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Přehled usnesení zastupitelstva města dle čísel ze dne: 10.06.2015 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

0376/ZM1418/6 ZM_M 0 Schválení programu 6. zasedání zastupitelstva 

města konaného dne 10. 6. 2015 

35 

0377/ZM1418/6 ZM_M 0 Určení ověřovatelů zápisu z 6. zasedání 

zastupitelstva města konaného dne 10. 6. 2015 

72 

0378/ZM1418/6 ZM_M 0 Zpráva ověřovatelů zápisu z 5. zasedání 

zastupitelstva města 

72 

0379/ZM1418/6 ZM_M 1 Informace o činnosti orgánů města 35 

0380/ZM1418/6 ZM_M 3 Návrh na úpravu Jednacího řádu zastupitelstva 

města 

35 

0381/ZM1418/6 ZM_M 8 Společná deklarace o spolupráci na přípravě 

konceptu chytrého města (Smart city) a chytrého 

regionu (Smart region) s prioritou zlepšení 

celkové kvality života a životního prostředí v 

Ostravě a MS kraji 

35 

0382/ZM1418/6 ZM_M 83 Dopis poslance Evropského parlamentu pana Petra 

Macha ve věci čipování psů 

33 

0383/ZM1418/6 ZM_M 4 Informace o plnění usnesení zastupitelstva města 35 

0384/ZM1418/6 ZM_M 5 Návrh zástupců do dozorčích rad obchodních 

společností s majetkovou účastí statutárního města 

Ostravy 

35 

0385/ZM1418/6 ZM_M 6 Souhlas s účastí statutárního města Ostravy na 

projektu mezinárodní spolupráce v rámci 

programu Horizon 2020 

35 

0386/ZM1418/6 ZM_M 7 Průběžná informace o stavu projektů Průmyslová 

zóna Ostrava-Hrabová, Strategická průmyslová 

zóna Ostrava-Mošnov, Rozvojová zóna Hrušov a 

Vědecko-technologický park Ostrava za I. čtvrtletí 

roku 2015 

35 

0387/ZM1418/6 ZM_M 9 Souhlas s účastí statutárního města Ostravy v 

mezinárodním projektu v rámci programu 

URBACT 

35 

0388/ZM1418/6 ZM_M 10 Volba přísedící Okresního soudu v Ostravě 35 

0389/ZM1418/6 ZM_M 11 Smlouva č. 14203273 o poskytnutí podpory ze 

Státního fondu životního prostředí ČR v rámci 

Operačního programu Životní prostředí pro 

projekt (akci) “Zateplení objektu učebnový 

pavilon ZŠ Bohumínská, Slezská Ostrava” + 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

35 

0390/ZM1418/6 ZM_M 12 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Regionální rady na projekt „Modernizace 

přírodovědných a technických učeben základních 

škol na území MOb Poruba“ 

35 

0391/ZM1418/6 ZM_M 13 Žádost občanů města Ostravy o vyvěšení 

moravské vlajky na budovu Radnice města 

Ostravy dne 5.července 2015 

35 
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0392/ZM1418/6 ZM_M 14 Schválení účetní závěrky statutárního města 

Ostravy 

35 

0393/ZM1418/6 ZM_M 15 Zpráva o hospodaření statutárního města Ostrava 

za první čtvrtletí roku 2015 

35 

0394/ZM1418/6 ZM_M 16 Úprava závazného ukazatele a rozpočtu r. 2015 35 

0395/ZM1418/6 ZM_M 17 Zpráva o hospodaření SMO za rok 2014 - 

závěrečný účet 

35 

0396/ZM1418/6 ZM_M 92 Návrh na poskytnutí finančního daru postiženým 

obětem zemětřesení v Nepálu ve dnech 25.4. a 

12.5.2015 

35 

0397/ZM1418/6 ZM_M 93 Rozdělení volných zdrojů u základního běžného 

účtu 

35 

0398/ZM1418/6 ZM_M 94 Plnění usnesení zastupitelstva města č. 590/12 ze 

dne 17.12.2003 - pohledávky a ostatní aktiva 

statutárního města Ostravy ke dni 31.12.2014 

35 

0399/ZM1418/6 ZM_M 95 Návrh na poskytnutí bezúročných půjček 

zaměstnancům města dle Zásad pro použití 

prostředků sociálního fondu zaměstnanců 

statutárního města Ostravy zařazených do 

magistrátu a organizačních složek zřízených 

městem 

35 

0400/ZM1418/6 ZM_M 96 Smlouva o poskytnutí podpory č. 14194123 ze 

Státního fondu životního prostředí a Rozhodnutí 

poskytnutí dotace z OPŽP pro projekt “Zateplení 

školských zařízení v obvodu MOaP - 3. část” 

35 

0401/ZM1418/6 ZM_M 97 Smlouva č. 14201463 o poskytnutí podpory a 

rozhodnutí o poskytnutí dotace ze Státního fondu 

životního prostředí České republiky pro projekt 

“Zateplení a výměna oken Základní školy 

Volgogradská, Ostrava-Zábřeh” 

35 

0402/ZM1418/6 ZM_M 98 Smlouva č. 14202043 o poskytnutí podpory a 

rozhodnutí o poskytnutí dotace ze Státního fondu 

životního prostředí České republiky pro projekt 

“Zateplení objektu ZŠ Horymírova, 

Ostrava-Zábřeh” 

35 

0403/ZM1418/6 ZM_M 126 Schválení přípravy a podání žádosti o dotaci pro 

projekt “Komunitní dům seniorů Heřmanická, 

Slezská Ostrava” 

35 

0404/ZM1418/6 ZM_M 127 Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku číslo 

151110114 na projekt “Hornické hroby Slezská 

Ostrava” 

35 

0405/ZM1418/6 ZM_M 128 Smlouva č. 14201293 o poskytnutí podpory a 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze Státního fondu 

životního prostředí ČR v rámci Operačního 

programu Životní prostředí ČR pro projekt 

“Zateplení budovy MŠ Slívova 11/631, Ostrava - 

Slezská Ostrava” 

35 
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0406/ZM1418/6 ZM_M 18 Návrh na záměr města směnit věci nemovité a 

movité - v rámci projektu “Prodloužená ul. 

Ruská” 

30 

0407/ZM1418/6 ZM_M 99 Informativní zpráva o žádosti společnosti FREE 

ZONE OSTRAVA, akciová společnost, návrh 

dalšího postupu v SPZ Ostrava-Mošnov 

35 

0408/ZM1418/6 ZM_M 19 Návrh na přijetí daru lávky přes řeku Ostravici v 

k.ú. Slezská Ostrava a k.ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava od společnosti Ostravské výstavy, 

a.s. 

30 

0409/ZM1418/6 ZM_M 20 Návrh na záměr města darovat nemovité věci v 

k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava 

30 

0410/ZM1418/6 ZM_M 21 Návrh na uzavření smluv o budoucí smlouvě o 

zřízení služebnosti s fyzickými osobami a MSK 

30 

0411/ZM1418/6 ZM_M 22 Návrh na uzavření smluv o zřízení služebností s 

vlastníkem pozemku BOTOP s.r.o. a fyzickou 

osobou pro oprávněného statutární město Ostrava 

30 

0412/ZM1418/6 ZM_M 23 Návrh na uzavření smlouvy o bezúplatném 

převodu vlastnického práva k nemovité věci a o 

zřízení věcného práva s ČR-Úřadem pro 

zastupování státu ve věcech majetkových 

(ÚZSVM) k pozemkům v k. ú. Poruba, obec 

Ostrava 

30 

0413/ZM1418/6 ZM_M 24 Návrh na uzavření smlouvy o uzavření budoucí 

smlouvy o zřízení věcného břemene s MSK 

30 

0414/ZM1418/6 ZM_M 25 Návrh na bezúplatný převod pozemků pod 

cyklostezkou v k.ú. Proskovice, obec Ostrava 

30 

0415/ZM1418/6 ZM_M 26 Návrh nevyužít předkupní právo ke stavbě na 

pozemku parc.č. 2474/31 v k.ú. Svinov, obec 

Ostrava 

30 

0416/ZM1418/6 ZM_M 27 Návrh nevyužít předkupní právo ke stavbě na 

pozemku parc.č. 2474/57 v k.ú. Svinov, obec 

Ostrava 

30 

0417/ZM1418/6 ZM_M 28 Návrh směnit pozemek v k. ú. Pustkovec, obec 

Ostrava, svěřený městskému obvodu Pustkovec 

30 

0418/ZM1418/6 ZM_M 29 Návrh na směnu pozemků v k.ú. Polanka nad 

Odrou, obec Ostrava a návrh na uzavření smlouvy 

o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s 

budoucím vlastníkem BUDOUCNOST, spotřební 

družstvo v Ostravě 

30 

0419/ZM1418/6 ZM_M 30 Návrh na záměr města směnit pozemky v k. ú. 

Moravská Ostrava, Poruba, k. ú. Dubina u Ostravy 

a v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava v rámci 

akce “Zklidnění ulice Nádražní - práva k 

provedení stavby” 

30 

0420/ZM1418/6 ZM_M 31 Návrh směnit nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad 

Odrou, obec Ostrava, návrh na uzavření smlouvy 

o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

30 
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0421/ZM1418/6 ZM_M 32 Návrh na výkup pozemků v k.ú. Polanka nad 

Odrou, obec Ostrava 

30 

0422/ZM1418/6 ZM_M 33 Návrh koupit pozemky parc.č. 1192/42 a parc.č. 

1192/43 v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava 

30 

0423/ZM1418/6 ZM_M 34 Návrh koupit nemovité věci v k. ú. Slezská 

Ostrava, obec Ostrava v rámci stavby 

“Cyklostezka Počáteční-Slezskoostravský hrad” 

30 

0424/ZM1418/6 ZM_M 35 Návrh koupit nemovité věci v k. ú. Koblov, obec 

Ostrava v rámci stavby “Kanalizace a ČOV 

Koblov” 

30 

0425/ZM1418/6 ZM_M 36 Návrh na záměr města prodat pozemek v k. ú. 

Poruba, obec Ostrava, svěřený městskému 

obvodu; návrh na záměr města neprodat část 

pozemku v k. ú. Třebovice ve Slezsku, ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy 

30 

0426/ZM1418/6 ZM_M 37 Návrh na záměr města prodat pozemky v k.ú. 

Hošťálkovice, obec Ostrava a v k.ú. Vítkovice, 

obec Ostrava 

30 

0427/ZM1418/6 ZM_M 38 Návrh na záměr města neprodat pozemek v k.ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Newtonova) 

30 

0428/ZM1418/6 ZM_M 39 Návrh na záměr města neprodat pozemek v k.ú. 

Hrabová, obec Ostrava 

30 

0429/ZM1418/6 ZM_M 40 Návrh na záměr města neprodat pozemky v k.ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. 

Poděbradova) 

30 

0430/ZM1418/6 ZM_M 41 Návrh na záměr města neprodat pozemky v k. ú. 

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

svěřeno městskému obvodu Poruba 

30 

0431/ZM1418/6 ZM_M 42 Návrh na záměr města neprodat pozemky v k.ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. 

Českobratrská, ul. Josefa Lady) 

30 

0432/ZM1418/6 ZM_M 43 Návrh na záměr města neprodat, návrh na záměr 

města prodat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava 

a v k.ú. Radvanice, obec Ostrava 

30 

0433/ZM1418/6 ZM_M 44 Návrh na záměr města neprodat nemovitost v k. ú. 

Přívoz, obec Ostrava 

30 

0434/ZM1418/6 ZM_M 45 Návrh prodat nemovitou věc v k.ú. Muglinov, 

obec Ostrava 

30 

0435/ZM1418/6 ZM_M 46 Návrh na záměr města prodat část nemovité věci v 

k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 

30 

0436/ZM1418/6 ZM_M 47 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. 

Vřesina u Bílovce, obec Vřesina 

30 

0437/ZM1418/6 ZM_M 48 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. 

Dubina u Ostravy a v k.ú. Hrabůvka, obec 

Ostrava, návrh na záměr města nesměnit nemovité 

věci v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava 

30 

0438/ZM1418/6 ZM_M 49 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v 

k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

30 
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0439/ZM1418/6 ZM_M 50 Návrh prodat spoluvlastnický podíl nemovité věci 

v k.ú. Bystřice pod Hostýnem, obec Bystřice pod 

Hostýnem 

30 

0440/ZM1418/6 ZM_M 51 Návrh na záměr prodeje podzemní požární nádrže 

ve vlastnictví statutárního města Ostrava v k.ú. 

Martinov ve Slezsku, obec Ostrava 

30 

0441/ZM1418/6 ZM_M 52 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v 

k.ú. Zábřeh nad Odrou a v k.ú. Dubina u Ostravy, 

obec Ostrava 

30 

0442/ZM1418/6 ZM_M 53 CTP – administrativní objekt na Náměstí 

Republiky – další postup související s realizací 

výstavby 

30 

0443/ZM1418/6 ZM_M 54 Návrh na uzavření kupní smlouvy se společností 

Mobis Automotive System Czech s.r.o. ve 

“Strategické průmyslové zóně Ostrava-Mošnov” v 

k.ú. Mošnov, obec Mošnov 

30 

0444/ZM1418/6 ZM_M 55 Souhlas s postoupením smluv 30 

0445/ZM1418/6 ZM_M 56 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o 

zřízení služebnosti v k.ú. Přívoz, obec Ostrava pro 

V-PODLAHY, s.r.o. 

30 

0446/ZM1418/6 ZM_M 57 Návrh na učinění souhlasného prohlášení o 

vlastnictví nemovitých věcí v k.ú. Vítkovice ve 

prospěch ČR - Úřadu pro zastupování státu ve 

věcech majetkových 

30 

0447/ZM1418/6 ZM_M 58 Žádost SSK Vítkovice o navýšení dotace 

poskytnuté na realizaci akce “Zlatá tretra Ostrava 

IAAF World Challenge 2015” o 500 tis. Kč 

30 

0448/ZM1418/6 ZM_M 59 Memorandum o vzájemné spolupráci a podpoře 

při přípravě, výstavbě a provozu atletického centra 

v Ostravě 

30 

0449/ZM1418/6 ZM_M 60 Žádost o poskytnutí účelové dotace, žádosti o 

navýšení schválených neinvestičních účelových 

dotací v oblasti kultury 

30 

0450/ZM1418/6 ZM_M 61 Schválení úpravy závazného ukazatele pro rok 

2015 a návrh na navýšení neinvestičního 

příspěvku na provoz na rok 2016 Národnímu 

divadlu moravskoslezskému, p.o., z důvodu 

legislativní úpravy zařazování zaměstnanců do 

platových stupňů 

30 

0451/ZM1418/6 ZM_M 62 Žádost Ing. J.N., M.N. a Ing. H.N. o mimosoudní 

vyřešení sporu o určení vlastnického práva k 

pozemkům v k.ú. Zábřeh nad Odrou 

35 

0452/ZM1418/6 ZM_M 100 Lokalita Kostelní náměstí v k.ú. Moravská 

Ostrava - výzva ke zrušení smluv 

30 

0453/ZM1418/6 ZM_M 101 Žádost společnosti RED HOUSE 

DEVELOPMENT, s.r.o. o úpravu podmínek 

kupní smlouvy 

30 
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0454/ZM1418/6 ZM_M 102 Návrh na záměr města darovat a nedarovat 

pozemky v k.ú Moravská Ostrava, obec Ostrava 

(Komunikace II/479 Ostrava ul. Českobratrská, II. 

a III. stavba) 

30 

0455/ZM1418/6 ZM_M 103 Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. 

Přívoz, obec Ostrava 

30 

0456/ZM1418/6 ZM_M 104 Návrh koupit pozemek v k.ú. Svinov, obec 

Ostrava pro rozšíření zahrady MŠ Polanecká 

30 

0457/ZM1418/6 ZM_M 105 Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Slezská 

Ostrava, obec Ostrava 

30 

0458/ZM1418/6 ZM_M 106 Návrh na záměr města prodat pozemky pod 

komunikací ul. Mostní v k.ú. Hrabová, obec 

Ostrava 

30 

0459/ZM1418/6 ZM_M 107 Návrh na záměr města prodat pozemky a části 

pozemků v k. ú. Poruba, obec Ostrava, svěřené 

městskému obvodu Poruba - lokalita Lehké 

průmyslové zóny v areálu Nad Porubkou 

30 

0460/ZM1418/6 ZM_M 108 Návrh prodat nemovitosti v 

obchodně-podnikatelském areálu Ostrava-Mošnov 

v k.ú. Mošnov, obec Mošnov 

30 

0461/ZM1418/6 ZM_M 109 Návrh na záměr města neprodat pozemek v k.ú. 

Krásné Pole, obec Ostrava, návrh na záměr města 

prodat pozemek v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava, 

návrh na svěření pozemku městskému obvodu 

Krásné Pole 

30 

0462/ZM1418/6 ZM_M 110 Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně - 

BK OSTRAVA 

30 

0463/ZM1418/6 ZM_M 111 Návrh na poskytnutí účelových dotací z odvodů z 

loterií a jiných podobných her v oblasti 

tělovýchovy a sportu 

30 

0464/ZM1418/6 ZM_M 112 Žádost společnosti Geometry Global, s.r.o. o 

poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města 

Ostravy na realizaci akce „Česká pojišťovna 

Mizuno RunTour 2015“ 

30 

0465/ZM1418/6 ZM_M 113 Žádosti o poskytnutí mimořádné neinvestiční 

účelové dotace organizacím TOM BVÚ - Centrum 

pro volný čas a pomoc mládeži, o.s. a 

Římskokatolická farnost Ostrava - Zábřeh 

30 

0466/ZM1418/6 ZM_M 63 Návrh na schválení dodatku č. 2 ke zřizovací 

listině právnické osoby Čtyřlístek - centrum pro 

osoby se zdravotním postižením Ostrava, 

příspěvková organizace 

30 

0467/ZM1418/6 ZM_M 64 Úprava Zásad na poskytnutí stipendia města 

Ostrava v akademickém roce 2015/2016 a 

vyhlášení výběrového řízení 

31 
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0468/ZM1418/6 ZM_M 65 Návrh dodatku č. 3 ke smlouvě č. 2966/2013/KZ o 

poskytnutí finančních prostředků Městské 

nemocnici Ostrava na investiční akci 

Rekonstrukce IT infrastruktury 

31 

0469/ZM1418/6 ZM_M 66 Návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace 

na uspořádání akce AVON POCHOD OSTRAVA 

2015 - II. ročník 

31 

0470/ZM1418/6 ZM_M 67 Návrh dodatků ke smlouvám o poskytnutí 

účelových dotací s právnickými osobami Nataša 

Laskovská, ev. č. 1724/2014/SVŠ a Oblastní 

spolek Českého červeného kříže Ostrava, ev. č. 

0137/2015/SVZV 

31 

0471/ZM1418/6 ZM_M 68 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě ev.č. 

0405/2015/SVZV o poskytnutí finančních 

prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy 

dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů právnické osobě Čtyřlístek - 

centrum pro osoby se zdravotním postižením 

Ostrava, příspěvková organizace 

31 

0472/ZM1418/6 ZM_M 69 Návrh na zrušení usnesení zastupitelstva města č. 

0228/ZM1418/4 ze dne 04.03.2015 týkající se 

právnické osoby Domov Sluníčko, Ostrava - 

Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 

70631832 

31 

0473/ZM1418/6 ZM_M 70 Návrh na poskytnutí neinvestičního příspěvku 

Městské nemocnici Ostrava, příspěvkové 

organizaci 

31 

0474/ZM1418/6 ZM_M 71 Žádost právnické osoby o prominutí odvodů za 

porušení rozpočtové kázně 

31 

0475/ZM1418/6 ZM_M 72 Informativní zpráva o “Transformačních záměrech 

sociálních služeb poskytovaných organizací 

Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním 

postižením Ostrava, příspěvková organizace” 

31 

0476/ZM1418/6 ZM_M 73 Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace z 

rozpočtu statutárního města Ostravy organizaci 

Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje 

31 

0477/ZM1418/6 ZM_M 74 Návrh na poskytnutí účelových dotací a úpravu 

závazných ukazatelů příspěvkovým organizacím z 

odvodů z loterií a jiných podobných her v oblasti 

sociální péče a školství 

31 

0478/ZM1418/6 ZM_M 75 Návrh Dodatků ke smlouvám o poskytnutí 

účelové dotace z rozpočtu statutárního města 

Ostravy v oblasti školství a úprava závazného 

ukazatele u školské příspěvkové organizace 

31 

0479/ZM1418/6 ZM_M 76 Úprava závazného ukazatele- zvýšení investičního 

příspěvku Městské nemocnici Ostrava, p.o. o 2 

900 tis. Kč 

31 
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0480/ZM1418/6 ZM_M 114 Strategický plán sociálního začleňování 31 

0481/ZM1418/6 ZM_M 77 Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory a 

Změna č.1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace k 

projektu “Snížení spotřeby energie v ZOO Ostrava 

- Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková 

organizace” v rámci Operačního programu 

Životního prostředí 

32 

0482/ZM1418/6 ZM_M 78 Schválení Dodatku č. 4 k Rozhodnutí a 

Podmínkám poskytnutí dotace pro projekt 

“Multifunkční budova III, IV 

Vědecko-technologického parku Ostrava” 

32 

0483/ZM1418/6 ZM_M 115 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Regionální rady regionu soudržnosti 

Moravskoslezsko pro projekt “Akční plán 2014 

marketingové strategie rozvoje cestovního ruchu 

turistické oblasti Ostravsko” v rámci Regionálního 

operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 

2007-2013 

32 

0484/ZM1418/6 ZM_M 79 Úprava závazného ukazatele pro Zoologickou 

zahradu Ostrava, příspěvková organizace pro rok 

2015 

33 

0485/ZM1418/6 ZM_M 80 Návrh novely obecně závazné vyhlášky č. 5/2008, 

kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálního odpadu vznikajícího na území 

statutárního města Ostrava, včetně systému 

nakládání se stavebním odpadem 

33 

0486/ZM1418/6 ZM_M 81 Seminář muzejních botaniků ČR a SR 2015 33 

0487/ZM1418/6 ZM_M 82 12. ročník podzimní slavnosti Třebovický koláč - 

environmentální doprovodný program 

33 

0488/ZM1418/6 ZM_M 84 Uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí 

účelové dotace z rozpočtu statutárního města 

Ostravy č. 1330/2013/OŽP 

33 

0489/ZM1418/6 ZM_M 85 Veřejná zakázka “Cyklostezka Počáteční, 

Slezskoostravský hrad”, poř. č. 254/2014 

34 

0490/ZM1418/6 ZM_M 86 Veřejná zakázka “Zvýšení protipovodňové 

ochrany města - ul. U Hrůbků”, poř. č. 040/2015 

34 

0491/ZM1418/6 ZM_M 87 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby 

“Zpětná klapka na ČSOV Kubínova” v Ostravě - 

Heřmanicích 

34 

0492/ZM1418/6 ZM_M 88 Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo 

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

kanalizace Nová Bělá-Hrabová” 

34 

0493/ZM1418/6 ZM_M 89 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

č. 1984/2014/OI/LPO ze dne 26.09.2014 ke stavbě 

“Odstranění výpusti Mastného” v k.ú. Slezská 

Ostrava 

34 
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0494/ZM1418/6 ZM_M 90 Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě” v souvislosti se stavbami 

zahrnutými do kapitálového rozpočtu města 

Ostravy 

34 

0495/ZM1418/6 ZM_M 116 Návrh na uzavření smluv o smlouvách budoucích 

o služebnosti a dodatků ke smlouvám v souvislosti 

se stavbami odboru investičního, zahrnutými do 

kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy 

34 

0496/ZM1418/6 ZM_M 117 Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě” v souvislosti se stavbou 

“Rekonstrukce vodovodu ul. Antošovická” a 

ostatními stavbami zahrnutými do kapitálového 

rozpočtu města Ostravy 

34 

0497/ZM1418/6 ZM_M 118 Návrh na uzavření dodatku č.1 smlouvy o dílo č. 

0017/2015/OI/ZFUN na zajištění realizace 

víceprací stavby Org.3174 “Komunikace, 

chodníky, parkovací plochy v parčíku u bývalého 

kina Mír”a navýšení ceny o 157 232,64 Kč bez 

DPH 

34 

0498/ZM1418/6 ZM_M 119 Změna Územního plánu Ostravy 34 

0499/ZM1418/6 ZM_M 120 Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu DN 

500 ul. Mariánskohorská”, poř. č. 82/2015 

34 

0500/ZM1418/6 ZM_M 121 Veřejná zakázka “Výstavba vrtulníkového 

hangáru v areálu HZS MSK II.”, poř. č. 096/2015 

34 

0501/ZM1418/6 ZM_M 122 Veřejná zakázka “Cyklostezka KÚ - Nám. 

Republiky”, poř. č. 30/2015 

34 

0502/ZM1418/6 ZM_M 123 Veřejná zakázka “Cyklistická trasa O, Ostrava - 

Radvanice” poř. č. 029/2015 

34 

0503/ZM1418/6 ZM_M 124 Veřejná zakázka “Prodloužení cyklostezky - lávka 

přes Ostravici, Ostrava - Hrabová”, poř. č. 

102/2015 

34 

0504/ZM1418/6 ZM_M 125 Veřejná zakázka “Cyklostezka chemické osady, 

Grmelova”, poř. č. 31/2015 

34 

0505/ZM1418/6 ZM_M 91 Zpráva o činnosti statutového výboru 

zastupitelstva města za I. pololetí roku 2015 

35 
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ZM_M 0 
Schválení programu 6. zasedání zastupitelstva města konaného dne 10. 
6. 2015 
  
Usnesení číslo: 0376/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
35 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
program 6. zasedání zastupitelstva města konaného dne 10. 6. 2015 

  

 
ZM_M 0 
Určení ověřovatelů zápisu z 6. zasedání zastupitelstva města konaného 
dne 10. 6. 2015 
  
Usnesení číslo: 0377/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
72 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) určuje 

  
za ověřovatele zápisu z 6. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 10. 6. 2015 Mgr. 

Marcelu Mrózkovou Heříkovou a Ing. Martina Štěpánka, Ph.D. 

  

 
ZM_M 0 
Zpráva ověřovatelů zápisu z 5. zasedání zastupitelstva města 
  
Usnesení číslo: 0378/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
72 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
zprávu ověřovatelů zápisu pana Josefa Graňáka a Mgr. Hany Strádalové o ověření zápisu z 5. 

zasedání zastupitelstva města, konaného dne 29. 4. 2015 

  

 
ZM_M 1 
Informace o činnosti orgánů města 
  
Usnesení číslo: 0379/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
35 

  
Zastupitelstvo města 
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1) bere na vědomí 

  
informaci o činnosti orgánů města 

  

 
ZM_M 3 
Návrh na úpravu Jednacího řádu zastupitelstva města 
  
Usnesení číslo: 0380/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 01344/RM1418/23 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
úpravu Jednacího řádu zastupitelstva města dle předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 8 
Společná deklarace o spolupráci na přípravě konceptu chytrého města 
(Smart city) a chytrého regionu (Smart region) s prioritou zlepšení 
celkové kvality života a životního prostředí v Ostravě a MS kraji 
  
Usnesení číslo: 0381/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 01284/RM1418/22 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) souhlasí 

  
s novým zněním přílohy č. 1 z usnesení zastupitelstva města č. 143/ZM1418/3 ze dne 

28.1.2015, která tvoří přílohu předloženého materiálu 

  

2) mění 

  
termín plnění svého usnesení č. 143/ZM1418/3 z původního 31. 3. 2015 na 31. 7. 2015 
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ZM_M 83 
Dopis poslance Evropského parlamentu pana Petra Macha ve věci 
čipování psů 
  
Usnesení číslo: 0382/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
33 

  
k usnesení č. 01414/RM1418/23 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) projednalo 

  
dopis poslance Evropského parlamentu pana Petra Macha týkající se čipování psů dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
návrh odpovědi poslanci Evropského parlamentu panu Petru Machovi na jeho dopis 

primátorovi města, zastupitelkám a zastupitelům statutárního města Ostravy dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

zaslat odpověď poslanci Evropského parlamentu panu Petru Machovi dle bodu 2) tohoto 

usnesení a přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 30.06.2015 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

ZM_M 4 
Informace o plnění usnesení zastupitelstva města 
  
Usnesení číslo: 0383/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 01343/RM1418/23 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) souhlasí 

  
s předloženou kontrolou plnění usnesení zastupitelstva města s tím, že: 
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a) usnesení dle přílohy č. 1 předloženého materiálu vyřazuje z dalšího sledování 

b) usnesení dle přílohy č. 2 předloženého materiálu ponechává ve sledování k další kontrole 

plnění usnesení zastupitelstva města 

  

 
ZM_M 5 
Návrh zástupců do dozorčích rad obchodních společností s majetkovou 
účastí statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 0384/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 01275/RM1418/22 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) navrhuje 

  
zástupce statutárního města Ostravy do dozorčí rady obchodní společnosti Dům kultury města 

Ostravy, a.s., se sídlem 28. října 2556/124, Moravská Ostrava, PSČ 702 00, IČO: 47151595, a 

to 

XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXX XX XXXXXXX 

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 

  

2) navrhuje 

  
zástupce statutárního města Ostravy do dozorčí rady obchodní společnosti Dům kultury Akord 

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

47973145, a to 

XXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX 

XXXXXXX 

  

3) navrhuje 

  
zástupce statutárního města Ostravy do dozorčí rady obchodní společnosti DK POKLAD, 

s.r.o., se sídlem Ostrava - Poruba, M. Kopeckého 675, IČO: 47670576, a to 

XXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXX XXXXX X XXXXXX XXXXXXX 

XXXXXXX 
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4) navrhuje 

  
zástupce statutárního města Ostravy do dozorčí rady obchodní společnosti Dopravní podnik 

Ostrava a.s., se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 

61974757, a to 

XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXX 

XXXXXXX 

  

5) navrhuje 

  
zástupce statutárního města Ostravy do dozorčí rady obchodní společnosti 

Vědecko-technologický park Ostrava, a.s., se sídlem Technologická 372/2, Pustkovec, 708 00 

Ostrava, IČO: 25379631, a to 

XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX 

XXXXX XXXXXXX 

  

6) ukládá 

  
delegovanému zástupci statutárního města Ostravy na valné hromadě obchodní společnosti 

Vědecko-technologický park Ostrava, a.s. hlasovat dle bodu 5) tohoto usnesení 

  

 
ZM_M 6 
Souhlas s účastí statutárního města Ostravy na projektu mezinárodní 
spolupráce v rámci programu Horizon 2020 
  
Usnesení číslo: 0385/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 01226/RM1418/21 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) souhlasí 

  
s účastí statutárního města Ostravy na realizaci mezinárodního projektu s názvem “BSC – Blue 

Sky Cities” v rámci programu  Horizon 2020 v roli projektového partnera 

  

3) souhlasí 

  
s nositelem projektu, kterým bude odbor strategického rozvoje 
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ZM_M 7 
Průběžná informace o stavu projektů Průmyslová zóna 
Ostrava-Hrabová, Strategická průmyslová zóna Ostrava-Mošnov, 
Rozvojová zóna Hrušov a Vědecko-technologický park Ostrava za I. 
čtvrtletí roku 2015 
  
Usnesení číslo: 0386/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 0177/ZM1418/4 
k usnesení č. 01282/RM1418/22 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) projednalo 

  
informaci o stavu projektů 

1) Průmyslová zóna Ostrava-Hrabová 

2) Strategická průmyslová zóna Ostrava-Mošnov 

3) Rozvojová zóna Hrušov 

4) Vědecko-technologický park Ostrava 

  

2) ukládá 

  
primátorovi, Ing. Tomáši Macurovi, MBA,  

předložit zastupitelstvu města k projednání informaci o stavu projektů dle bodu 1) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 30.09.2015 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 
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ZM_M 9 
Souhlas s účastí statutárního města Ostravy v mezinárodním projektu v 
rámci programu URBACT 
  
Usnesení číslo: 0387/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 01342/RM1418/23 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) souhlasí 

  
s možnou účastí statutárního města Ostravy v mezinárodním projektu v rámci programu 

URBACT v roli partnera projektu 

  

2) schvaluje 

  
jako nositele projektu dle bodu 1) tohoto usnesení odbor strategického rozvoje 

  

 
ZM_M 10 
Volba přísedící Okresního soudu v Ostravě 
  
Usnesení číslo: 0388/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 01434/RM1418/23 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) volí 

  
kandidátku MXXXXXX GXXXXXXXXXXX, trvalý pobyt Ostrava, navrženou Ing. Kamilem 

Bednářem, za přísedící Okresního soudu v Ostravě na dobu 4 let 

  

 
ZM_M 11 
Smlouva č. 14203273 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 
prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí pro 
projekt (akci) “Zateplení objektu učebnový pavilon ZŠ Bohumínská, 
Slezská Ostrava” + Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
  
Usnesení číslo: 0389/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
35 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) souhlasí 
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s podmínkami dle článku III., bod 5, písm. e) smlouvy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

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

  

 
ZM_M 12 
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady na projekt 
„Modernizace přírodovědných a technických učeben základních škol na 
území MOb Poruba“ 
  
Usnesení číslo: 0390/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 01338/RM1418/23 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) souhlasí 

  
s podmínkami dle čl. IV, bodu 5.3 Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady 

uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 13 
Žádost občanů města Ostravy o vyvěšení moravské vlajky na budovu 
Radnice města Ostravy dne 5.července 2015 
  
Usnesení číslo: 0391/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 01286/RM1418/22 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o  nevyvěšení moravské vlajky na budovu  Radnice města  Ostravy dne 5. července 2015 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

informovat žadatele o  rozhodnutí zastupitelstva města 

  

 Vyřizuje: Mgr. Michal Bayer, T: 30.06.2015 

 zastupující vedoucí kanceláře primátora 
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ZM_M 14 
Schválení účetní závěrky statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 0392/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 01353/RM1418/23 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) bere na vědomí 

  
schválení účetních závěrek městských obvodů za účetní období od 1.1.2014 do 31.12.2014 

  

2) schvaluje 

  
a) účetní závěrku Magistrátu města Ostravy zpracovanou k rozvahovému dni 31.12.2014 za 

účetní období od 1.1.2014 do 31.12.2014 dle přílohy č. 1-5 předloženého materiálu 

b) účetní převod výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení (účet 431) vykázaný 

Magistrátem města Ostravy za období roku 2014 do výsledku hospodaření předcházejících 

účetních období (účet 432) 

c) účetní závěrku účetní jednotky statutární město Ostrava zpracovanou k rozvahovému dni 

31.12.2014 za účetní období od 1.1.2014 do 31.12.2014 dle přílohy č. 6-10 předloženého 

materiálu 

  

 
ZM_M 15 
Zpráva o hospodaření statutárního města Ostrava za první čtvrtletí roku 
2015 
  
Usnesení číslo: 0393/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 01355/RM1418/23 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) projednalo 

  
Zprávu o hospodaření SMO za I. čtvrtletí roku 2015 
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ZM_M 16 
Úprava závazného ukazatele a rozpočtu r. 2015 
  
Usnesení číslo: 0394/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 01279/RM1418/22 
k usnesení č. 01224/RM1418/21 
k usnesení č. 01173/RM1418/20 
k usnesení č. 01351/RM1418/23 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele 

a) zvýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci 

Knihovna města Ostravy o 788 tis.Kč 

Ostravské muzeum o 170 tis.Kč 

Městská nemocnice Ostrava o 731 tis.Kč 

Středisko volného času Korunka o 88 tis.Kč 

Domov Slunovrat o 384 tis.Kč 

Domov Magnolie o 2 100 tis.Kč 

Domov Slunečnice o 3 538 tis.Kč 

Domov pro seniory Kamenec o 4 665 tis.Kč 

Dětské centrum Domeček o 334 tis.Kč 

Zoologická zahrada Ostrava o 1 000 tis.Kč 

b) snížení neinvestičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci 

Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením o 77 tis.Kč 

c) zvýšení investičního příspěvku 

Čtyřlístek - centrum pro osby se zdravotním postižením o 77 tis.Kč 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření podle přílohy č. 1 tohoto materiálu 
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3) ukládá 

  
radě města  

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

ZM_M 17 
Zpráva o hospodaření SMO za rok 2014 - závěrečný účet 
  
Usnesení číslo: 0395/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 01354/RM1418/23 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
a) “Zprávu o hospodaření statutárního města Ostrava za rok 2014 - závěrečný účet” včetně 

tabulkových příloh 

b) finanční vypořádání se státním rozpočtem, rozpočtem kraje, s městskými obvody (příloha č. 

12 předloženého materiálu) a příspěvkovými organizacemi 

c) převody z rezervního fondu do investičního fondu u příspěvkové organizace 

Domov Magnolie na realizaci pokládky lina na chodbách celého objektu domova 

 

  

2) souhlasí 

  
s celoročním hospodařením bez výhrad 

  

3) projednalo 

  
a) ponechání nevyčerpaných účelových prostředků k využití v roce 2015 příspěvkové 

organizaci 

- Janáčkova filharmonie Ostrava ve výši Kč 396 505,50 na projekt Vánoční turné do Čínské 

lidové republiky  

- Dům dětí a mládeže ve výši Kč 379 000,-- na opravu obložení stěn a  vestavěných skříní 

tělocvičny na středisku v Ostravě-Plesné 

- SVČ Moravská Ostrava ve výši Kč 11 276,-- na opravu havarijního stavu střechy objektu 
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táborové základny Spálov 

- SVČ Moravská Ostrava ve výši Kč 827 000,-- na opravu havarijního stavu střechy a svodů 

křídla C objektu na ul. Ostrčilova 

b) informaci o majetku města 

  

4) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- nedaňové příjmy na ORJ 120 

na § 6402, pol. 2222, ÚZ 98187 o 7 864 tis.Kč 

                                   ÚZ 98348 o 4 659 tis.Kč 

na § 6402, pol. 2229, ÚZ 6402, org. 36 o 4 tis.Kč 

                                                   org. 37 o 11 tis.Kč 

                                                   org. 38 o 750 tis.Kč 

                                                   org. 41 o 125 tis.Kč  

                                                   org. 4212 o 54 tis.Kč 

                                                   org. 4214 o 23 tis.Kč  

                                                   org. 82 o 1 tis.Kč 

                                                   org. 83 o 1 tis.Kč 

                                                   org. 4241 o 22 tis.Kč 

                                                   org. 4245 o 50 tis.Kč 

na § 3311, pol. 2229, ÚZ 341, ORJ 160, org. 4234 o 60 tis.Kč 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ORJ 120, ÚZ 13011 o 7 618 tis.Kč 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy na ORJ 120 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 6402, org. 15 o 6 tis.Kč 

                                                   org. 22 o 985 tis.Kč 

- ostatní převody z vlastních fondů 

na § 6330, pol. 4139, ÚZ 6402, ORJ 132 o 265 tis.Kč 

                                                   ORJ 120 o 176 tis.Kč        

- běžné výdaje na  

na § 6330, pol. 5342, ORJ 120 o 265 tis.Kč 

                                   ORJ 272 o 176 tis.Kč  

na § 6402, pol. 5364, ORJ 120, ÚZ 14018 o 6 tis.Kč 
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                                   ORJ 120, ÚZ 14013 o 350 tis.Kč  

                  pol. 5364, ORJ 120  o 1 tis.Kč 

- kapitálové výdaje 

na § 3639, pol. 6130, ORJ 137 o 992 tis.Kč 

                  pol. 6130, ORJ 137, ÚZ 8113 o 7 116 tis.Kč 

- neinvestiční transfery na ORJ 120 

na § 6402, pol. 5331, ÚZ 6402, org. 34 o 109 tis.Kč 

                                                   org. 35 o 31 tis.Kč 

                                                   org. 39 o 68 tis.Kč 

                                                   org. 40 o 196 tis.Kč 

                                                   org. 43 o 112 tis.Kč 

                                                   org. 4234 o 122 tis.Kč 

                                                   org. 4240 o 28 tis.Kč 

                                                   org. 4215 o 33 tis.Kč 

                                                   org. 4251 o 18 tis.Kč 

                                                   org. 4254 o 52 tis.Kč 

                                                   org. 81 o 1 tis.Kč 

                                                   org. 84 o 4 tis.Kč 

                                                   org. 4270 o 109 tis.Kč 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje  na ORJ 120 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 6402, org. 2 o 1 877 tis.Kč 

                                                   org. 3 o 56 tis.Kč 

                                                   org. 4 o 6 128 tis.Kč 

                                                   org. 5 o 9 015 tis.Kč 

                                                   org. 6 o 41 tis.Kč 

                                                   org. 7 o 736 tis.Kč 

                                                   org. 8 o 26 tis.Kč 

                                                   org. 9 o 69 tis.Kč 

                                                   org. 10 o 846 tis.Kč 

                                                   org. 11 o 27 tis.Kč 

                                                   org. 12 o 29 tis.Kč 

                                                   org. 13 o 52 tis.Kč 

                                                   org. 14 o 11 tis.Kč 

                                                   org. 16 o 44 tis.Kč 

                                                   org. 17 o 64 tis.Kč 

                                                   org. 18 o 34 tis.Kč 

                                                   org. 19 o 114 tis.Kč 

                                                   org. 20 o 57 tis.Kč 

                                                   org. 21 o 364 tis.Kč 

                                                   org. 23 o 22 tis.Kč 

                                                   org. 24 o 21 tis.Kč  

§ 6330, pol. 5347, ÚZ 8113, ORJ 120, org. 605 o 1 383 tis.Kč 

                              ÚZ 8113, ORJ 120, org. 519 o 517 tis.Kč  
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                              ÚZ 92, ORJ 120, org. 519 o 1 531 tis.Kč 

                              ÚZ 95, ORJ 120, org. 612 o 1 250 tis.Kč 

- výdaje z FV minulýdch let mezi krajem a obcemi 

na § 6402, pol. 5366, ÚZ 341, ORJ 120 o 60 tis.Kč 

z v y š u j e 

- financování na ORJ 120, pol. 8115 o 6 466 tis.Kč 

                                                           o 7 835 tis.Kč 

                                                           o 4 375 tis.Kč 

                           pol. 8115, ÚZ 8113 o 9 016 tis.Kč 

- rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 2 693 tis.Kč 

- účelová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ÚZ 5901, ORJ 120 o 7 835 tis.Kč 

s n i ž u j í nedaňové příjmy 

na § 2221, pol. 2229, ORJ 100 o 4 375 tis.Kč 

s n i ž u j e  financování na ORJ 120, pol. 8115 o 1 300 tis.Kč 

Městské obvody dle důvodové zprávy 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 6402  celkem o 991 tis.Kč 

- zvýší financování na pol. 8115 celkem o 991 tis.Kč 

Městské obvody dle důvodové zprávy 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy  

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 6402 celkem o 19 633 tis.Kč 

- sníží financování na pol. 8115 celkem o 19 633 tis.Kč 

Městský obvod Poruba 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 8113, org. 605 o 1 383 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na výkup pouzemku (rozšíření hřbitova Svinov) 

na § 3639, pol. 6130, ÚZ 8113 o 1 383 tis.Kč 
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Městský obvod Martinov 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol.4137, ÚZ 92, org. 519 o 1 531 tis.Kč 

                                   ÚZ 8113, org. 519 o 517 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na opravu dešťové kanalizace Na Svobodě I. až III. etapa 

na § 23xx, pol. 5xxx, ÚZ 92 o 1 531 tis.Kč 

                                  ÚZ 8113 o 517 tis.Kč 

Městský obvod Lhotka 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 95, org. 612 o 1 250 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci “Komunikace na ul. Nad Lomem” 

na § 221x, pol. 6xxx, ÚZ 95 o 1 250 tis.Kč 

  

5) ukládá 

  
radě města 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

ZM_M 92 
Návrh na poskytnutí finančního daru postiženým obětem zemětřesení v 
Nepálu ve dnech 25.4. a 12.5.2015 
  
Usnesení číslo: 0396/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 01443/RM1418/24 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o poskytnutí  finančního daru ve výši 250 tis. Kč  ADŘE, o.p.s, Klikatá 1238/90c, 158 00 

Praha 5, IČO 61388122, na pomoc  postiženým  obětem  zemětřesení   v Nepálu  ve 

dnech  25.4. a 12.5.2015 a o uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 
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- sníží bežné  výdaje z rozpočtové  rezervy města 

na    § 5901, pol.6409, ORJ 221 o 250 tis.Kč 

- zvýší  se neinvestiční  transfery 

 na  § 6223, pol. 5221, ORJ 221 o 250 tis.Kč 

  

3) ukládá 

  
radě města 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

ZM_M 93 
Rozdělení volných zdrojů u základního běžného účtu 
  
Usnesení číslo: 0397/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 01447/RM1418/24 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) souhlasí 

  
s rozdělením volných zdrojů u základního běžného účtu dle důvodové zprávy 

  

2) rozhodlo 

  
a) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové 

dotace z rozpočtu SMO společnosti Ostravské výstavy, a.s. se sídlem Černá louka 3235, 702 

00 Ostrava, IČO 25399471 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

b) o poskytnutí neinvestiční dotace a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové 

dotace z rozpočtu SMO společnosti Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o., IČO 47973145 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

c) o poskytnutí neinvestiční dotace a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí 
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neinvestiční účelové dotace z rozpočtu SMO společnosti Sportovní a rekreační zařízení města 

Ostravy, s.r.o. se sídlem Čkalovova 6144/20, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO 25385691 dle 

přílohy č. 3 předloženého materiálu 

d) o poskytnutí neinvestiční dotace a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové 

dotace z rozpočtu SMO společnosti DK POKLAD, s.r.o. se sídlem M. Kopeckého 675, 708 00 

Ostrava-Poruba, IČO 47670576 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j e  financování na pol. 8115 o 376 177 tis.Kč 

                                            pol. 8115, ÚZ 8123 o   2 795 tis.Kč  

                                                             ÚZ 8113 o 51 527 tis.Kč 

z v y š u j e  účelová rezerva na výpadek daňových příjmů 

na § 6409, pol. 5901, ÚZ 95 o 200 000 tis.Kč 

z v y š u j í 

- neinvestiční transfery zřízeným PO 

na ORJ 160, § 3311, pol. 5331, org. 4234 o 281 tis.Kč 

                     § 3314, pol. 5331, org. 4214 o 2 195 tis.Kč 

- investiční transfery zřízeným PO 

na ORJ 180, § 4350, pol. 6351, org. 34 o 658 tis.Kč 

                                                   org. 35 o 659 tis.Kč 

                     § 4357, pol. 6351, org. 34 o 659 tis.Kč 

                                                               o 2 181 tis.Kč 

                                                    org. 35 o 659 tis.Kč 

na ORJ 160, § 3311, pol. 6351, org. 4234 o 8 631 tis.Kč 

- investiční transfery krajům 

na § 6330, pol. 6342, ORJ 121 o 9 860 tis.Kč 

- neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům 

na ORJ 160, § 3392, pol. 5213, org. 4259 o 2 400 tis.Kč 

                                                   org. 4258 o 1 800 tis.Kč 

                     § 2141, pol. 5213 o 1 660 tis.Kč 

na ORJ 161, § 3412, pol. 5213, org. 4262 o 5 559 tis.Kč 
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- investiční transfery soukromoprávním subjektům 

na § 3412, pol. 6313, org. 4261, ORJ 161 o 21 000 tis.Kč 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 95, org.602 o 50 451 tis.Kč 

                                               org. 604 o 4 928 tis.Kč 

                                               org. 605 o 12 852 tis.Kč 

                                   ÚZ 92, org. 504 o 3 692 tis.Kč 

- běžné výdaje 

na ORJ 270, § 5311, pol. 5011 o 1 260 tis.Kč 

                                  pol. 5031 o 315 tis.Kč 

                                  pol. 5032 o 113 tis.Kč 

                                  pol. 5134 o 936 tis.Kč 

                                  pol. 5137 o 158 tis.Kč 

                                  pol. 5162 o 7 tis.Kč 

                                  pol. 5169 o 200 tis.Kč 

                                  pol. 5361 o 60 tis.Kč 

na § 2212, pol. 5171, ORJ 100, ÚZ 93 o 6 495 tis.Kč 

- rozpočtová opatření dle přílohy č. 5 v celkové výši 90 830 tis.Kč 

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 95, org. 602 o 50 451 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci 6894 - zateplení MŠO, Ostrčilova 

na § 3111, pol. 6xxx, ÚZ xxxxxxxx o 2 264 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci 6895 - zateplení MŠO Křižíkova 

na § 3111, pol. 6xxx, ÚZ xxxxxxxx o 3 417 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci 6897 - zateplení MŠ Na Jízdárně 

na § 3111, pol. 6xxx, ÚZ xxxxxxxx o 3 172 tis.Kč 

zvýší kapitálové výdaje na akci 6898 - zateplení ZŠ Nádražní 

na § 3113, pol. 6xxx, ÚZ xxxxxxxx o 10 324 tis.Kč 

zvýší kapitálové výdaje na akci 6899 - zateplení ZŠ Gen. Píky 

na § 3113, pol. 6xxx, ÚZ xxxxxxxx o 5 512 tis.Kč 

zvýší kapitálové výdaje na akci 3937 - pěší zóna na ul. 28. října od Masarykova nám. po 

Smetanovo nám. na § 22xx, pol. 6xxx, ÚZ xxxxxxxx o 25 762 tis.Kč 

Městský obvod Ostrava-Jih 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 95, org. 604 o 4 928 tis.Kč 

                                   ÚZ 92, org. 504 o 3 692 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci 6893 - přírodovědné učebny 

na § 3113, pol. 6xxx, ÚZ xxxxxxxx o 1 164 tis.Kč 
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- zvýší běžné výdaje na akci 6893 

na § 3113, pol. 5xxx, ÚZ xxxxxxxx o 732 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci 6900 - učebny fyziky a chemie 

na § 3113, pol. 6xxx, ÚZ xxxxxxxx o 3 764 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na akci 6900 

na § 3113, pol. 5xxx, ÚZ xxxxxxxx o 2 960 tis.Kč 

Městský obvod Poruba 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 95, org. 605 o 12 852 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci 6886 - modernizace technických a přírodovědných učeben 

na § 3113, pol. 6xxx, ÚZ xxxxxxxx o 12 852 tis.Kč 

  

4) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele 

a) zvýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci 

Národní divadlo moravskoslezské o 281 tis.Kč 

Knihovna města Ostravy o 2 195 tis.Kč 

b) zvýšení investičního příspěvku příspěvkové organizaci 

Domov Sluníčko o 3 498 tis.Kč 

Domov Slunovrat o 1 318 tis.Kč 

Národní divadlo moravskoslezské o 8 631 tis.Kč 

  

5) ukládá 

  
radě města 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

ZM_M 94 
Plnění usnesení zastupitelstva města č. 590/12 ze dne 17.12.2003 - 
pohledávky a ostatní aktiva statutárního města Ostravy ke dni 
31.12.2014 
  
Usnesení číslo: 0398/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
35 
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k usnesení č. 01445/RM1418/24 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) projednalo 

  
stav pohledávek a ostatních aktiv statutárního města Ostravy ke dni 31.12.2014 dle důvodové 

zprávy 

  

 
ZM_M 95 
Návrh na poskytnutí bezúročných půjček zaměstnancům města dle 
Zásad pro použití prostředků sociálního fondu zaměstnanců 
statutárního města Ostravy zařazených do magistrátu a organizačních 
složek zřízených městem 
  
Usnesení číslo: 0399/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 01512/RM1418/24 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
poskytnout bezúročné zápůjčky na bytové účely zaměstnancům města, kteří jsou uvedeni 

včetně výše a účelu zápůjčky v příloze č. 1 tohoto materiálu, dle Zásad pro použití prostředků 

sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených do magistrátu a 

organizačních složek zřízených městem 

a uzavřít s jednotlivými zaměstnanci smlouvu o bezúročné zápůjčce na bytové účely dle 

přílohy č. 2 tohoto materiálu  

  

 
ZM_M 96 
Smlouva o poskytnutí podpory č. 14194123 ze Státního fondu životního 
prostředí a Rozhodnutí poskytnutí dotace z OPŽP pro projekt “Zateplení 
školských zařízení v obvodu MOaP - 3. část” 
  
Usnesení číslo: 0400/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 01437/RM1418/24 
  
Zastupitelstvo města 

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

MOaP - 3. část” nebude převeden na jinou osobu ani právně zatížen zejména zastaven ve 

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

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

ukončení realizace akce dle č. III. bod 5, písm. e) smlouvy uvedené v příloze č. 2 a čl. A písm. 

c) podmínek poskytnutí dotace v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 97 
Smlouva č. 14201463 o poskytnutí podpory a rozhodnutí o poskytnutí 
dotace ze Státního fondu životního prostředí České republiky pro 
projekt “Zateplení a výměna oken Základní školy Volgogradská, 
Ostrava-Zábřeh” 
  
Usnesení číslo: 0401/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 01441/RM1418/24 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

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

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

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

nejméně po dobu 5 let od ukončení realizace akce dle části A, písm. c) Přílohy č. 1 k 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného Ministerstvem životního prostředí dne 1. 4. 2015 

pod č. j. 115D222004865/2 uvedené v příloze č. 2 předloženého materiálu a dle čl. III., bodu 5, 

písm. e) smlouvy uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 98 
Smlouva č. 14202043 o poskytnutí podpory a rozhodnutí o poskytnutí 
dotace ze Státního fondu životního prostředí České republiky pro 
projekt “Zateplení objektu ZŠ Horymírova, Ostrava-Zábřeh” 
  
Usnesení číslo: 0402/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 01442/RM1418/24 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

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

zejména zastaven ve prospěch jiné osoby (vyjma takových věcných břemen, u kterých výkon 
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práv z nich odvozený neohrozí realizaci akce ani plnění jejího účlu po stanovenou dobu) 

nejméně po dobu 5 let od ukončení realizace akce dle části A, písm. c) Přílohy č. 1 k 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného Ministerstvem životního prostředí dne 1. 4. 2015 

pod č. j. 115D222005024/2 uvedené v příloze č. 2 předloženého materiálu a dle čl. III., bodu 5, 

písm. e) smlouvy uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 126 
Schválení přípravy a podání žádosti o dotaci pro projekt “Komunitní 
dům seniorů Heřmanická, Slezská Ostrava” 
  
Usnesení číslo: 0403/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 01521/RM1418/25 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
čerpání podpory “de minimis” v souladu s pravidlem “SGEI-de minimis” pro projekt 

“Komunitní dům seniorů Heřmanická, Slezská Ostrava” ke spolufinancování z programu 

Podpora bydlení 

  

 
ZM_M 127 
Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku číslo 151110114 na projekt 
“Hornické hroby Slezská Ostrava” 
  
Usnesení číslo: 0404/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 01519/RM1418/25 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) souhlasí 

  
s tím, že po dobu 5 let ode dne nabytí vlastnického práva k dlouhodobému hmotnému majetku 

s provozně technickou funkcí delší než 5 let pořízenému z prostředků nadačního příspěvku 

tento majetek nezcizit na třetí subjekt dle čl. IV. odst. 2b v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 128 
Smlouva č. 14201293 o poskytnutí podpory a Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního 
programu Životní prostředí ČR pro projekt “Zateplení budovy MŠ 
Slívova 11/631, Ostrava - Slezská Ostrava” 

(zn.předkl.) 
35 
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Usnesení číslo: 0405/ZM1418/6 
  
k usnesení č. 9795/RM1014/129 
k usnesení č. 01520/RM1418/25 
k usnesení č. 00626/RM1418/12 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) souhlasí 

  
s tím, že předmět podpory projektu “Zateplení budovy MŠ Slívova 11/631, Ostrava - Slezská 

Ostrava” nebude převeden na jinou osobu ani právně zatížen zejména zastaven ve prospěch 

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

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

realizace akce dle článku III., bod 5, písm. e) smlouvy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

a čl. A písm. c) Přílohy č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného Ministerstvem 

životního prostředí ČR dne 28.5.2015 pod č. j. 115D222006142 uvedené v příloze č. 2 

předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 18 
Návrh na záměr města směnit věci nemovité a movité - v rámci projektu 
“Prodloužená ul. Ruská” 
  
Usnesení číslo: 0406/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 01361/RM1418/23 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o záměru města směnit: 

a) Stavbu SO 105 - parkoviště pro autobusy, včetně sorpční vpusti a dešťové kanalizace, vše 

umístěné na částech pozemků ve vlastnictví VÍTKOVICE, a.s., a to: 

- část pozemku 1051/16, o výměře 12 m2, oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 

1051/156 dle geometrického plánu č. 2276-3063c/2015 ze dne 6.3.2015 

- část pozemku parc.č. 1051/25, o výměře 528 m2, oddělena a nově označena jako pozemek 

parc.č. 1051/153 dle geometrického plánu č. 2276-3063c/2015 ze dne 6.3.2015 

- část pozemku parc.č. 1051/100, o výměře 810 m2, oddělena a nově označena jako pozemek 

parc.č. 1051/152 dle geometrického plánu č. 2276-3063c/2015 ze dne 6.3.2015 

- část pozemku parc.č. 1051/26, o výměře 26 m2, oddělena a nově označena jako pozemek 
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parc.č. 1051/26 dle geometrického plánu č. 2276-3063c/2015 ze dne 6.3.2015 

vše dle přílohy č. 1/2 předloženého materiálu 

b) Stavbu SO 505 - STL plynovod DN 80, umístěnou na částech pozemků ve vlastnictví 

VÍTKOVICE, a.s. a VÍTKOVICE HTB, a.s., a to: 

- část parc.č. 1051/99 

- část parc.č. 1051/102 

- část parc.č. 1071/103 

- část parc.č. 1051/130 

vše dle geometrického plánu č. 2187-4113063/2014 ze dne 16.5.2014, který je přílohou č. 2/2 

předloženého materiálu 

vše k.ú. Vítkovice, obec Ostrava 

za 

pozemky ve vlastnictví VÍTKOVICE, a.s., a to: 

- p.p.č. 404/15, k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 

- parc.č. 1234/1, k.ú. Vítkovice, obec Ostrava 

- část pozemku p.p.č. 187/28, o výměře 1264 m2, oddělena a nově označena jako pozemek 

p.p.č. 187/28 dle geometrického plánu č. 1956-2/2015, k.ú. Mariánské Hory, obec 

Ostrava, který je přílohou č. 5/2 předloženého materiálu 

vše za podmínky, že statutární město Ostrava nabyde stavby SO 105 a 505 do majetkové 

evidence 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
ZM_M 99 
Informativní zpráva o žádosti společnosti FREE ZONE OSTRAVA, 
akciová společnost, návrh dalšího postupu v SPZ Ostrava-Mošnov 
  
Usnesení číslo: 0407/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 01450/RM1418/24 
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Zastupitelstvo města 

  
1) projednalo 

  
informativní zprávu o žádosti společnosti FREE ZONE OSTRAVA, akciová společnost o 

využití nemovitostí ve Strategické průmyslové zóně Ostrava-Mošnov novým 

investorem dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy  

jednat v záležitosti uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dotčenými subjekty o obsahu a o 

podmínkách případné dohody 

  

 
ZM_M 19 
Návrh na přijetí daru lávky přes řeku Ostravici v k.ú. Slezská Ostrava a 
k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava od společnosti Ostravské výstavy, 
a.s. 
  
Usnesení číslo: 0408/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 01389/RM1418/23 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o přijetí daru a uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 3 předloženého materiálu na dar lávky 

přes řeku Ostravici umístěné na pozemcích, a to: 

- parc.č. 3652 - vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, 

- parc.č. 4238/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- parc.č. 4238/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

- parc.č. 5980/1 - vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, 

- parc.č. 74 - ostatní plocha, neplodná půda, 

- parc.č. 1212/1, ostatní plocha, dráha, 

vše v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

s dárcem 

Ostravské výstavy, a.s. 

se sídlem Černá louka 3235, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 253 99 471  
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ZM_M 20 
Návrh na záměr města darovat nemovité věci v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 0409/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 01374/RM1418/23 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o záměru města darovat níže uvedené nemovité věci, v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, 

nesvěřené městskému obvodu Vítkovice,  a to: 

- pozemek p.p.č. 553/52 

- pozemek p.p.č. 1555/1 

- část pozemku p.p.č. 553/65, ost. plocha, sport. a rekr. plocha o výměře 2516 m2 v k.ú. 

Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, která byla zaměřena  geometrickými plány č. 1929-46/2014 ze dne 

26.11.2014  a č. 1937-46/2014 ze dne 18.3.2015  a je označena jako pozemek p.p.č. 553/65, 

ost. plocha, sport. a rekr. plocha  

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
ZM_M 21 
Návrh na uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s 
fyzickými osobami a MSK 
  
Usnesení číslo: 0410/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 01236/RM1418/21 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
na straně budoucího oprávněného, uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle 

přílohy č. 2 předloženého materiálu k pozemku: 

parc. č. 1361 – ostatní plocha, ostatní komunikace 

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

XXXXXXXX XXXXXX, rok narození XXXX 

bydliště XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXX, 
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s uvedeným vlastníkem pozemku, 

za účelem zřízení, provozování a údržby vodovodu DN 250 v částech uvedeného pozemku, na 

dobu časově neomezenou a za jednorázovou úplatu ve výši 100,- Kč za 1 m2 plochy pozemku 

zatíženého služebností 

  

2) rozhodlo 

  
na straně budoucího oprávněného, uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle 

přílohy č. 3 předloženého materiálu k pozemkům: 

parc. č. 1366/4 – orná půda, 

parc. č. 1360/1 – trvalý travní porost, 

oba v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, ve spoluvlastnictví: 

XXXXX XXXXXXXX, rok narození XXXX 

bydliště XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX, 

vlastník podílu ve výši 1/4, 

XXXX XXXXXXXk, rok narození XXXX 

bydliště XXXXXXXX XXXX XXXX XXXXX, 

vlastník podílu ve výši 1/4, 

XXXXXXXX XXXXXXXX, rok narození XXXX 

bydliště XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXX XXXXX, 

vlastník podílu ve výši 1/4, 

XXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX 

bydliště XXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXX, 

vlastník podílu ve výši 1/4, 

s uvedenými vlastníky pozemků, 

za účelem zřízení, provozování a údržby vodovodu DN 250 v částech uvedených pozemků, na 

dobu časově neomezenou a za jednorázovou úplatu ve výši 100,- Kč za 1 m2 plochy pozemků 

zatíženého služebností 

  

3) rozhodlo 

  
na straně budoucího oprávněného, uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle 
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přílohy č. 4 předloženého materiálu k pozemkům: 

parc. č.  1565/3 – trvalý travní porost 

parc. č.  1580/7 – lesní pozemek, 

oba v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, ve vlastnictví: 

MUDr. XXXXXX XXXXX, rok narození XXXX 

bydliště XX XXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXX, 

s uvedeným vlastníkem pozemků, 

za účelem zřízení, provozování a údržby vodovodu DN 250 v částech uvedených pozemků, na 

dobu časově neomezenou a za jednorázovou úplatu ve výši 50,- Kč za 1 m2 plochy pozemků 

zatíženého služebností 

  

4) rozhodlo 

  
na straně budoucího oprávněného, uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle 

přílohy č. 5 předloženého materiálu k pozemku: 

parc. č. 1580/11 – lesní pozemek 

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

Ing. XXX XXXXXXX, rok narození XXXX 

bydliště X XXXXXXX XXXXXXX XXX XXX XXXXXXX X XXXXXXXXX, 

s uvedeným vlastníkem pozemku, 

za účelem zřízení, provozování a údržby vodovodu DN 250 v části uvedeného pozemku, na 

dobu časově neomezenou a za jednorázovou úplatu ve výši 50,- Kč za 1 m2 plochy pozemků 

zatíženého služebností 

  

5) rozhodlo 

  
na straně budoucího oprávněného, uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle 

přílohy č. 6 předloženého materiálu k pozemku: 

parc. č. 1938/2 – zahrada 

v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, ve vlastnictví: 
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XXXXX XXXXXX, rok narození XXXX 

bydliště XXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXXXXX, 

s uvedeným vlastníkem pozemku, 

za účelem zřízení, provozování a údržby vodovodu DN 250 v části uvedeného pozemku, na 

dobu časově neomezenou a za jednorázovou úplatu ve výši 50,- Kč za 1 m2 plochy pozemků 

zatíženého služebností 

  

6) rozhodlo 

  
na straně budoucího oprávněného, uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle 

přílohy č. 7 předloženého materiálu k pozemkům: 

parc. č. 1938/4 – zahrada, 

parc. č. 1938/5 - zahrada, 

parc. č. 1939/2 - trvalý travní porost, 

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

Manželé 

XXXXXXXXX XXXXXXX, rok narození XXXX 

XXXXXXXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX 

oba bydliště XXXXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXXX, 

s uvedenými vlastníky pozemků, 

za účelem zřízení, provozování a údržby vodovodu DN 250 v částech uvedených pozemků, na 

dobu časově neomezenou a za jednorázovou úplatu ve výši 50,- Kč za 1 m2 plochy pozemků 

zatíženého služebností 

  

7) rozhodlo 

  
na straně budoucího oprávněného, uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle 

přílohy č. 8 předloženého materiálu k pozemku: 

parc. č. 1941 – ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, ve spoluvlastnictví: 

XXXXX XXXX, rok narození XXXX 

bydliště X XXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXX, 
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vlastník podílu ve výši 1/2, 

XXXXX XXXXXX, rok narození XXXX 

bydliště  XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXX 

vlastník podílu ve výši 1/2 

s uvedenými vlastníky pozemku, 

za účelem zřízení, provozování a údržby vodovodu DN 250 v části uvedeného pozemku, na 

dobu časově neomezenou a za jednorázovou úplatu ve výši 50,- Kč za 1 m2 plochy pozemku 

zatíženého služebností 

  

8) rozhodlo 

  
na straně budoucího oprávněného, uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 

věcného bemene dle přílohy č. 9 předloženého materiálu k pozemku: 

parc. č. 1220/1 - ostatní plocha, silnice 

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

Moravskoslezský kraj 

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

IČ 70890692 

zastoupený z pověření hejtmana kraje 

Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, 

se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 

středisko Ostrava, Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 

IČ 00095711, 

s uvedeným vlastníkem pozemku, 

za účelem zřízení, provozování a údržby vodovodu v části uvedeného pozemku, na dobu 

neurčitou a za celkovou úplatu ve výši 100,- Kč včetně DPH v zákonné výši, 

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

předmětného vodovodu a provede sanaci narušeného povrchu komunikace vzniklou jeho 

umístěním 
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ZM_M 22 
Návrh na uzavření smluv o zřízení služebností s vlastníkem pozemku 
BOTOP s.r.o. a fyzickou osobou pro oprávněného statutární město 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 0411/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 01299/RM1418/22 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
na straně oprávněného uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu, k části pozemku: 

p.p.č. 304/7 - ostatní plocha, zeleň 

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

BOTOP s.r.o. 

se sídlem Ostrava - Hrabůvka, Adamusova 1316/2A, PSČ 70030 

IČO 268 13 386 

za účelem uložení a provozování kabelového vedení  veřejného osvětlení včetně 1 ks stožáru 

veřejného osvětlení v pozemku p.p.č. 304/7 v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava v rozsahu daném 

geometrickým plánem č. 1378-11/2015 ze dne 16.2.2015 vč. provádění údržby a oprav, 

rekonstrukce kabelového vedení veřejného osvětlení včetně 1 ks stožáru veřejného osvětlení, 

na dobu časově neomezenou, za jednorázovou úplatu ve výši 1.210,- Kč včetně 21 % DPH 

  

2) rozhodlo 

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

materiálu, k části pozemku: 

parc. č. 1960/30 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

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

XXXX XXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXX 

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXX 

za účelem uložení a provozování veřejného osvětlení  v pozemku parc. č. 1960/30 v k.ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava v rozsahu daném geometrickým plánem č. 4822-12/2015 ze 

dne 10.2.2015 vč. provádění údržby a oprav, rekonstrukce veřejného osvětlení, na dobu časově 
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neomezenou, za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,- Kč 

  

 
ZM_M 23 
Návrh na uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva 
k nemovité věci a o zřízení věcného práva s ČR-Úřadem pro 
zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) k pozemkům v k. ú. 
Poruba, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 0412/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 01368/RM1418/23 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení 

věcného práva č. UZSVM/O/7602/2015-HMSO, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, k 

níže uvedeným nemovitým věcem, a to: 

- k pozemku parc. č. 1593/4 

- k pozemku parc. č. 1593/13 

oba v k. ú. Poruba, obec Ostrava 

s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem 

Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111 

  

 
ZM_M 24 
Návrh na uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene s MSK 
  
Usnesení číslo: 0413/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 01371/RM1418/23 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
na straně budoucího oprávněného, uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 

věcného břemene dle přílohy č. 2 předloženého materiálu k pozemku: 
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parc. č. 3078/1 - ostatní plocha, silnice 

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

Moravskoslezský kraj 

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

IČ 70890692 

zastoupený z pověření hejtmana kraje 

Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, 

se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 

středisko Ostrava, Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 

IČ 00095711, 

s uvedeným vlastníkem pozemku, 

za účelem zřízení, provozování a údržby vodovodu v části uvedeného pozemku, na dobu 

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

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

předmětného vodovodu a provede sanaci narušeného povrchu komunikace vzniklou jeho 

umístěním 

  

 
ZM_M 25 
Návrh na bezúplatný převod pozemků pod cyklostezkou v k.ú. 
Proskovice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 0414/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 01367/RM1418/23 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o bezúplatném nabytí částí pozemků: 

- parc.č. 434/7 o výměře 130 m2 

- parc.č. 828/45 o výměře 6 m2 

- parc.č. 796/8 o výměře 12 m2 

- parc.č. 797/39 o výměře 417 m2 

- parc.č. 807/50 o výměře 303 m2 

vše v k.ú. Proskovice, obec Ostrava ve vlastnictví České republiky, ve správě Státního 

pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, Krajský pozemkový úřad pro 

Moravskoslezský kraj, Libušina 502/5, 702 00 Ostrava 2, do vlastnictví statutárního města 

Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, dle návrhu geometrických plánů, které jsou 
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přílohou č. 3 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 26 
Návrh nevyužít předkupní právo ke stavbě na pozemku parc.č. 2474/31 
v k.ú. Svinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 0415/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 01238/RM1418/21 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
nevyužít předkupní právo ke stavbě s č.e. 408, stavba pro rodinnou rekreaci na pozemku 

parc.č. 2474/31 v k.ú. Svinov, obec Ostrava 

  

 
ZM_M 27 
Návrh nevyužít předkupní právo ke stavbě na pozemku parc.č. 2474/57 
v k.ú. Svinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 0416/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 01366/RM1418/23 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
nevyužít předkupní právo ke stavbě s č.e. 414, stavba pro rodinnou rekreaci na pozemku 

parc.č. 2474/57 v k.ú. Svinov, obec Ostrava 

  

 
ZM_M 28 
Návrh směnit pozemek v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, svěřený 
městskému obvodu Pustkovec 
  
Usnesení číslo: 0417/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 01369/RM1418/23 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 
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směnit: 

-  část pozemku parc. č. 2003/2 o výměře 59 m2 v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Pustkovec, která je dle  geometrického 

plánu č. 5560-102/2013 ze dne 24.9.2013,označena jako pozemek parc. č. 2003/47 

za 

- pozemek parc. č. 4424/5 v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava ve vlastnictví Bc. XXXXXXXX 

XXXXXXXXXX, rok narození XXXX, bytem XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX X 

XXXXXXXXXX XXX XXX XX 

a uzavřít směnnou smlouvu dle přílohy č. 2 tohoto materiálu; podle této smlouvy uhradí Bc. 

XXXXXXXX XXXXXXXXXX městu Ostrava rozdíl v ceně obvyklé předmětů směny ve výši 

21.440,- Kč 

  

 
ZM_M 29 
Návrh na směnu pozemků v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava a 
návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s 
budoucím vlastníkem BUDOUCNOST, spotřební družstvo v Ostravě 
  
Usnesení číslo: 0418/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 01384/RM1418/23 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
směnit pozemky v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, a to: 

části stávajících pozemků 

parc.č. 2350, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 382 m2, 

parc.č. 2367/1, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 80 m2, 

které jsou dle geometrického plánu č. 2895-39/2013 ze dne 30. 5. 2013 označeny jako nový 

pozemek parc.č. 2350/2, ost. plocha, jiná plocha o výměře 462 m2, který vznikne sloučením 

dílu a odděleného z pozemku parc.č. 2350 a dílu b odděleného z pozemku parc.č. 2367/1, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Polanka nad Odrou 

za 

pozemek parc.č. 823/1, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 1275 m2 (pod autobusovou 
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točnou) 

ve vlastnictví BUDOUCNOSTI, spotřebního družstva v Ostravě, se sídlem Petra Křičky 

2863/17a, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 00032352 

a uzavřít směnnou smlouvu  dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, podle které statutární 

město Ostrava uhradí BUDOUCNOSTI, spotřebnímu družstvu v Ostravě rozdíl v ceně 

předmětů směny ve výši 775.350,-Kč 

  

2) rozhodlo 

  
na straně budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle 

přílohy č. 4 předloženého materiálu k částem pozemků parc. č. 2350, ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 382 m2, parc. č. 2367/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 80 

m2, které jsou dle geometrického plánu č. 2895-39/2013 ze dne 30.5.2013 označeny jako nový 

pozemek parc. č. 2350/2, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 462 m2, který vznikne 

sloučením dílu a odděleného z pozemku parc. č. 2350 a dílu b odděleného z pozemku parc. č. 

2367/1 vše v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, 

  

s budoucím vlastníkem: 

BUDOUCNOST, spotřební družstvo v Ostravě 

se sídlem Petra Křičky 2863/17a, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,  

IČO 000 32 352, 

za účelem zřízení, provozování a údržby kanalizace DN 200 v pozemku parc. č. 2350/2 v k. ú. 

Polanka nad Odrou, obec Ostrava, 

na dobu časově neomezenou za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,- Kč + DPH v zákonné výši 

  

 
ZM_M 30 
Návrh na záměr města směnit pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, 
Poruba, k. ú. Dubina u Ostravy a v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec 
Ostrava v rámci akce “Zklidnění ulice Nádražní - práva k provedení 
stavby” 
  
Usnesení číslo: 0419/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 01392/RM1418/23 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 
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o záměru města směnit níže uvedené nemovitosti, a to: 

z vlastnictví statutárního města Ostravy, bez svěření městskému obvodu, pozemky: 

- parc. č. 2968 v k. ú. Poruba, obec Ostrava 

- parc. č. 2967/15 v k. ú. Poruba, obec Ostrava 

- parc. p.č. 100/92 v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava 

- parc. p.č. 455/90 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 

za 

- část pozemku parc. č. 3550/4 o výměře 1023 m2, nově označenou jako pozemek parc. č. 

3550/21 v     k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle geometrického plánu č. 4816-2/2015 

ze dne 16. 1. 2015, včetně součástí a příslušenství (kolejové trati) z vlastnictví Dopravního 

podniku Ostrava a.s. 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
ZM_M 31 
Návrh směnit nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, 
návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
  
Usnesení číslo: 0420/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 01301/RM1418/22 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
směnit níže uvedené nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, a to: 

- část pozemku p.p.č. 736/4, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 189 m2 v  k.ú. Zábřeh nad 

Odrou, obec Ostrava, která je dle geometrického plánu č. 3229-9/2015 ze dne 24.2.2015, 

nově označena jako pozemek p.p.č. 736/43, ost. plocha, ost. komunikace 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

za 

část pozemku p.p.č. 732/68 díl a+c, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 102 m2 a část 

pozemku p.p.č. 732/69 díl b, ost.plocha,  jiná plocha o výměře 88 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, 

obec Ostrava, sloučených dle geometrického plánu č. 3229-9/2015 ze dne 24.2.2015 do nově 

vzniklého pozemku p.p.č. 732/69, ost. plocha, jiná plocha o výměře 189 m2  

ve vlastnictví společnosti LUCROS uzavřený investiční fond a.s., Praha 9 - Kyje, Skorkovská 
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1310, PSČ 19800, IČO: 285 07 428 

a uzavřít směnnou smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo 

  
na straně budoucího oprávněného ze služebnosti uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti dle přílohy č. 5 předloženého materiálu k pozemku p.p.č. 736/43 - ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře 189 m2, který vznikne oddělením z pozemku p.p.č. 736/4 - 

ostatní plocha, ostatní komunikace, dle geometrického plánu č. 3229-9/2015 ze dne 24.2.2015 

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

  

LUCROS uzavřený investiční fond a.s. 

se sídlem Praha 9 - Kyje, Skorkovská 1310, PSČ 19800 

IČO 285 07 428 

  

za účelem uložení a provozování kabelového vedení veřejného osvětlení včetně 2 ks stožárů 

veřejného osvětlení, provádění údržby a oprav, rekonstrukce na pozemku p.p.č. 736/43 v k.ú. 

Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, na dobu časově neomezenou za jednorázovou úplatu ve výši 

1000,- Kč + DPH v zákonné výši za podmínky, že zastupitelstvo města rozhodne o uzavření 

směnné smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 
ZM_M 32 
Návrh na výkup pozemků v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 0421/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 01383/RM1418/23 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
koupit tyto spoluvlastnické podíly: 

- od JXXXXXX ChXXXXXXXX, rok nar. XXXX, bytem XXXX XXXXXXXX XXXXXXX 

XXXXXXX XXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX 

spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 1/2 k pozemku parc.č. 744/1 orná půda v k.ú. 

Polanka nad Odrou, obec Ostrava za kupní cenu 285.500,-Kč 

a spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 1/2 k pozemku parc.č. 3973 trvalý travní porost v 

k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava za kupní cenu 459.500,-Kč 

- od MXXXXX MXXXXX, rok nar. XXXXX bytem XXXXXXXXX XXXXXXXX 

XXXXXXX XXX XXXXXX XXX XX XXXXXXXXX 

spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 2/6 k pozemku parc.č. 744/1 orná půda v k.ú. 
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Polanka nad Odrou, obec Ostrava za kupní cenu 190.333,-Kč 

a spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 2/6 k pozemku parc.č. 3973 trvalý travní porost v 

k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava za kupní cenu 306.333,-Kč 

- od OXXXXXXX MXXXXX, rok nar. XXXX, bytem XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX 

XXXXXXX XXX XXXXXX XXX XX XXXXXXXXX 

spoluvlastnický  podíl o velikosti ideální 1/6 k pozemku parc.č. 744/1 orná půda v k.ú. Polanka 

nad Odrou, obec Ostrava za kupní cenu 95.167,-Kč 

a spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 1/6 k pozemku parc.č. 3973 trvalý travní porost v 

k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava za kupní cenu 153.167,-Kč 

za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která je přílohou č. 4 předloženého materiálu, a 

uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo 

  
vyhradit si rozhodnutí označit pozemky parc.č. 744/1 a parc.č. 3973, vše v k.ú. Polanka nad 

Odrou, obec Ostrava, 

jakožto majetek svěřený městskému obvodu Polanka nad Odrou, dle čl. 9 odst. 1, písm. b) 

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

doplňků za podmínky, že se statutární město Ostrava stane jejich vlastníkem 

  

3) rozhodlo 

  
označit pozemky parc.č. 744/1 a parc.č 3973, vše v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, 

jakožto majetek svěřený městskému obvodu Polanka nad Odrou, dle čl. 9 odst. 1, písm. b) 

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

doplňků za podmínky, že se statutární město Ostrava stane jejich vlastníkem 

  

 
ZM_M 33 
Návrh koupit pozemky parc.č. 1192/42 a parc.č. 1192/43 v k.ú. Vítkovice, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 0422/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 01294/RM1418/22 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
 koupit níže uvedené nemovité věci v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava,  a to:   

- pozemek parc.č. 1192/42 
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- pozemek parc.č. 1192/43 

od společnosti Asental Land, s.r.o., se sídlem Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 

Ostrava, IČO: 277 69 143 za celkovou sjednanou kupní cenu ve výši 107.470,- Kč, z toho: 

- kupní cena pozemku parc.č. 1192/42 činí 104.500,- Kč 

- kupní cena pozemku parc.č. 1192/43 činí 2.970,- Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 34 
Návrh koupit nemovité věci v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava v 
rámci stavby “Cyklostezka Počáteční-Slezskoostravský hrad” 
  
Usnesení číslo: 0423/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 01382/RM1418/23 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
koupit nemovité věci do vlastnictví statutárního města Ostravy, a to: 

- část stávajícího pozemku parc. č.  3241 o výměře 417 m2, v k. ú. Slezská Ostrava, obec 

Ostrava, který je dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 3705-71/2014 ze dne 

07.07.2014 označena jako nový pozemek parc. č. 3241/2, trvalý travní porost v k. ú. Slezská 

Ostrava, obec Ostrava včetně součástí (porosty) 

a     

- část  stávajícího pozemku parc. č. 3250 o výměře 18 m2,  v k. ú. Slezská Ostrava, obec 

Ostrava, který je dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 3705-71/2014 ze dne 

07.07.2014 označena jako nový pozemek parc. č. 3250/2, ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava včetně příslušenství (zpevněná plocha), 

oba ve vlastrnictví ORGREZ, a.s., se sídlem Hudcova 321/76, Medlánky, 657 97, Brno, IČO: 

46900829 

oba pozemky včetně součástí (porosty) a příslušenství (zpevněná plocha) za cenu obvyklou  v 

celkové výši 150.802,-Kč , z toho za: 

- pozemek parc. č. 3241/2 vč. součástí za kupní cenu ve výši 142.602,-Kč 

- pozemek parc. č.3250/2 za kupní cenu ve výši  7.200,-Kč 

- zpevněná plocha na pozemku 3250/2 - za kupní cenu ve výši 1.000,-Kč 
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a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
 

  

 
ZM_M 35 
Návrh koupit nemovité věci v k. ú. Koblov, obec Ostrava v rámci stavby 
“Kanalizace a ČOV Koblov” 
  
Usnesení číslo: 0424/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 01381/RM1418/23 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
 koupit pozemky do vlastnictví statutárního města Ostravy, a to:  

- parc. č. 1988/2 

- parc. č. 1988/3 

oba v k. ú. Koblov, obec Ostrava 

ve vlastnictví  XXXXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX, bytem XXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXX XXX XX, Ostrava za cenu obvyklou v celkové výši 124.350,-Kč, 

z toho za pozemek: 

- parc. č. 1988/2 částku ve výši 74.340,-Kč 

- parc. č. 1988/3 částku ve výši 50.010,-Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 36 
Návrh na záměr města prodat pozemek v k. ú. Poruba, obec Ostrava, 
svěřený městskému obvodu; návrh na záměr města neprodat část 
pozemku v k. ú. Třebovice ve Slezsku, ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy 
  
Usnesení číslo: 0425/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 01376/RM1418/23 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o záměru města prodat pozemek parc. č. 2801/165 v k. ú. Poruba, obec Ostrava, svěřeno 
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městskému obvodu Poruba 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodlo, 

  
že město nemá záměr prodat část pozemku parc. č. 1244/21 o výměře 45 m2 v k. ú. Třebovice 

ve Slezsku, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, dle zákresu ve snímku, 

který je přílohou č. 2/4 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 37 
Návrh na záměr města prodat pozemky v k.ú. Hošťálkovice, obec 
Ostrava a v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 0426/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 01296/RM1418/22 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o záměru města prodat pozemek: 

- parc.č. 247/14 ostatní plocha, jiná plocha, v k.ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Hošťálkovice 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodlo 

  
o záměru města prodat pozemek: 

- parc.č. 1318/12 zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Hošťálkovice 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

3) rozhodlo 

  
o záměru města prodat pozemky: 

- parc.č. 829/1 zastavěná plocha a nádvoří 

- část parc.č. 829/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 48 m2, která je dle geometrického 

plánu č. 1536-284/2008 ze dne 2. 10. 2008 označena jako pozemek parc.č. 829/3, 
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vše v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, 

vše ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Vítkovice 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
ZM_M 38 
Návrh na záměr města neprodat pozemek v k.ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava (ul. Newtonova) 
  
Usnesení číslo: 0427/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 01297/RM1418/22 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo, 

  
že město nemá záměr prodat: 

část pozemku p.p.č. 373/15  o výměře 43 m2  v k.ú. Přívoz, obec Ostrava, ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, svěřena městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, která je 

dle geometrického plánu č. 1922-102/2014 ze dne 17.9.2014 označena jako pozemek p.p.č. 

373/57 

  

 
ZM_M 39 
Návrh na záměr města neprodat pozemek v k.ú. Hrabová, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 0428/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 01364/RM1418/23 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o záměru města neprodat: 

- část pozemku parc.č. 687/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 50 m2 v k.ú. Hrabová, obec 

Ostrava, svěřeno městskému obvodu Hrabová, která je dle geometrického plánu č. 

2747-21/2015 ze dne 16.4.2015 označena jako pozemek parc.č. 687/20 v k.ú. Hrabová, obec 

Ostrava 
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ZM_M 40 
Návrh na záměr města neprodat pozemky v k.ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava (ul. Poděbradova) 
  
Usnesení číslo: 0429/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 01298/RM1418/22 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo, 

  
že město nemá záměr prodat: 

- pozemek parc. č. 1347/22 

- část pozemku parc. č. 1347/1 o výměře 296 m2, která je dle geometrického plánu č. 

4590-314/2013 ze dne 22.8.2014 označena jako pozemek parc. č. 1347/23 

oba v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

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

Přívoz 

  

 
ZM_M 41 
Návrh na záměr města neprodat pozemky v k. ú. Poruba a v k. ú. 
Poruba-sever, obec Ostrava, svěřeno městskému obvodu Poruba 
  
Usnesení číslo: 0430/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 01186/RM1418/20 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo, 

  
že město nemá záměr prodat pozemek parc. č. 2724 pod stavbou garáže ve vlastnictví fyzické 

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

  

2) rozhodlo, 

  
že město nemá záměr prodat části pozemku parc.č. 2393/47 o výměře 325 m2 a o výměře 400 

m2 v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, svěřeno městskému obvodu Poruba, dle zákresu ve 

snímku, který je přílohou č. 2/1 předloženého materiálu 
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ZM_M 42 
Návrh na záměr města neprodat pozemky v k.ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava (ul. Českobratrská, ul. Josefa Lady) 
  
Usnesení číslo: 0431/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 01377/RM1418/23 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo, 

  
že město nemá záměr prodat 

 

pozemek parc. č. 672/2 

pozemek parc. č. 672/3 

pozemek parc. č. 672/4 

vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

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

Přívoz 

  

2) rozhodlo, 

  
že město nemá záměr prodat 

 

pozemek parc. č. 1013/81 

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

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

Přívoz 

  

 
ZM_M 43 
Návrh na záměr města neprodat, návrh na záměr města prodat 
nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava a v k.ú. Radvanice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 0432/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 01373/RM1418/23 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo, 

  
že město nemá záměr prodat nemovitou věc v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, svěřenou 

MOb Slezská Ostrava, a to: 
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- pozemek parc.č. 2169 

  

2) rozhodlo 

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

Slezská Ostrava, a to: 

- pozemek parc.č. 2170/1 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

3) rozhodlo 

  
o záměru města prodat nemovité věci, a to: 

- pozemek parc.č. 4016/2 

v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, nesvěřený městskému obvodu Slezská Ostrava 

- část pozemku parc.č. 3216/2 nově označena jako pozemek parc.č. 3216/10 o výměře 81 m2 

- část pozemku parc.č. 3216/3 nově označena jako pozemek parc.č. 3216/11 o výměře 18 m2 

oba v k.ú. Radvanice, obec Ostrava, svěřené městskému obvodu Radvanice a Bartovice (dle 

geometrického plánu č. 2053-47/2014 ze dne 06.09.2014, který je přílohou č. 2/3) 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
 

  

4) si vyhrazuje 

  
rozhodnutí o prodeji nemovitých věcí v k.ú. Radvanice, obec Ostrava, svěřených městskému 

obvodu Radvanice a Bartovice, uvedených v bodě 3)  návrhu tohoto usnesení v souladu s čl. 7 

odst. (3) písm. b) obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statutu města Ostravy, ve znění 

pozdějších změn a doplňků 

  

 
ZM_M 44 
Návrh na záměr města neprodat nemovitost v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 0433/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 01378/RM1418/23 
  
Zastupitelstvo města 
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1) rozhodlo, 

  
že nemá záměr prodat pozemek p. p. č. 472 - lesní pozemek v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 

  

 
ZM_M 45 
Návrh prodat nemovitou věc v k.ú. Muglinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 0434/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 01365/RM1418/23 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
prodat nemovitou věc v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, a to: 

- část pozemku p.p.č. 306/3 nově označena jako pozemek p.p.č. 306/71 o výměře 203 m2, dle 

geometrického plánu č. 2471-63/2014 ze dne 21.10.2014 

kupující: XXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX 

bydliště: XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXX XXX XXXXXX 

za cenu obvyklou ve výši 190.000,- Kč s tím, že kupující uhradí statutárnímu městu Ostrava náklady na 

zpracování znaleckého posudku ve výši 1.500,- Kč 

a uzavřít Kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
 

  

 
ZM_M 46 
Návrh na záměr města prodat část nemovité věci v k.ú. Michálkovice, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 0435/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 01295/RM1418/22 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o záměru města prodat část pozemku p.p.č. 271/30, k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, o výměře 

20 m2, svěřeného městskému obvodu Michálkovice - dle přílohy č. 1/1 předloženého materiálu 
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a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
ZM_M 47 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Vřesina u Bílovce, 
obec Vřesina 
  
Usnesení číslo: 0436/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 01375/RM1418/23 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o záměru města prodat nemovité věci v k.ú. Vřesina u Bílovce, obec Vřesina, a to pozemky: 

- parc.č. 1174/6 

- parc.č. 1698/14 

- parc.č. 1698/15 

- parc.č. 1698/17 

- parc.č. 1701/4 

- parc.č. 1701/6 

- parc.č. 1701/9 

- parc.č. 1701/11 

- parc.č. 1701/12 

- parc.č. 1705/6 

- parc.č. 1709/49 

- parc.č. 1709/50 

- parc.č. 1715/34 

- parc.č. 1715/35 

- parc.č. 1717/2 

- parc.č. 1717/4 

- parc.č. 1717/5 

- parc.č. 1717/9 

- parc.č. 1717/10 

- parc.č. 1717/11 

- parc.č. 1717/12 

- parc.č. 1717/13 

- parc.č. 1717/15 

- parc.č. 1717/16 

- parc.č. 1719/7 

- parc.č. 1719/8 

- parc.č. 1719/9 

- parc.č. 1719/10 

- parc.č. 1719/11 
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- parc.č. 1719/37 

- parc.č. 1719/38 

- parc.č. 1719/39 

- parc.č. 1720/2 

- parc.č. 1722/3 

- parc.č. 1753/65 

- parc.č. 1760/2 

- parc.č. 1760/3 

- parc.č. 2130/27 

- parc.č. 2130/29 

- parc.č. 2130/30 

- parc.č. 2137/2 

- parc.č. 2137/7 

- parc.č. 2137/15 

- parc.č. 2137/19 

- parc.č. 2137/20 

- parc.č. 2137/21 

- parc.č. 2137/24 

- parc.č. 2137/25 

- parc.č. 2137/26 

- parc.č. 2137/28 

- parc.č. 2137/29 

- parc.č. 2137/31 

- parc.č. 2137/36 

- parc.č. 2137/39 

- parc.č. 2137/40 

- parc.č. 2137/42 

- parc.č. 2522/1 

- parc.č. 2522/2 

- parc.č. 2522/3 

- parc.č. 2522/4 

- parc.č. 2522/5 

- parc.č. 2522/6 

- parc.č. 2522/7 

- parc.č. 2522/8 

- parc.č. 2522/10 

- parc.č. 2522/11 

- parc.č. 2522/12 

- parc.č. 2522/13 

- parc.č. 2522/14 

- parc.č. 2523/1 

- parc.č. 2523/2 

- parc.č. 2523/3 

- parc.č. 2523/5 

- parc.č. 2523/6 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 
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ZM_M 48 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Dubina u Ostravy a v 
k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava, návrh na záměr města nesměnit nemovité 
věci v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 0437/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 01363/RM1418/23 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o záměru města prodat níže uvedené nemovité věci v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, 

svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, a to: 

- pozemek parc.č. 268 

- pozemek parc.č. 269 

- pozemek parc.č. 270 

- pozemek parc.č. 271 

- pozemek parc.č. 273 

- pozemek parc.č. 350 

  

a  zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit  a rozhodnout o prodeji výše 

uvedených pozemků v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, svěřené městskému 

obvodu Ostrava-Jih 

  

2) rozhodlo 

  
o záměru města prodat pozemek  p.p.č. 485/9 v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava, svěřený 

městskému obvodu Ostrava-Jih 

a zároveň si vyhrazuje právo, kdykoliv tento záměr zrušit 

  

3) rozhodlo, 

  
že město nemá záměr směnit níže uvedené nemovité věci v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava, a to: 

-  pozemek parc.č. 2917/4 

-  část pozemku parc.č. 2917/8 o výměře 3100 m2, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 

5/1 předloženého materiálu 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřeno městskému obvodu Stará Bělá 

za 

- pozemek parc. č. 3675 

ve vlastnictví XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX 

XXX XX 
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ZM_M 49 
Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 0438/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 01379/RM1418/23 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo, 

  
že město nemá záměr prodat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, a to: 

- pozemek parc.č. 253/6 

- část pozemku parc.č 230/4, o výměře cca 350 m2 - dle zákresu, který je přílohou č. 1/1 

předloženého materiálu
 

  

 
ZM_M 50 
Návrh prodat spoluvlastnický podíl nemovité věci v k.ú. Bystřice pod 
Hostýnem, obec Bystřice pod Hostýnem 
  
Usnesení číslo: 0439/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 01380/RM1418/23 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
prodat spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 pozemku p.p.č. 1691/6, k.ú. Bystřice pod Hostýnem, 

obec Bystřice pod Hostýnem 

XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXX X XXX XXXXXXX 

XXX XXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXX XXX XX 

XXXXXXXX XXX XXXXXXXXX 

za cenu obvyklou 790,-Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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ZM_M 51 
Návrh na záměr prodeje podzemní požární nádrže ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava v k.ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 0440/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 01239/RM1418/21 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o záměru statutárního města Ostravy prodat vodohospodářský majetek, a to: 

• podzemní požární nádrž, uloženou v pozemku parc.č.3155/1,  zahrada, v k.ú. Martinov ve 

Slezsku, obec Ostrava, ve SJM  manželů KXXXXXXXXX, oba bydliště 

XXXXXXXXXXX XXXXXXX, Ostrava - Martinov, PSČ: 723 00 

a  zároveň si vyhrazuje tento záměr zrušit 

  

 
ZM_M 52 
Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou 
a v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 0441/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 01240/RM1418/21 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo, 

  
že město nemá záměr prodat pozemek p.p.č. 439/43 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, 

svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih 

  

2) rozhodlo, 

  
že město nemá záměr prodat  část pozemku p.p.č. 566/68 o výměře 700 m2 v k.ú. Zábřeh nad 

Odrou, obec Ostrava, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, dle zákresu ve snímku, který 

je přílohou č. 3 předloženého materiálu 

  

3) rozhodlo, 

  
že město nemá záměr prodat níže uvedené nemovité věci v k.ú. Dubina u Ostravy, obec 

Ostrava, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, a to: 
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- pozemek parc.č. 110/5 

- pozemek parc.č. 119/1 

  

 
ZM_M 53 
CTP – administrativní objekt na Náměstí Republiky – další postup 
související s realizací výstavby 
  
Usnesení číslo: 0442/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 01388/RM1418/23 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
neuplatnit za společností CTP Invest VII, spol. s r.o., se sídlem Humpolec, Central Trade Park 

D1 1571, PSČ 39601, IČO 280 85 990 smluvní pokutu ve výši 19,800.000,- Kč dle Smlouvy o 

úpravě práv a povinností mezi jejími účastníky ze dne 8.6.2011, ev.č. 1808/2011/MJ uzavřené 

mezi výše uvedenou společností a CTP Invest, spol. s r.o., se sídlem Humpolec, Central Trade 

Park D1 1571, PSČ 39601, IČO 261 66 453 a statutárním městem Ostrava 

s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 54 
Návrh na uzavření kupní smlouvy se společností Mobis Automotive 
System Czech s.r.o. ve “Strategické průmyslové zóně Ostrava-Mošnov” 
v k.ú. Mošnov, obec Mošnov 
  
Usnesení číslo: 0443/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 01390/RM1418/23 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o uzavření kupní smlouvy se společností Mobis  Automotive System Czech s.r.o., se sídlem 

Hyundai 171/2, 739 51 Nošovice, IČ:03758397, jejímž předmětem jsou pozemky v k.ú. 

Mošnov, obec Mošnov: 

 

p.p.č. 802/55 - orná půda                          

p.p.č. 1274/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

p.p.č. 1290/7 - orná půda 

p.p.č.  1332/13 - trvalý travní porost 
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dle přílohy č. 2 a 3 předloženého materiálu, 

 

s odůvodněním odchylky od ceny obvyklé uvedeným v důvodové zprávě předloženého 

materiálu, 

 

za splnění podmínek uvedených v čl. 7 odst. 7.2. bodu 7.2.3. Investiční smlouvy, která je 

přílohou č. 4 předloženého materiálu 

 

a za podmínky souhlasu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR jako správce programu 

  

 
ZM_M 55 
Souhlas s postoupením smluv 
  
Usnesení číslo: 0444/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 01391/RM1418/23 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
udělit souhlas, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, s postoupením smlouvy o budoucí 

smlouvě kupní a smlouvy o budoucí smlouvě nájemní ev. č. 0548/2003/MJ ze dne 8.4.2003 v 

rozsahu uvedeném v “Dohodě o postoupení smlouvy o budoucí smlouvě kupní a budoucí 

smlouvě nájemní a o postoupení nájemní smlouvy” ze dne 28.2.2015, dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 56 
Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v 
k.ú. Přívoz, obec Ostrava pro V-PODLAHY, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 0445/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 01395/RM1418/23 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
na straně budoucího oprávněného ze služebnosti uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti dle přílohy č. 3 předloženého materiálu k pozemku p.p.č. 895/4 - ostatní plocha, 

ostatní komunikace v k.ú. Přívoz, obec Ostrava, s vlastníkem pozemku: 
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V-PODLAHY, s.r.o. 

se sídlem Vsetín, Na Hrázi 1603, PSČ 75501 

IČO 253 74 745 

 

za účelem uložení a provozování závěsného kabelu veřejného osvětlení včetně svítidla 

veřejného osvětlení, provádění údržby a oprav, rekonstrukce na pozemku p.p.č. 895/4 v k.ú. 

Přívoz, obec Ostrava, na dobu časově neomezenou za jednorázovou úplatu ve výši 1000,- Kč + 

DPH v zákonné výši 

  

 
ZM_M 57 
Návrh na učinění souhlasného prohlášení o vlastnictví nemovitých věcí 
v k.ú. Vítkovice ve prospěch ČR - Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových 
  
Usnesení číslo: 0446/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 01385/RM1418/23 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
na straně statutárního města Ostravy 

uznat vlastnické právo ke spoluvlastnickým podílům na nemovitých věcech: 

-   id. 19/24 pozemku p.č. 433/2, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Vítkovice, č.p. 

217, bydlení 

-   id. 19/24 pozemku p.č. 433/4, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Vítkovice, 

č.p. 973, bydlení 

 -  id. 19/24 pozemku p.č. 432, zahrada 

 -  id. 19/24 pozemku p.č. 433/1, zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr 

  - id. 19/24 pozemku p.č. 433/3, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Vítkovice, č.p. 

972, byt. dům 

  - id. 19/24 pozemku p.č. 433/6, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba: 

Vítkovice, č.p. 2969, adminis., LV 124 

vše v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava 

ve prospěch České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování 

státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČO 

69797111 
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a učinit souhlasné prohlášení dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 58 
Žádost SSK Vítkovice o navýšení dotace poskytnuté na realizaci akce 
“Zlatá tretra Ostrava IAAF World Challenge 2015” o 500 tis. Kč 
  
Usnesení číslo: 0447/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 01184/RM1418/20 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o nenavýšení účelové dotace poskytnuté Sdružení sportovních klubů Vítkovice, se 

sídlem: Závodní 2891/86, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO: 00534544 na realizaci projektu 

„Zlatá tretra Ostrava IAAF World Challenge 2015” 

  

 
ZM_M 59 
Memorandum o vzájemné spolupráci a podpoře při přípravě, výstavbě a 
provozu atletického centra v Ostravě 
  
Usnesení číslo: 0448/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 7481/RM1014/100 
k usnesení č. 01359/RM1418/23 
k usnesení č. 1865/ZM1014/26 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) ruší 

  
 bod č. 1 svého usnesení č. 1865/ZM1014/26 ze dne 26. 06. 2013 

  

2) rozhodlo 

  
o uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci a podpoře při přípravě, výstavbě a provozu 

atletického centra v Ostravě 
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ZM_M 60 
Žádost o poskytnutí účelové dotace, žádosti o navýšení schválených 
neinvestičních účelových dotací v oblasti kultury 
  
Usnesení číslo: 0449/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 0208/ZM1418/4 
k usnesení č. 01357/RM1418/23 
k usnesení č. 00540/RM1418/11 
k usnesení č. 0798/ZM1014/14 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti kultury žadateli XXXXX XXXXXXXXX 

XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX 

XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX, na realizaci projektu “Pavel Helebrand 

Jesličky sv. Františka” ve výši 120 tis. Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a důvodové 

zprávy a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace mezi statutárním městem 

Ostravou a příjemcem dotace uvedeném v tomto bodě 1) tohoto usnesení a dle přílohy č. 5 

předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo 

  
o navýšení neinvestiční účelové dotace poskytnuté Divadlu loutek Ostrava, příspěvková 

organizace, se sídlem Pivovarská 3164/15, 728 32 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 

00533874, na realizaci projektu „Mezinárodní loutkářský festival Spectaculo Interesse“ o 300 

tis. Kč a uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu 

statutárního města Ostravy ev. č. 1374/2015/KSV uzavřené mezi statutárním městem Ostravou 

a Divadlem loutek Ostrava, příspěvková organizace, dle přílohy č. 6 a důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

3) rozhodlo 

  
o navýšení neinvestiční účelové dotace poskytnuté spolku Dream Factory Ostrava se sídlem 

Kvapilova 2054/0, 738 01 Frýdek-Místek, IČO: 22710701, na realizaci projektu „Dream 

Factory Ostrava 2015“ o 140 tis. Kč a uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí 

neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ev. č. 1175/2015/KSV 

uzavřené mezi statutárním městem Ostravou a Dream Factory Ostrava dle přílohy č. 7 a 

důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

4) rozhodlo 

  
o navýšení neinvestiční účelové dotace poskytnuté spolku Ostravské centrum nové hudby se 

sídlem Dr. Šmerala 1626/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 70631531, na realizaci 
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projektu „Ostravské dny 2015 – Institut a Festival nové hudby“ o 800 tis. Kč a uzavření 

Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního 

města Ostravy ev. č. 1157/2015/KSV uzavřené mezi statutárním městem Ostravou a 

Ostravským centrem nové hudby dle přílohy č. 8 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

5) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j í 

neinvestiční transfery na ORJ 161 

na § 3419, pol. 5213, ÚZ 7103                           o  1 360 tis. Kč 

- z v y š u j í 

neinvestiční transfery na ORJ 160 

na § 3311, pol. 5222, ÚZ 7101                           o  140 tis. Kč 

na § 3312, pol. 5222, ÚZ 7101                           o  800 tis. Kč 

na § 3311, pol. 5493, ÚZ 7101                           o  120 tis. Kč 

neinvestiční příspěvky na ORJ 160 

na § 3311, pol. 5331, ÚZ 2003, org. 4240           o 300 tis. Kč 

  

6) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele - zvýšení neinvestičního příspěvku 

Divadlu loutek Ostrava, příspěvkové organizaci, o 300 tis. Kč 

  

7) ukládá 

  
radě města 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 5) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

ZM_M 61 
Schválení úpravy závazného ukazatele pro rok 2015 a návrh na 
navýšení neinvestičního příspěvku na provoz na rok 2016 Národnímu 
divadlu moravskoslezskému, p.o., z důvodu legislativní úpravy 
zařazování zaměstnanců do platových stupňů 
  
Usnesení číslo: 0450/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 01360/RM1418/23 
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Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele - zvýšení neinvestičního příspěvku pro rok 2015 

Národnímu divadlu moravskoslezskému, příspěvkové organizaci, Čs. legií 148/14, 701 04 

Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 00100528,   o 896 tis. Kč 

  

2) ukládá 

  
radě města 

zahrnout do rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2016 navýšení neinvestičního 

příspěvku na provoz Národnímu divadlu moravskoslezskému, příspěvkové organizaci, ul. Čs. 

legií č. 148/14, 701 04 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 00100528,  o 896 tis. Kč z důvodu 

legislativní úpravy zařazování zaměstnanců do platových stupňů 

  

 
ZM_M 62 
Žádost Ing. J.N., M.N. a Ing. H.N. o mimosoudní vyřešení sporu o určení 
vlastnického práva k pozemkům v k.ú. Zábřeh nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 0451/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 01356/RM1418/23 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
nevyhovět žádosti XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 

XXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX 

XXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX 

XXXXXXXXXXXXXX X XXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX 

XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX, o mimosoudní 

vyřešení sporu o určení vlastnického práva k pozemkům p.č.st. 1671 a p.p.č. 574/22 v k.ú. 

Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru legislativního a právního 

informoval  XXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXX XXX XX 

XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX X XXXX XXXX XXXXXXXXXXXX 

XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX o přijatém usnesení 
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uvedeném v bodu 1) tohoto usnesení 

  

 
ZM_M 100 
Lokalita Kostelní náměstí v k.ú. Moravská Ostrava - výzva ke zrušení 
smluv 
  
Usnesení číslo: 0452/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 01478/RM1418/24 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) projednalo 

  
dopis DXXXXX SXXXXXXXX a RXXXXXX FXXXXXX ze dne 30.3.2015 ve věci zrušení 

Kupní smlouvy a smlouvy o předkupním právu a Smlouvy o úpravě vzájemných práv a 

povinností dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
návrh odpovědi na dopis uvedený v bodě 1) tohoto usnesení dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 

  

 
ZM_M 101 
Žádost společnosti RED HOUSE DEVELOPMENT, s.r.o. o úpravu 
podmínek kupní smlouvy 
  
Usnesení číslo: 0453/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 01468/RM1418/24 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) projednalo 

  
žádost společnosti RED HOUSE DEVELOPMENT, s.r.o., se sídlem Výstavní 1928/9, 

Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 278 44 960   o úpravu podmínek kupní smlouvy a 

smlouvy o předkupním právu evid.č. 1796/2008/MJ ze dne 16.7.2008, ve znění dodatku č. 1 

evid.č. 1796D1/2013/MJ ze dne 10.7.2013, uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a RED 

HOUSE DEVELOPMENT a.s., dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 
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2) rozhodlo 

  
nevyhovět žádosti společnosti RED HOUSE DEVELOPMENT, s.r.o., se sídlem Výstavní 

1928/9, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 278 44 960   o úpravu podmínek kupní 

smlouvy a smlouvy o předkupním právu evid.č. 1796/2008/MJ ze dne 16.7.2008, ve znění 

dodatku č. 1 evid.č. 1796D1/2013/MJ ze dne 10.7.2013, uzavřené mezi statutárním městem 

Ostrava a RED HOUSE DEVELOPMENT a.s., dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 102 
Návrh na záměr města darovat a nedarovat pozemky v k.ú Moravská 
Ostrava, obec Ostrava (Komunikace II/479 Ostrava ul. Českobratrská, II. 
a III. stavba) 
  
Usnesení číslo: 0454/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 01462/RM1418/24 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o záměru města darovat pozemky v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to:  

- pozemek parc. č. 1294/9 

- pozemek parc. č. 3566/6  

- pozemek parc. č. 3566/11 

- pozemek parc. č. 778/3 

- pozemek parc. č. 4240/8 

vše ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřené městskému obvodu Moravská Ostrava 

a Přívoz 

- pozemek parc. č. 3559/8  

- pozemek parc. č. 1314/9  

- pozemek parc. č. 1318/6  

- pozemek parc. č. 1319/12 

- pozemek parc. č. 1322/1  

- pozemek parc. č. 1319/11 

- pozemek parc. č. 3561/11  

- pozemek parc. č. 4240/1  

- pozemek parc. č. 1902/2 

- pozemek parc. č. 3565/2  

- pozemek parc. č. 3567/4  

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

Přívoz 
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a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodlo, 

  
že město nemá záměr darovat 

- pozemek parc. č. 4240/4 

- pozemek parc. č. 4240/2 

- pozemek parc. č. 3559/12 

- pozemek parc. č. 1896/2 

- pozemek parc. č. 3567/5 

vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

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

Přívoz 

  

 
ZM_M 103 
Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. Přívoz, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 0455/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 01477/RM1418/24 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o záměru města směnit nemovité věci v k.ú. Přívoz, obec Ostrava, a to: 

  

- část pozemku p.p.č. 894/1, díl a), o výměře 106 m2 (nesvěřený městskému obvodu Moravská 

Ostrava a Přívoz) 

- část pozemku p.p.č. 895/1, díl b), o výměře 485 m2 (svěřený městskému obvodu Moravská 

Ostrava a Přívoz) 

dle geometrického plánu č. 1918-172/2014 ze dne 11.12.2014 sloučeny a nově označeny jako 

pozemek p.p.č. 895/6 

za pozemky 

- část pozemku p.p.č. 157, díl a), o výměře 99 m2 

- část pozemku p.p.č. 158, díl b), o výměře 35 m2 

- část pozemku p.p.č. 1153, díl c), o výměře 20 m2 



Statutární město Ostrava 
zastupitelstvo města 

Usnesení 

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

Strana 73/111  

- část pozemku p.p.č. 1327, díl d), o výměře 14 m2 

dle geometrického plánu č. 1976-3/2015 ze dne 18.2.2015 sloučeny a nově označeny jako 

pozemek p.p.č. 157/2 (všechny ve vlastnictví V-PODLAHY, s.r.o., IČO 253 74 745, sídlo 

Vsetín, Na Hrázi 1603, PSČ 75501) 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
ZM_M 104 
Návrh koupit pozemek v k.ú. Svinov, obec Ostrava pro rozšíření 
zahrady MŠ Polanecká 
  
Usnesení číslo: 0456/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 01440/RM1418/24 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
koupit část stávajícího pozemku parc.č. 1555/1 v k.ú. Svinov, obec Ostrava o výměře 480 m2, 

která je dle geometrického plánu č. 2587-18/2015 vyhotoveného dne 13.4.2015, který je 

přílohou č. 1/3 předloženého materiálu, označena jako nový pozemek parc.č. 1555/3 

ve společném jmění manželů XXXX XXXXX, rok narození XXXX a  XXXXXXXXXX 

XXXXXXX, rok narození XXXX, oba bydliště XXXXXXXXX XXXXXX XXX XX 

XXXXXXXXXXXXXX 

za kupní cenu ve výši 422.400,-Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo 

  
vyhradit si rozhodnutí označit pozemek parc.č. 1555/3 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, jakožto 

majetek svěřený městskému obvodu Svinov, 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 se město stane jeho vlastníkem 

  

 

 



Statutární město Ostrava 
zastupitelstvo města 

Usnesení 

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

Strana 74/111  

3) rozhodlo 

  
označit pozemek parc.č. 1555/3 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený 

městskému obvodu Svinov, 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 se město stane jeho vlastníkem 

  

 
ZM_M 105 
Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 0457/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 01467/RM1418/24 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

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

- parc.č. 1946/102 

- parc.č. 1946/104 

od vlastníka Česká republika, právo hospodařit s majetkem státu DIAMO, státní podnik, IČO 

000 02 739, sídlo Stráž pod Ralskem, Máchova 201, PSČ 471 27, za cenu obvyklou celkem 

202.491,-Kč (cena obvyklá u pozemku parc.č. 1946/102 činí 198.867,-Kč, cena obvyklá 

u pozemku parc.č. 1946/104 činí 3.624,-Kč) a uhradit náklady na zpracování znaleckého 

posudku ve výši 7.000,-Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 106 
Návrh na záměr města prodat pozemky pod komunikací ul. Mostní v k.ú. 
Hrabová, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 0458/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 01469/RM1418/24 
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Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o záměru města prodat: 

- část pozemku parc.č. 3154/1 o výměře 4338 m2 (díl l) 

- část pozemku parc.č. 3154/2 o výměře 2610 m2 (díl k) 

- část pozemku parc.č. 3154/3 o výměře 1458 m2 (díl j) 

- část pozemku parc.č. 3154/4 o výměře 859 m2 (díl i) 

sloučeno a nově označeno jako pozemek parc.č. 3154/3 o výměře 9265 m2 

- část pozemku parc.č. 3154/5 o výměře 58 m2 nově označeno jako pozemek parc.č. 3154/12 

- část pozemku parc.č. 696 o výměře 6 m2 nově označeno jako pozeme parc.č. 696/2 

- část pozemku parc.č. 697 o výměře 33 m2 nově označen jako pozemek parc.č. 697/2 

- část pozemku parc.č. 697 o výměře 18 m2 nově označen jako pozemek parc.č. 697/3 

- část pozemku parc.č. 697 o výměře 1 m2 nově označen jako pozemek parc.č. 697/4 

- část pozemku parc.č. 701/7 o výměře 384 m2 nově označen jako pozemek parc.č. 701/9 

- část pozemku parc.č. 705/4 o výměře 1 m2 nově označen jako pozemek parc.č. 705/6 

- část pozemku parc.č. 705/4 o výměře 40 m2 nově označen jako pozemek parc.č. 705/7 

- část pozemku parc.č. 705/5 o výměře 115 m2 nově označen jako pozemek parc.č. 705/8 

- část pozemku parc.č. 3014/4 o výměře 214 m2 nově označen jako pozemek parc.č. 3014/20 

- část pozemku parc.č. 3014/4 o výměře 32 m2 nově označen jako pozemek parc.č. 3014/22 

- část pozemku parc.č. 3138/1 o výměře 3 m2 (díl g) 

- část pozemku parc.č. 3138/2 o výměře 2 m2 (díl h) 

sloučeno a nově označeno jako pozemek parc.č. 3138/2 o výměře 5 m2 

- pozemek parc.č. 3140/3 o výměře 2 m2 (celý) 

- část pozemku parc.č. 3140/1 o výměře 72 m2 (díl d) 

- část pozemku parc.č. 3140/2 o výměře 20 m2 (díl c) 

sloučeno a nově označeno jako pozemek parc.č. 3140/1 o výměře 92 m2 

- část pozemku parc.č. 3154/1 o výměře 27 m2 nově označeno jako pozemek parc.č. 3154/11 

- část pozemku parc.č. 613/2 o výměře 4192 m2 nově označen jako pozemek parc.č. 613/3 

- část pozemku parc.č. 614 o výměře 133 m2 (díl f) 

- část pozemku parc.č. 615/2 o výměře 56 m2 (díl e) 

- část pozemku parc.č. 657 o výměře 40 m2 (díl g) 

sloučeno a nově označeno jako pozemek parc.č. 614 o výměře 229 m2 

- část pozemku parc.č. 615/1 o výměře 303 m2 nově označen jako pozemek parc.č. 615/3 

- část pozemku parc.č. 3154/7 o výměře 634 m2 (díl c) 

- část pozemku parc.č. 3154/9 o výměře 2865 m2 (díl d) 

sloučeno a nově označeno jako pozemek parc.č. 3154/14 o výměře 3499 m2 

- část pozemku parc.č. 3154/10 o výměře 1178 m2 nově označen jako pozemek parc.č. 3154/15 

vše v k.ú. Hrabová, obec Ostrava, dle návrhu geometrických plánů, které jsou přílohou č. 3 

předloženého materiálu 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 
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ZM_M 107 
Návrh na záměr města prodat pozemky a části pozemků v k. ú. Poruba, 
obec Ostrava, svěřené městskému obvodu Poruba - lokalita Lehké 
průmyslové zóny v areálu Nad Porubkou 
  
Usnesení číslo: 0459/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 01470/RM1418/24 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o záměru města prodat níže uvedené pozemky a části pozemků v k. ú. Poruba, obec Ostrava, 

svěřené městskému obvodu Poruba, a to: 

- pozemek parc. č. 2801/152 bez stavby čp. 2343 

- část pozemku parc. č. 2801/1 o výměře 1388 m2, označená písmenem j a část pozemku parc. 

č. 2801/13 o výměře 358 m2, označená písmenem k, obě sloučeny dle geometrického plánu č. 

2834-115/2014 ze dne 4.12.2014  do pozemku nově označeného jako pozemek parc. č. 

2801/170 o výměře 1746 m2 

společnosti LIFTCOMP a.s., IČO: 253 85 968 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodlo 

  
o záměru města prodat níže uvedené pozemky a části pozemků v k. ú. Poruba, obec Ostrava, 

svěřené městskému obvodu Poruba, a to: 

- pozemek parc. č. 2801/153 bez stavby čp. 2355 

- pozemek parc. č. 2801/159 

- pozemek parc. č. 2801/160 

- pozemek parc. č. 2801/161 

- pozemek parc. č. 2801/14 

- pozemek parc. č. 2639/11 

- pozemek parc. č. 2639/12 

- část pozemku parc. č. 2639/7 o výměře 550 m2 dále označenou dle geometrického plánu č. 

2834-115/2014 ze dne 4.12.2014 jako pozemek parc. č. 2639/7 

společnosti KODECAR INVEST, a.s., IČO: 278 15 561 
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a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
ZM_M 108 
Návrh prodat nemovitosti v obchodně-podnikatelském areálu 
Ostrava-Mošnov v k.ú. Mošnov, obec Mošnov 
  
Usnesení číslo: 0460/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 01476/RM1418/24 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
prodat níže uvedené pozemky:  

p.č.st. 434 - zastavěná plocha a nádvoří 

p.č.st. 433 - zastavěna plocha a nádvoří 

p. p. č. 1413 - ostatní plocha, jiná plocha 

p.p.č. 822/123 o výměře 2727 m2, který vznikne oddělením z původního pozemku p.p.č. 822/1 

podle geometrického plánui č. 1042-14/2015 ze dne 2. 3. 2015, společnosti Aero Invest s.r.o., 

se sídlem Vojenská 125, Košatka 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí, IČO: 03703932, za 

podmínek uvedených v návrhu kupní  smlouvy a smlouvy o zřízení věcného předkupního 

práva, která je přílohou č. 1) předloženého materiálu a uzavřít kupní smlouvu a smlouvu o 

zřízení věcného předkupního práva  dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 109 
Návrh na záměr města neprodat pozemek v k.ú. Krásné Pole, obec 
Ostrava, návrh na záměr města prodat pozemek v k.ú. Krásné Pole, 
obec Ostrava, návrh na svěření pozemku městskému obvodu Krásné 
Pole 
  
Usnesení číslo: 0461/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 01466/RM1418/24 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o záměru města neprodat část stávajícího pozemku parc.č. 1939/9, ost. plocha, jiná plocha o 

výměře 76 m2 v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava, která je dle geometrického plánu č. 
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1806-7/1012 vyhotoveného dne 14.5.2012 označena jako pozemek parc.č. 1939/9, ost. plocha, 

jiná plocha dle přílohy 1/3 předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo 

  
o záměru města prodat část stávajícího pozemku parc.č. 1939/9, ost. plocha, jiná plocha o 

výměře 4 m2  v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava, která je dle geometrického plánu č. 

1806-7/1012 vyhotoveného dne 14.5.2012 označena jako pozemek parc.č. 1939/10, ost. 

plocha, jiná plocha dle přílohy č. 1/3 předloženého materiálu 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

3) rozhodlo 

  
vyhradit si rozhodnutí označit pozemek parc.č. 2272/4 v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava, 

jakožto majetek svěřený městskému obvodu Krásné Pole, dle čl. 9 odst. 1, písm. b) Obecně 

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

  

4) rozhodlo 

  
označit pozemek parc.č. 2272/4 v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený 

městskému obvodu Krásné Pole, dle čl. 9 odst. 1, písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 

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

  

 
ZM_M 110 
Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně - BK OSTRAVA 
  
Usnesení číslo: 0462/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 01455/RM1418/24 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o prominutí odvodu, včetně penále, uloženého Magistrátem města Ostravy čj. 

SMO/142914/15/KSV/Ad ze dne 21.04.2015 sdružení BK OSTRAVA, se sídlem Ostravská 

384, PSČ 739 11, Frýdlant nad Ostravicí, IČO: 22642301, ve výši 2.000.000,- Kč, dle přílohy 

č. 3 předloženého materiálu 
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ZM_M 111 
Návrh na poskytnutí účelových dotací z odvodů z loterií a jiných 
podobných her v oblasti tělovýchovy a sportu 
  
Usnesení číslo: 0463/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 01454/RM1418/24 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o poskytnutí účelových dotací z odvodů z loterií a jiných podobných her pro rok 2015 v oblasti 

sportu a tělovýchovy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s úpravou 

  

2) rozhodlo 

  
o neposkytnutí účelových dotací z odvodů z loterií a jiných podobných her v oblasti sportu a 

tělovýchovy pro rok 2015 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu s úpravou 

  

3) rozhodlo 

  
schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

- snižují 

neinvestiční  transfery 

 

na § 3419, pol. 5213, ÚZ 1355, ORJ 161  o 60 000 tis. Kč 

 

- zvyšují 

neinvestiční transfery 

 

na § 3419, pol. 5213, ÚZ 1355, ORJ 161                           o 34 500 tis. Kč 

na § 3419, pol. 5222, ÚZ 1355, ORJ 161                           o   6 100 tis. Kč 

na § 3421, pol. 5222, ÚZ 1355, ORJ 161                           o 15 220 tis. Kč 

na § 3421, pol. 5213, ÚZ 1355, ORJ 161                           o      300 tis. Kč                         

investiční transfery 

 

na § 3419, pol. 6313, ÚZ 1355, ORJ 161                           o      200 tis. Kč 

na § 3419, pol. 6322, ÚZ 1355, ORJ 161                           o   1 800 tis. Kč 

na § 3421, pol. 6322, ÚZ 1355, ORJ 161                           o   1 880 tis. Kč 
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4) rozhodlo 

  
o uzavření smluv o poskytnutí účelových dotací mezi statutárním městem Ostrava a příjemci 

účelových dotací dle bodu 1) tohoto usnesení s úpravou a přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

5) ukládá 

  
radě města 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

ZM_M 112 
Žádost společnosti Geometry Global, s.r.o. o poskytnutí dotace z 
rozpočtu statutárního města Ostravy na realizaci akce „Česká 
pojišťovna Mizuno RunTour 2015“ 
  
Usnesení číslo: 0464/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 01456/RM1418/24 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
změnit přílohu č. 41 svého usnesení č. 18/ZM1418/2 ze dne 17.12.2014 tak, že v uvedené 

příloze se vypouští veškeré údaje uvedené v jejím řádku pořadové číslo 17, tj. příjemce 

dotace společnost Mather Activation, s.r.o., IČO: 25382543, se sídlem: Jankovcova 1522/53, 

Holešovice, 170 00 Praha 7 realizující akci “RunTour 2015” a další údaje ve zmíněném řádku 

dané přílohy uvedené 

  

2) rozhodlo 

  
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace společnosti Geometry Global, s.r.o., IČO: 25716964, 

se sídlem: Praha 7, Přívozní 2A č.p. 1064, PSČ 170 00 ve výši 200 tis. 

Kč na realizaci významné akce „Česká pojišťovna Mizuno RunTour 2015“ dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu a o uzavření smlouvy mezi statutárním městem Ostrava a výše 

uvedeným subjektem dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
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ZM_M 113 
Žádosti o poskytnutí mimořádné neinvestiční účelové dotace 
organizacím TOM BVÚ - Centrum pro volný čas a pomoc mládeži, o.s. a 
Římskokatolická farnost Ostrava - Zábřeh 
  
Usnesení číslo: 0465/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 01453/RM1418/24 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o  poskytnutí mimořádné neinvestiční účelové dotace organizacím: 

a) TOM BVÚ - Centrum pro volný čas a pomoc mládeži, o.s. se sídlem Křišťanova 1049/15, 

702 00 Ostrava - Přívoz, IČO: 44938519 ve výši 40 tis. Kč na realizaci projektu “Oslavy 70 let 

nepřetržité činnosti TOM BVÚ - Centra pro volný čas a pomoc mládeži”, 

b) Římskokatolická farnost Ostrava - Zábřeh se sídlem U Zámku 914/6, 700 30  Ostrava - 

Zábřeh, IČO: 45210446 ve výši 45 tis. Kč na realizaci projektu “Benefiční běh pro Honzu” 

a o uzavření smlouvy mezi statutárním městem Ostrava a výše uvedenými subjekty 

dle  důvodové zprávy a přílohy č. 3 a 4 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- snižují 

neinvestiční transfery na ORJ 161 

 

na § 3419, pol. 5213, ÚZ 7103                           o 85 tis. Kč 

- zvyšují 

neinvestiční transfery na ORJ 161 

 

na § 3421, pol. 5222                                          o 40 tis. Kč 

na § 3421, pol. 5223                                          o 45 tis. Kč 
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3) ukládá 

  
radě města 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

T: 30.06.2015 

  

 
ZM_M 63 
Návrh na schválení dodatku č. 2 ke zřizovací listině právnické osoby 
Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, 
příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 0466/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 01396/RM1418/23 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
uzavřít  dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Čtyřlístek - 

centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, se 

sídlem Hladnovská 751/119, PSČ 712 00, Ostrava - Muglinov, IČO 70631808, kterým se 

doplňuje předmět činnosti organizace a předávají k hospodaření nemovité věci, a to: 

pozemky v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

parc.č. 1680    - pořizovací cena  172.000,00 Kč 

parc.č. 1681    - pořizovací cena  332.800,00 Kč 

parc.č. 1702    - pořizovací cena    26.400,00 Kč 

parc.č. 1704/1 - pořizovací cena  396.800,00 Kč 

stavba v k.ú Slezská Ostrava, obec Ostrava 

budova s čp. 1346/13, rod. dům (ul. Bronzová) na pozemku parc.č. 1680  - pořizovací cena 

1.107.989,00 Kč 

samostatné nemovité věci nezapisované do katastru nemovitostí 

plot, sídky (ul. Bronzová) - pořizovací cena 40.494,00 Kč 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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ZM_M 64 
Úprava Zásad na poskytnutí stipendia města Ostrava v akademickém 
roce 2015/2016 a vyhlášení výběrového řízení 
  
Usnesení číslo: 0467/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
31 

  
k usnesení č. 01202/RM1418/20 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
Úpravu Zásad na poskytnutí stipendia města Ostrava pro akademický rok 2015/2016 dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) si vyhrazuje 

  
rozhodnout o vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí stipendia města Ostrava v 

akademickém roce 2015/2016 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodlo 

  
o vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí stipendia města Ostrava v akademickém roce 

2015/2016 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 65 
Návrh dodatku č. 3 ke smlouvě č. 2966/2013/KZ o poskytnutí finančních 
prostředků Městské nemocnici Ostrava na investiční akci Rekonstrukce 
IT infrastruktury 
  
Usnesení číslo: 0468/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
31 

  
k usnesení č. 01248/RM1418/21 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytnutí finančních prostředků č. 2966/2013/KZ dle 

přílohy č. 5 předloženého materiálu 
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ZM_M 66 
Návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace na uspořádání akce 
AVON POCHOD OSTRAVA 2015 - II. ročník 
  
Usnesení číslo: 0469/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
31 

  
k usnesení č. 01399/RM1418/23 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 60.000,- Kč Jaroslavu Lančovi, se sídlem 

Sokolovská 1194, 708 00  Ostrava - Poruba, IČ 73837806, na realizaci projektu AVON 

POCHOD OSTRAVA 2015 - II. ročník dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě 

předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo 

  
o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace dle bodu 1) tohoto usnesení a 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- zvyšují nedaňové příjmy 

 

na § 4357, pol. 2229 v ORJ 180 ................. o 60 tis. Kč 

- zvyšují neinvestiční transfery 

 

na § 3549, pol. 5212 v ORJ 170 ................. o 60 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
radě města 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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ZM_M 67 
Návrh dodatků ke smlouvám o poskytnutí účelových dotací s 
právnickými osobami Nataša Laskovská, ev. č. 1724/2014/SVŠ a 
Oblastní spolek Českého červeného kříže Ostrava, ev. č. 
0137/2015/SVZV 
  
Usnesení číslo: 0470/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
31 

  
k usnesení č. 2635/ZM1014/33 
k usnesení č. 0155/ZM1418/3 
k usnesení č. 01400/RM1418/23 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
a) o uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace uzavřené s právnickou osobou 

Nataša Laskovská, IČO 47831758, se sídlem Lužická 591/4, 700 30 Ostrava-Jih, ev. č. 

1724/2014/SVŠ, se změnou termínu použití dotace dle přílohy č. 3 tohoto materiálu 

b) o neuzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace uzavřené s právnickou 

osobou 

Oblastní spolek Českého červeného kříže Ostrava, IČO 49593412, se sídlem Červeného kříže 

1672/4, 702 00 Ostrava, ev. č. 0137/2015/SVZV, se změnou názvu a místem realizace projektu 

dle přílohy č. 6 tohoto materiálu 

  

 
ZM_M 68 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě ev.č. 0405/2015/SVZV o 
poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu statutárního města 
Ostravy dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů právnické osobě 
Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, 
příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 0471/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
31 

  
k usnesení č. 01408/RM1418/23 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 
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o navýšení návratné finanční výpomoci o 12.750 tis. Kč 

a o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu 

statutárního města Ostravy dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ev.č. 0405/2015/SVZV právnické osobě Čtyřlístek - 

centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631808, 

se sídlem Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava - Muglinov dle přílohy č. 4 předloženého 

materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se v ORJ 180 

- zvyšují splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací 

  na pol. 2451, org. 43                                                    o 10 881 tis. Kč 

  na pol. 2451, org. 43, ÚZ 8113                                     o  1 869 tis. Kč 

- zvyšují investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím 

  na § 4357, pol. 6451, org. 43                                        o  10 881 tis. Kč 

  na § 4357, pol. 6451, org. 43, ÚZ 8113                         o   1 869 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
radě města 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

ZM_M 69 
Návrh na zrušení usnesení zastupitelstva města č. 0228/ZM1418/4 ze 
dne 04.03.2015 týkající se právnické osoby Domov Sluníčko, Ostrava - 
Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 70631832 
  
Usnesení číslo: 0472/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
31 

  
k usnesení č. 01407/RM1418/23 
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Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o zrušení usnesení č. 0228/ZM1418/4 ze dne 04.03.2015, kterým bylo rozhodnuto o poskytnutí 

investiční dotace právnické osobě Domov Sluníčko, příspěvková organizace, IČO 70631832 se 

sídlem Syllabova 2886/19, 703 00 Ostrava - Vítkovice ve výši 2.181 tis. Kč a o uzavření 

smlouvy o poskytnutí investiční dotace této právnické osobě s tím, že k uzavření smlouvy 

dojde až po schválení finančních zdrojů z rozpočtu města (volné zdroje u základního běžného 

účtu) 

  

 
ZM_M 70 
Návrh na poskytnutí neinvestičního příspěvku Městské nemocnici 
Ostrava, příspěvkové organizaci 
  
Usnesení číslo: 0473/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
31 

  
k usnesení č. 01398/RM1418/23 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
a) rozpočtové opatření, kterým se 

 

- s n i ž u j í 

neinvestiční transfery 

na § 4349, pol. 5222, ÚZ 7400, ORJ 180,                          o 40 tis. Kč 

 

- z v y š u j í 

neinvestiční příspěvky 

na § 4349, pol. 5331, ÚZ 7400, org. 4241, ORJ 180,         o 40 tis. Kč 

 

b) úpravu závazného ukazatele – zvýšení neinvestičního příspěvku Městské nemocnici 

Ostrava, příspěvkové organizaci, o 40 tis. Kč 

  

2) ukládá 

  
radě města 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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ZM_M 71 
Žádost právnické osoby o prominutí odvodů za porušení rozpočtové 
kázně 
  
Usnesení číslo: 0474/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
31 

  
k usnesení č. 01397/RM1418/23 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o povolení prominutí odvodů v plné výši za porušení rozpočtové kázně, které byly uloženy 

právnické osobě Sdružení sociálních asistentů, IČO 26642638, se sídlem Smetanovo náměstí 

1180/7, 702 00 Ostrava dle příloh č. 3 a 4 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
návrhy rozhodnutí o povolení prominutí odvodů v plné výši za porušení rozpočtové kázně dle 

bodu 1) tohoto usnesení a příloh č. 3 a 4 předloženého materiálu a rozhodlo o vydání těchto 

rozhodnutí 

  

 
ZM_M 72 
Informativní zpráva o “Transformačních záměrech sociálních služeb 
poskytovaných organizací Čtyřlístek - centrum pro osoby se 
zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace” 
  
Usnesení číslo: 0475/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
31 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) souhlasí 

  
s informativní zprávou o “Transformačních záměrech sociálních služeb poskytovaných 

organizací Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková 

organizace” 

  

2) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele 

 

- navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci 

Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava                     o 138 tis. Kč 
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ZM_M 73 
Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 
statutárního města Ostravy organizaci Rada dětí a mládeže 
Moravskoslezského kraje 
  
Usnesení číslo: 0476/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
31 

  
k usnesení č. 01403/RM1418/23 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o poskytnutí účelové neinvestiční dotaci organizaci Rada dětí a mládeže Moravskoslezského 

kraje, se sídlem: Na Mýtě 1556/10, Ostrava - Hrabůvka, 700 30, IČO: 26523825 ve výši 140 

tis. Kč na realizaci projektu “podpora mládežnických iniciativ” dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) rozhodlo 

  
o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace mezi statutárním městem Ostrava 

a příjemcem této dotace dle bodu 1) tohoto usnesení a dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 74 
Návrh na poskytnutí účelových dotací a úpravu závazných ukazatelů 
příspěvkovým organizacím z odvodů z loterií a jiných podobných her v 
oblasti sociální péče a školství 
  
Usnesení číslo: 0477/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
31 

  
k usnesení č. 0221/ZM1418/4 
k usnesení č. 01405/RM1418/23 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
- o poskytnutí účelových dotací v oblasti sociální péče dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

a o uzavření smluv o poskytnutí účelových dotací dle návrhu uvedeného v příloze č. 3 

předloženého materiálu 

- o neposkytnutí účelových dotací v oblasti sociální péče a školství dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu z důvodů, které jsou ve vztahu k jednotlivým žadatelům uvedeny v 
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téže příloze 

  

2) schvaluje 

  
- rozpočtové opatření, kterým se: 

- snižují 

běžné výdaje na § 4349, pol.5909, ÚZ 1355, ORJ 180                             o 9 207 tis. Kč 

- zvyšují 

neinvestiční transfery 

na § 4349, pol. 5212, ÚZ 1355, ORJ 180                                                  o    240 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5213, ÚZ 1355, ORJ 180                                                  o    381 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5221, ÚZ 1355, ORJ 180                                                  o 1 731 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5222, ÚZ 1355, ORJ 180                                                  o 1 107 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5223, ÚZ 1355, ORJ 180                                                  o 1 011 tis. Kč 

investiční transfery 

na § 4349, pol. 6312, ÚZ 1355, ORJ 180                                                  o      50 tis. Kč 

na § 4349, pol. 6321, ÚZ 1355, ORJ 180                                                  o 2 049 tis. Kč 

na § 4349, pol. 6322, ÚZ 1355, ORJ 180                                                  o 1 401 tis. Kč 

na § 4349, pol. 6323, ÚZ 1355, ORJ 180                                                  o 1 237 tis. Kč 

- úpravu závazného ukazatele 

• zvýšení neinvestičního příspěvku příspěvkovým organizacím v odvětví sociální péče, 

školství a zdravotnictví takto: 

Středisko volného času Korunka, Ostrava – Mar. Hory, org. 81       o 2 000 tis. Kč 

Středisko volného času, Ostrava – Zábřeh, org.82                            o 1 180 tis. Kč 

Dům dětí a mládeže, Ostrava – Poruba, org. 83                                o 1 868 tis. Kč 

Středisko volného času, Ostrava – Mor. Ostrava, org. 84                 o 1 230 tis. Kč 

Domov Sluníčko, Ostrava – Vítkovice, p.o., org. 34                        o    163 tis. Kč 
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Čtyřlístek – centrum pro OZP Ostrava, org. 43                                o 1 005 tis. Kč 

Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, p.o., org. 41          o      29 tis. Kč 

              Měst. nemocnice Ostrava, p. o. org. 4241                                        o    283 tis. Kč 

• zvýšení investičního příspěvku příspěvkovým organizacím v odvětví sociální péče a 

školství takto: 

Středisko volného času, Ostrava – Zábřeh, org. 82                           o   140 tis. Kč 

Dům dětí a mládeže, Ostrava – Poruba, org. 83                                o   132 tis. Kč 

Středisko volného času, Ostrava – Mor. Ostrava, org. 84                 o    770 tis. Kč 

Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mar.Hory, p.o. org. 36                  o    310 tis. Kč 

Čtyřlístek – centrum pro OZP Ostrava, org. 43                                o 1 226 tis. Kč 

Domov Sluníčko, Ostrava – Vítkovice, p.o., org. 34                        o 1 054 tis. 

Kč             

Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, p.o., org. 35                               o    532 tis. Kč 

Domov Korýtko, p.o., org. 38                                                           o 1 017 tis. Kč 

Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, p.o., org. 41          o    245 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
radě města 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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ZM_M 75 
Návrh Dodatků ke smlouvám o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 
statutárního města Ostravy v oblasti školství a úprava závazného 
ukazatele u školské příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 0478/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
31 

  
k usnesení č. 01404/RM1418/23 
k usnesení č. 01246/RM1418/21 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
a) o změně účelu použití finančních prostředků u smlouvy o poskytnutí účelové dotace 

uzavřené s Učitelskou společnosti v Ostravě, IČO 44936699, se sídlem Mitušova 1115/8, 700 

30 Ostrava, ev. č. smlouvy 1442/2015/SVZV - projekt “70. let žijeme v míru” 

b) o změně termínu použití finančních prostředků a termínu závěrečného finančního 

vypořádání u smlouvy o poskytnutí účelové dotace uzavřené s Nadačním fondem Žáci ZŠ 

Gen.Píky 13A, Ostrava, IČO 28575164, se sídlem Gen.Píky 13A/2975, 702 00 Ostrava, ev. č. 

smlouvy 0925/2015/SVZV - projekt “I want to learn, I want to get to know” 

  

2) rozhodlo 

  
a) o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního 

města Ostravy, ev. č. 1442/2015/SVZV, dle bodu 1) písmene a) tohoto usnesení a přílohy č. 5 

předloženého materiálu 

b) o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního 

města Ostravy, ev. č. 0925/2015/SVZV, dle bodu 1) písmene b) tohoto usnesení a přílohy č. 6 

předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele 

- zvýšení investičního příspěvku 

Středisko volného času, Ostrava - Moravská Ostrava, p.o.         o 750 tis. Kč 
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ZM_M 76 
Úprava závazného ukazatele- zvýšení investičního příspěvku Městské 
nemocnici Ostrava, p.o. o 2 900 tis. Kč 
  
Usnesení číslo: 0479/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
31 

  
k usnesení č. 01409/RM1418/23 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele, a to 

 

- zvýšení investičního příspěvku Městské nemocnici Ostrava, p.o.         o   2 900 tis. Kč 

  

 
ZM_M 114 
Strategický plán sociálního začleňování 
  
Usnesení číslo: 0480/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
31 

  
k usnesení č. 01483/RM1418/24 
k usnesení č. 00582/RM1418/11 
k usnesení č. 0146/ZM1418/3 
k usnesení č. 00288/RM1418/7 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
Strategický plán sociálního začleňování dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D., 

nárokovat finanční prostředky do rozpočtu města na realizaci projektů v rámci Strategického 

plánu sociálního začleňování 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 30.09.2015 

 vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 
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ZM_M 77 
Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory a Změna č.1 Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace k projektu “Snížení spotřeby energie v ZOO 
Ostrava - Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková organizace” v rámci 
Operačního programu Životního prostředí 
  
Usnesení číslo: 0481/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 0229/ZM1418/4 
k usnesení č. 01410/RM1418/23 
k usnesení č. 00687/RM1418/12 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) projednalo 

  
Změnu č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 14193663 viz příloha č. 2 předloženého 

materiálu 

  

2) rozhodlo 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 14193663 o poskytnutí podpory mezi příjemcem 

statutárním městem Ostrava a poskytovatelem Státním fondem životního prostředí České 

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

projektu “Snížení spotřeby energie v ZOO Ostrava - Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková 

organizace” z Operačního programu Životního prostředí dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 
ZM_M 78 
Schválení Dodatku č. 4 k Rozhodnutí a Podmínkám poskytnutí dotace 
pro projekt “Multifunkční budova III, IV Vědecko-technologického parku 
Ostrava” 
  
Usnesení číslo: 0482/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 0338/ZM1418/5 
k usnesení č. 01411/RM1418/23 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) si vyhrazuje 

  
rozhodnout o schválení Dodatku č. 4 k Rozhodnutí a Podmínkám poskytnutí dotace ze státního 

rozpočtu a prostředků strukturálních fondů ES pro projekt “Multifunkční budova III, IV 

Vědecko-technologického parku Ostrava (5.1 PP04/019) v rámci Operačního programu 



Statutární město Ostrava 
zastupitelstvo města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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Podnikání a inovace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
Dodatek č. 4 k Rozhodnutí a Podmínkám poskytnutí dotace ze státního rozpočtu a prostředků 

strukturálních fondů ES na projekt “Multifunkční budova III, IV Vědecko-technologického 

parku Ostrava (5.1 PP04/019) v rámci Operačního programu Podnikání a inovace dle přílohy č. 

2 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 115 
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu 
soudržnosti Moravskoslezsko pro projekt “Akční plán 2014 
marketingové strategie rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti 
Ostravsko” v rámci Regionálního operačního programu NUTS II 
Moravskoslezsko 2007-2013 
  
Usnesení číslo: 0483/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 01485/RM1418/24 
k usnesení č. 10254/RM1014/135 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti 

Moravskoslezsko mezi příjemcem statutárním městem Ostrava a poskytovatelem Regionální 

radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2 1931/1, 702 00 

Ostrava, IČO: 75082616 na financování projektu “Akční plán 2014 marketingové strategie 

rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti Ostravsko” z Regionálního operačního 

programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 79 
Úprava závazného ukazatele pro Zoologickou zahradu Ostrava, 
příspěvková organizace pro rok 2015 
  
Usnesení číslo: 0484/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
33 

  
k usnesení č. 01253/RM1418/21 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 



Statutární město Ostrava 
zastupitelstvo města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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úpravu závazného ukazatele Zoologické zahrady Ostrava, příspěvková organizace - zvýšení 

neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Zoologická zahrady Ostrava, příspěvková 

orgnizace, se sídlem Michálkovická 197, 710 00 Ostrava, IČO: 00373249 o 2 308 tis. Kč 

  

 
ZM_M 80 
Návrh novely obecně závazné vyhlášky č. 5/2008, kterou se stanoví 
systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního 
města Ostrava, včetně systému nakládání se stavebním odpadem 
  
Usnesení číslo: 0485/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
33 

  
k usnesení č. 01256/RM1418/21 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) vydává 

  
obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 

5/2008, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního města Ostrava, včetně 

systému nakládání se stavebním odpadem, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy  

zajistit vyhotovení pracovní pomůcky Obecně závazné vyhlášky č. 5/2008 v úplném znění 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 30.06.2015 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
3) stanoví, 

  
že spolu s primátorem podepíše obecně závaznou vyhlášku dle bodu 1) tohoto usnesení 

náměstkyně primátora Mgr. Kateřina Šebestová 

  

 
ZM_M 81 
Seminář muzejních botaniků ČR a SR 2015 
  
Usnesení číslo: 0486/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
33 

  
k usnesení č. 01257/RM1418/21 



Statutární město Ostrava 
zastupitelstvo města 

Usnesení 

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

  
1) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele - zvýšení neinvestičního příspěvku Ostravského muzea, 

příspěvková organizace o 48 tis. Kč 

  

 
ZM_M 82 
12. ročník podzimní slavnosti Třebovický koláč - environmentální 
doprovodný program 
  
Usnesení číslo: 0487/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
33 

  
k usnesení č. 01417/RM1418/23 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy ve výši 

100.000 Kč právnické osobě: Slezský soubor Heleny Salichové, IČO: 45234167, se sídlem 

70800 Ostrava - Poruba, Maďarská 1453/4 na realizaci projektu “12. ročník podzimní slavnosti 

Třebovický koláč - environmentální doprovodný program” dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu a důvodové zprávy a o uzavření příslušné Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí na realizaci projektu “12. ročník 

podzimní slavnosti Třebovický koláč - environmentální doprovodný program” dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- zvyšuje financování 

pol. 8115, ÚZ 1030, ORJ 120 ............................... o 100 tis. Kč 

- zvyšují neinvestiční transfery spolkům 

§ 3792, pol. 5222, ÚZ 1030, ORJ 190 .................. o 100 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
radě města 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 



Statutární město Ostrava 
zastupitelstvo města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

ZM_M 84 
Uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z 
rozpočtu statutárního města Ostravy č. 1330/2013/OŽP 
  
Usnesení číslo: 0488/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
33 

  
k usnesení č. 01418/RM1418/23 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o prodloužení termínu pro použití finančních prostředků, předložení vyúčtování a vrácení 

nevyčerpaných prostředků dotace a o úpravě použití dotace poskytnuté na základě Smlouvy o 

poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy evid. č. 1330/2013/OŽP ze 

dne 10. 04. 2013 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 02. 07. 2014 s právnickou osobou Povodí Odry, 

státní podnik, se sídlem Varenská 49, 701 26  Ostrava, IČO: 70890021 dle přílohy č. 1 a 

důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo 

  
o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města 

Ostravy evid. č. 1330/2013/OŽP ze dne 10. 04. 2013 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 02. 07. 2014 

s právnickou osobou: Povodí Odry, státní podnik, se sídlem Varenská 49, 701 26  Ostrava, 

IČO: 70890021 dle bodu 1) tohoto usnesení a přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 85 
Veřejná zakázka “Cyklostezka Počáteční, Slezskoostravský hrad”, poř. 
č. 254/2014 
  
Usnesení číslo: 0489/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
34 

  
k usnesení č. 01312/RM1418/22 
k usnesení č. 00444/RM1418/9 
k usnesení č. 0163/ZM1418/3 
k usnesení č. 00137/RM1418/5 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 



Statutární město Ostrava 
zastupitelstvo města 

Usnesení 
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o uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby “Cyklostezka Počáteční, Slezskoostravský hrad” 

v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého návrhu s 

uchazečem: 

JANKOSTAV s.r.o. 

se sídlem: Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava, Kunčice 

IČO: 25855581 

za cenu nejvýše přípustnou 10.450.977,09 Kč bez DPH 

  

 
ZM_M 86 
Veřejná zakázka “Zvýšení protipovodňové ochrany města - ul. U 
Hrůbků”, poř. č. 040/2015 
  
Usnesení číslo: 0490/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
34 

  
k usnesení č. 00942/RM1418/16 
k usnesení č. 01428/RM1418/23 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
požadavky na obsah smlouvy o dílo na realizaci stavby “Zvýšení protipovodňové ochrany 

města - ul. U Hrůbků”, poř. č. 040/2015 v rozsahu přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 87 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o 
dílo na realizaci stavby “Zpětná klapka na ČSOV Kubínova” v Ostravě - 
Heřmanicích 
  
Usnesení číslo: 0491/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
34 

  
k usnesení č. 01208/RM1418/20 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

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

“Zpětná klapka na ČSOV Kubínova” v Ostravě - Heřmanicích, se zhotovitelem: 



Statutární město Ostrava 
zastupitelstvo města 

Usnesení 
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Martin Horák 

XXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX XXXX 

IČO: 74591657 

za cenu nejvýše přípustnou 142.618,49 Kč bez DPH + DPH v zákonné výši dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 88 
Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č.1243/2014/OI/LPO ke 
stavbě “Propojení kanalizace Nová Bělá-Hrabová” 
  
Usnesení číslo: 0492/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
34 

  
k usnesení č. 01309/RM1418/22 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č.1243/2014/OI/LPO ze dne 12.05.2014 mezi 

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

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

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 89 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1984/2014/OI/LPO 
ze dne 26.09.2014 ke stavbě “Odstranění výpusti Mastného” v k.ú. 
Slezská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 0493/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
34 

  
k usnesení č. 01425/RM1418/23 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1984/2014/OI/LPO ze dne 26.09.2014 mezi 

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

společností POTRUBÍ SEIDLER s.r.o., 28. října 52, 742 83 Klimkovice, IČO 27830853 na 



Statutární město Ostrava 
zastupitelstvo města 

Usnesení 
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realizaci stavby “Odstranění výpusti Mastného” v k.ú. Slezská Ostrava, dle přílohy č. 3 

předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 90 
Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v 
souvislosti se stavbami zahrnutými do kapitálového rozpočtu města 
Ostravy 
  
Usnesení číslo: 0494/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
34 

  
k usnesení č. 01424/RM1418/23 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
uzavřít “Smlouvu o zřízení  služebnosti inženýrské sítě”  v souvislosti se stavbou “Odvedení 

odpadních vod z průmyslové zóny Paskov” mezi obtíženým:  

Lesy České republiky, s.p. 

se sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 

IČO: 42196451 

 a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na části pozemku 3637/2 v k.ú. Slezská Ostrava, 

obec Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo 

  
uzavřít “Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě”  v souvislosti se stavbou “Nová 

Karolina - Prodloužená ul. Porážková I” mezi vlastníkem: 

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

se sídlem: Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 61974757  

 a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na čásech pozemků parc.č.297/26, parc.č. 297/28 a 

parc.č. 297/59 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) rozhodlo 

  
uzavřít “Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě”  v souvislosti se stavbou 



Statutární město Ostrava 
zastupitelstvo města 

Usnesení 
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“Rekonstrukce VO Čihalíkova - Chleborádova” mezi vlastníky: 

XXXXXX XXXXXXXX 

bytem: XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXXXXX 

XXXXXX XXXXXXXXXX 

bytem: XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXXXXX 

 a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na částech pozemků  p.p.č. 468/3 a p.č.st. 401/1 v 

k.ú. Michálkovice, obec Ostrava dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

4) rozhodlo 

  
uzavřít “Smlouvu o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Vodovodní řad ul. Zadní 

Padělky” mezi vlastníky: 

XXXXXX XXXXXXXXXX 

bytem: XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXX 

XXXXXX XXXXXXXXX 

bytem:XXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX 

XXX XXXX XXXXXXXXX 

bytem: XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX XXXX 

 a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na části pozemku  parc.č. 829 v k.ú. Stará Plesná, 

obec Ostrava dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 116 
Návrh na uzavření smluv o smlouvách budoucích o služebnosti a 
dodatků ke smlouvám v souvislosti se stavbami odboru investičního, 
zahrnutými do kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 0495/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
34 

  
k usnesení č. 01491/RM1418/24 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a o právu provést stavbu” v 

souvislosti se stavbou “Doplnění VO oblast Hřivnáčova” mezi budoucím povinným Asental 

Land, s.r.o., Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 27769143 



Statutární město Ostrava 
zastupitelstvo města 

Usnesení 
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a budoucím oprávněným 

statutárním město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 

předmětem je stavba veřejného osvětlení na části pozemku p.č. 166/1 v katastrálním území 

Slezská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č.2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo 

  
uzavřít “Dodatek č. 3” ke ”Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení svěcného břemene a právu 

provést stavbu” v souvislosti se stavbou “Cyklostezka Hornopolní x Varenská, 

Hollarova” mezi budoucím povinným Moravskoslezským krajem, se sídlem ul.28.října 117, 

702 18 Ostrava, IČO: 70890692 

a budoucím oprávněným 

statutárním město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 

předmětem je stavba cyklostezky na částech pozemků p.č.381/3, p.č.382/2 a p.č. 382/5 v 

katastrálním území Moravská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č.4 předloženého materiálu 

  

3) rozhodlo 

  
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti” v souvislosti se stavbou 

“Cyklotrasa M - ul. 1.máje, Sokola Tůmy” mezi budoucím povinným Stavební bytové družstvo 

Vítkovice, Daliborova 390/54, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, IČO: 00050806 

a budoucím oprávněným 

statutárním město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 

předmětem je stavba cyklostezky na části pozemku p.č.753/4 v katastrálním území Mariánské 

Hory, obec Ostrava dle přílohy č.7 předloženého materiálu 

 

  

4) rozhodlo 

  
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvu o právu 

provést stavbu” v souvislosti se stavbou “Kanalizace Folvarek II. etapa” mezi budoucím 

povinným XXXXXXXJXXXX KXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXX 
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a budoucím oprávněným 

statutárním město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 

předmětem je stavba kanalizace na části pozemku p.č.1838/14 v katastrálním území Stará Bělá, 

obec Ostrava dle přílohy č.9 předloženého materiálu  

  

5) rozhodlo 

  
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti se 

stavbou “Kanalizace Folvarek II. etapa” mezi budoucím povinným PXXXXX VXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX 

XXXXXXXXXXXXXX 

a budoucím oprávněným 

statutárním město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 

předmětem je stavba kanalizace na části pozemku p.č.1838/16 v katastrálním území Stará Bělá, 

obec Ostrava dle přílohy č.11 předloženého materiálu 

  

6) rozhodlo 

  
uzavřít “Dodatek č. 2” ke ”Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení svěcného břemene a právu 

provést stavbu” v souvislosti se stavbou “Cyklostezka Hornopolní x Varenská, 

Hollarova” mezi budoucím povinným Dopravním podnikem Ostrava, a.s., Poděbradova 494/2, 

702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO:61974757 

a budoucím oprávněným 

statutárním město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 

předmětem je stavba cyklostezky na částech pozemků p.č.297/26 a p.č.297/59 v katastrálním 

území Moravská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č.13 předloženého materiálu 

  

7) rozhodlo 

  
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, Smlouvu nájemní a Smlouvu o 

právu provést stavbu” v souvislosti se stavbou “Cyklostezka Polanka nad Odrou - žel. přejezd, 

ul. K Pile” mezi vlastníkem CHOV RYB JISTEBNÍK, s.r.o., se sídlem Jistebník č.p. 393, 742 

82 Jistebník, IČO 47972181 

a budoucím oprávněným 
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statutárním město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 

předmětem je stavba cyklostezky na části pozemku p.č.541 v katastrálním území Polanka nad 

Odrou, obec Ostrava dle přílohy č. 16 předloženého materiálu 

  

8) rozhodlo 

  
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti” v souvislosti se stavbou 

“Cyklotrasa M přes Svinovské mosty” mezi vlastníkem Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se 

sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha-4, IČO: 65993390 

a budoucím oprávněným 

statutárním město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 

předmětem je stavba cyklostezky na částech pozemků p.č.3593/3, p.č.3593/38, p.č.3608 a 

p.č.3769/2  v katastrálním území Svinov, obec Ostrava dle přílohy č.18 předloženého 

materiálu 

  

9) rozhodlo 

  
uzavřít “Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene” v souvislosti se 

stavbou “Oprava vodovodu v Proskovicích, ul. Staroveská - Ztracená” mezi budoucím 

povinným Moravskoslezským krajem, se sídlem ul. 28.října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 

70890692 

a budoucím oprávněným 

statutárním město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 

předmětem je stavba vodovodu na části pozemku p.č.837/3 v katastrálním území Proskovice, 

obec Ostrava dle přílohy č.20 předloženého materiálu 

 

  

 
ZM_M 117 
Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v 
souvislosti se stavbou “Rekonstrukce vodovodu ul. Antošovická” a 
ostatními stavbami zahrnutými do kapitálového rozpočtu města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 0496/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
34 

  
k usnesení č. 01492/RM1418/24 
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Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
 uzavřít “Smlouvu o zřízení  služebnosti ”  v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce vodovodu 

ul. Antošovická”  mezi vlastníkem:  

XXXXXXX XXXXX 

XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX 

XXX 

 a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na části pozemku parc.č. 1163 v k.ú. Koblov, 

obec Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo 

  
uzavřít “Smlouvu o zřízení  věcného břemene ”  v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce 

vodovodu ul. Antošovická”  mezi povinným:  

Česká republika - Státní pozemkový úřad 

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov 

IČO: 01312774 

 a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na části pozemku parc.č. 2057 v k.ú. Koblov, 

obec Ostrava dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) rozhodlo 

  
uzavřít “Smlouvu o zřízení  služebnosti ”  v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce vodovodu 

ul. Antošovická”  mezi vlastníkem:  

XXXXX XXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX 

 a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na částech pozemků parc.č. 1164, parc.č. 1165, 

parc.č. 1166 a parc.č. 1167 v k.ú. Koblov, obec Ostrava dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 
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4) rozhodlo 

  
uzavřít “Smlouvu o zřízení služebnosti umístění stavby”  v souvislosti se stavbou 

“Cyklostezky - úsek Seidlerovo nábřeží, Slezskoostravský hrad - přeložky a montáž veřejného 

osvětlení a ochrana plynovodu” mezi vlastníkem: 

OKK Koksovny, a.s. 

se sídlem Koksární ulice 1112, 702 24 Ostrava - Přívoz 

IČO: 47675829 

 a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na částech pozemků  parc.č.72/11 a parc.č. 3635/8 

v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

5) rozhodlo 

  
uzavřít “Smlouvu o zřízení služebnosti umístění stavby”  v souvislosti se stavbou 

“Cyklostezky - úsek Seidlerovo nábřeží, Slezskoostravský hrad” mezi vlastníkem: 

OKK Koksovny, a.s. 

se sídlem Koksární ulice 1112, 702 24 Ostrava - Přívoz 

IČO: 47675829 

 a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na částech pozemků  parc.č.50/8, parc.č. 50/11, 

parc.č. 72/10, parc.č. 72/11  a parc.č. 3635/8 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy 

č. 8 předloženého materiálu 

  

6) rozhodlo 

  
uzavřít “Smlouvu o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce vodovodního 

řadu na ul. Volná” mezi vlastníky: 

XXXXXX XXXXX 

XXXXXXXXX XXXXXXXX 

XXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

 a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na části pozemku  p.p.č. 344/10 v k.ú. Muglinov, 

obec Ostrava dle přílohy č. 10 předloženého materiálu 
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ZM_M 118 
Návrh na uzavření dodatku č.1 smlouvy o dílo č. 0017/2015/OI/ZFUN na 
zajištění realizace víceprací stavby Org.3174 “Komunikace, chodníky, 
parkovací plochy v parčíku u bývalého kina Mír”a navýšení ceny o 157 
232,64 Kč bez DPH 
  
Usnesení číslo: 0497/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
34 

  
k usnesení č. 01494/RM1418/24 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
uzavřít dodatek č. 1 smlouvy  o dílo č. 0017/2015/OI/ZFUN na zajištění víceprací 

stavby Org. 3174 ”Komunikace, chodníky, parkovací plochy v parčíku u bývalého kina 

Mír” mezi: 

objednatelem 

statutární město Ostrava 

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava 

IČO: 00845451 

a zhotovitelem: 

K2 stavební Moravia s.r.o., Počáteční 429/10, 710 00 Slezská Ostrava 

IČO:28573994 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 119 
Změna Územního plánu Ostravy 
  
Usnesení číslo: 0498/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
34 

  
k usnesení č. 01507/RM1418/24 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) bere na vědomí 

  
informaci o rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ze dne 27.4.2015 
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ZM_M 120 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu DN 500 ul. 
Mariánskohorská”, poř. č. 82/2015 
  
Usnesení číslo: 0499/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
34 

  
k usnesení č. 01311/RM1418/22 
k usnesení č. 01499/RM1418/24 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
požadavky na obsah smlouvy veřejné zakázky “Rekonstrukce vodovodu DN 500 ul. 

Mariánskohorská” dle přílohy č. 1 předloženého návrhu 

  

 
ZM_M 121 
Veřejná zakázka “Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS MSK 
II.”, poř. č. 096/2015 
  
Usnesení číslo: 0500/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
34 

  
k usnesení č. 00598/RM1418/11 
k usnesení č. 01500/RM1418/24 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
požadavky na obsah smlouvy veřejné zakázky “Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS 

MSK II.”, poř. č. 096/2015,  v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

 
ZM_M 122 
Veřejná zakázka “Cyklostezka KÚ - Nám. Republiky”, poř. č. 30/2015 
  
Usnesení číslo: 0501/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
34 

  
k usnesení č. 01501/RM1418/24 
k usnesení č. 0356/ZM1418/5 
k usnesení č. 01069/RM1418/18 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby “Cyklostezka Krajský úřad, nám. Republiky a 
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Rekonstrukce chodníku ul. 28. října“ v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého návrhu s 

uchazečem: 

AWT Rekultivace a.s. 

Sídlo: Dělnická 884/41, 735 64 Havířov - Prostřední Suchá 

IČO: 47676175 

za cenu nejvýše přípustnou 5.164.790,35 Kč bez DPH 

 
ZM_M 123 
Veřejná zakázka “Cyklistická trasa O, Ostrava - Radvanice” poř. č. 
029/2015 
  
Usnesení číslo: 0502/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
34 

  
k usnesení č. 01502/RM1418/24 
k usnesení č. 0358/ZM1418/5 
k usnesení č. 01071/RM1418/18 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby “Cyklistická trasa O, Ostrava - Radvanice” v k.ú. 

Radvanice, obec Ostrava v rozsahu dle přílohy č.1 předloženého materiálu s uchazečem: 

STAVIA - silniční stavby, a.s. 

Sídlo: Střádalů 631/47, 718 00 Ostrava - Kunčičky 

IČ: 25864092 

za cenu nejvýše přípustnou 5.044.547,46 Kč bez DPH 

  

ZM_M 124 
Veřejná zakázka “Prodloužení cyklostezky - lávka přes Ostravici, 
Ostrava - Hrabová”, poř. č. 102/2015 
  
Usnesení číslo: 0503/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
34 

  
k usnesení č. 01504/RM1418/24 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 
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požadavky na obsah smlouvy o dílo na realizaci stavby “Prodloužení cyklostezky - lávka přes 

Ostravici, Ostrava - Hrabová”, poř. č. 102/2015 v rozsahu přílohy č. 1 předloženého materiálu 

 
ZM_M 125 
Veřejná zakázka “Cyklostezka chemické osady, Grmelova”, poř. č. 
31/2015 
  
Usnesení číslo: 0504/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
34 

  
k usnesení č. 01505/RM1418/24 
k usnesení č. 01073/RM1418/18 
k usnesení č. 0359/ZM1418/5 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby “Cyklostezka chemické osady, Grmelova” v k.ú. 

Mariánské Hory, obec Ostrava, v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s uchazečem: 

AWT Rekultivace a.s. 

se sídlem: Dělnická 41/884, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá 

IČO: 47676175 

za cenu nejvýše přípustnou 5.323.145,46 Kč bez DPH 

  

 
ZM_M 91 
Zpráva o činnosti statutového výboru zastupitelstva města za I. pololetí 
roku 2015 
  
Usnesení číslo: 0505/ZM1418/6 

(zn.předkl.) 
35 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) projednalo 

  
zprávu o činnosti statutového výboru zastupitelstva města za I. pololetí roku 2015 uvedenou v 

důvodové zprávě předloženého materiálu 

  
 
 


