(zn.předkl.) 
36 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o zabezpečení odborné praxe studentů vzdělávacích institucí mezi 

statutárním městem Ostrava a Vyšší odbornou školou Jana Ámose Komenského, se sídlem 

Nádražní 416/120, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO 71341200, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu. 

  

 
RM_MZP 1 
Návrh organizační změny k 1. 8. 2016 odboru majetkového Magistrátu 
města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 04464/RM1418/65 

(zn.předkl.) 
22 

  
Rada města 

  
1) ruší 

  
s účinností ke dni 31. 7. 2016 oddělení realizace strategického majetku v odboru majetkovém 

  

2) rozhodla 

  
s účinností od 1. 8. 2016 o změně názvu stávajícího oddělení věcných břemen na oddělení 

věcných břemen, strategického majetku a průmyslových zón 

  

3) schvaluje 

  
organizační strukturu odboru majetkového dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_MZP 2 
Návrh na jmenování vedoucí odboru platového a personálního 
Magistrátu města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 04465/RM1418/65 

(zn.předkl.) 
22 

  
Rada města 

  
1) jmenuje 

  
paní Ing. Mgr. Yxxxxx Gxxxxx, Ph.D., nar. xx. x. xxxx, trvale bytem xxxxxxxx x, xxxxx 

xxxxxxx,  vedoucí odboru platového a personálního Magistrátu města Ostravy, a to s účinností 

od 1. 10. 2016 

  

 
RM_M 72 
Kontrola plnění usnesení rady města za období březen, duben a květen 
2016 
  
Usnesení číslo: 04466/RM1418/65 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
předloženou kontrolu s tím, že: 

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

sledování 

b) usnesení dle přílohy č. 3 předloženého materiálu ponechává ve sledování k další kontrole 

plnění usnesení rady města 

  

 
RM_M 50 
Návrh na naložení s neupotřebitelným majetkem v užívání Magistrátu 
města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 04467/RM1418/65 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vyřazení neupotřebitelného majetku statutárního města Ostravy v užívání Magistrátu  města 
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Ostravy v rozsahu a způsobem dle důvodové zprávy -  fyzickou likvidací 

  

2) jmenuje 

  
likvidační komisi, která o provedené likvidaci pořídí likvidační protokol dle “Směrnice 2/2007  

pro evidenci majetku” a jmenuje  její členy: 

předseda: 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala - vedoucí odboru hospodářské správy 

členové: 

Bc. Helena Tichavská - odbor projektů IT služeb a outsourcingu 

Ing. Jarmila Kopelová -  odbor hospodářské správy 

Miroslava Dřízgevičová - odbor hospodářské správy 

  

 
RM_M 20 
Návrh na prodej přebytečného movitého majetku města formou 
elektronické aukce 
  
Usnesení číslo: 04468/RM1418/65 

(zn.předkl.) 
84 

  

k usnesení č. 03824/RM1418/57 

k usnesení č. 04133/RM1418/61 

  
Rada města 

  
1) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, odboru hospodářské správy, 

aby prostřednictvím společnosti eCentre Ostrava a.s., Agrentinská  286/38, 170 00 Praha - 

Holešovice,  pobočka: Nemocniční 987/12, 702 00 Ostrava, dle důvodové zprávy zajistil 

realizaci elektronické aukce a všechny jiné úkony, související s prodejem motorového vozidla s 

vyjímkou uzavření kupní smlouvy: 

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

2007 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 31.08.2016 

 vedoucí odboru hospodářské správy 
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2) stanovuje 

  
nejnižší vyvolávací cenu motorového vozidla v elektronické aukci zmíněné v bodu 1) tohoto 

usnesení: 

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

2007; vyvolávací cena: 58 000,00 Kč 

  

3) rozhodla 

  
o uzavření kupní smlouvy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s vítězem elektronické aukce 

zmíněné v bodu 2) tohoto usnesení 

  

4) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy k podpisu kupní smlouvy 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 31.08.2016 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_VZ 2 
Veřejná zakázka “Elektromobily - operativní leasing”, poř. č. 106/2016 
  
Usnesení číslo: 04469/RM1418/65 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
akceptací kalkulaci operativního leasingu na pronájem 2 ks elektromobilů, v rozsahu dle 

přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 9 
Veřejná zakázka “Výměna hlavního vstupu a prosklené schodišťové 
stěny přístavby Nové radnice”, poř.č. 98/2016 
  
Usnesení číslo: 04470/RM1418/65 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 
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o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na realizaci stavby “Výměna 

hlavního vstupu a prosklené schodišťové stěny přístavby Nové radnice na ul. Sokolská 28” dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu s uchazečem: 

Stavos Stavba a.s. 

se sídlem: U Studia 3189/35, 700 30 Ostrava 

IČO: 44739494 

za cenu nejvýše přípustnou 730.142,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 10 
Veřejná zakázka “Rotační kartotéky”, poř. č. 37/2016 
  
Usnesení číslo: 04471/RM1418/65 

(zn.předkl.) 
84 

  
k usnesení č. 03337/RM1418/49 

k usnesení č. 03949/RM1418/59 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- sníží rozpočet kapitálových výdajů na ORJ 130, § 6171, pol. 6123 o 2 000 tis. Kč 

- sníží rozpočtová rezerva na ORJ 120, § 6409, pol. 5901 o 2 000 tis. Kč 

- zvýší rozpočet kapitálových výdajů na ORJ 130, § 6171, pol. 6122 o 4 000 tis. Kč 

  

2) vylučuje 

  
z otevřeného řízení vyhlášeného k veřejné zakázce “Rotační kartotéky” z důvodů uvedených v 

předloženém materiálu uchazeče, který předložil svou nabídku pod poř. č. 1: 

KARDEX s.r.o. 

se sídlem: Praha 1, Petrská 1136/12, PSČ 11000 

IČO: 26192128 

  

3) rozhodla 

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

předloženého materiálu a o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy dle přílohy č. 3 
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předloženého materiálu na dodávku a montáž rotačních kartoték s uchazečem, který předložil 

svou nabídku pod poř.č. 2: 

MEDIS INFO SECURITY, s.r.o. 

se sídlem: Spodní 327/5, Bobrovníky, 748 01 Hlučín 

IČO: 25393201 

za cenu nejvýše přípustnou 8.162.000,- Kč bez DPH 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.07.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_VZ 13 
Veřejná zakázka “Výměna stávajícího výtahu - AMO”, poř. č. 114/2016 
  
Usnesení číslo: 04472/RM1418/65 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na provedení díla “Výměna 

stávajícího výtahu budovy přístavby Archivu města Ostravy” na ul. Špálova 19 v Ostravě - 

Přívoze dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s uchazečem: 

VÝTAHY OSTRAVA spol. s r.o. 

se sídlem: Teslova 873/2, Přívoz, 702 00 Ostrava 

IČO: 43965865 

za cenu nejvýše přípustnou 639.000,- Kč bez DPH 
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RM_M 68 
Přijetí dotace z Operačního programu Technická pomoc na projekt 
Zprostředkující subjekt ITI ostravské aglomerace 
  
Usnesení číslo: 04473/RM1418/65 

(zn.předkl.) 
21 

  
k usnesení č. 03970/RM1418/60 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o přijetí dotace z Operačního programu Technická pomoc od poskytovatele Česká republika - 

Ministerstvo pro místní rozvoj, se sídlem Staroměstské nám. 932/6, 110 15 Praha 1, na projekt 

“Zprostředkující subjekt ITI ostravské aglomerace” dle podmínek uvedených příloze č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
financování projektu “Zprostředkující subjekt ITI ostravské aglomerace”: 

- v roce 2016 na předfinancování 1848 tis. Kč 

- v roce 2017 na předfinancování 3377 tis. Kč 

- v roce 2018 na předfinancování 1689 tis. Kč 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
Magistrátu města Ostrava - odboru vnitřních věcí 

zajistit předfinancování projektu uvedeného v bodě 1) v rámci specifikace nároků na rozpočet 

statutárního města Ostrava dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Marcela Trojáková, T: 30.09.2016 

 vedoucí odboru vnitřních věcí 

  
4) ukládá 

  
Magistrátu města Ostrava - odboru vnitřních věcí 
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zabezpečit všechny potřebné úkony spojené s realizací projektu dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Marcela Trojáková, T: 30.06.2018 

 vedoucí odboru vnitřních věcí 

  
 

  
 
 


