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 Přehled usnesení zastupitelstva města dle čísel ze dne: 14.10.2015 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

0665/ZM1418/10 ZM_M 0 Schválení programu 10. zasedání zastupitelstva 

města konaného dne 14. 10. 2015 

35 

0666/ZM1418/10 ZM_M 0 Určení ověřovatelů zápisu z 10. zasedání 

zastupitelstva města konaného dne 14. 10. 2015 

72 

0667/ZM1418/10 ZM_M 0 Zpráva ověřovatelů zápisu z 9. zasedání 

zastupitelstva města 

72 

0668/ZM1418/10 ZM_M 1 Informace o činnosti orgánů města 35 

0669/ZM1418/10 ZM_M 9 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se 

reguluje provozování loterií a jiných podobných 

her na území statutárního města Ostravy 

35 

0670/ZM1418/10 ZM_M 43 Návrh obecně závazné vyhlášky č. 9/2015, kterou 

se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 

14/2013, Statut města Ostravy, ve znění 

pozdějších změn a doplňků 

35 

0671/ZM1418/10 ZM_M 44 Žádost manželů R.P. a P.P. - vybudování 

příjezdové cesty 

35 

0672/ZM1418/10 ZM_M 45 Podnět JN, občana statutárního města Ostravy 35 

0673/ZM1418/10 ZM_M 34 Podnět občana P. H. na vydání obecně závazné 

vyhlášky upravující dobrovolné čipování psů a 

dopis poslance Evropského parlamentu pana Petra 

Macha ve věci čipování psů 

33 

0674/ZM1418/10 ZM_M 3 Navržení člena představenstva obchodní 

společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava 

35 

0675/ZM1418/10 ZM_M 4 Souhlas se zapojením do mezinárodního projektu 

v rámci programu Horizont 2020 

35 

0676/ZM1418/10 ZM_M 5 Návrh na poskytnutí peněžitého daru v souvislosti 

s konáním benefiční akce OPEL HANDY 

CYKLO MARATON 2015 

35 

0677/ZM1418/10 ZM_M 6 Úprava závazných ukazatelů 35 

0678/ZM1418/10 ZM_M 7 Zpráva o hospodaření SMO za I. pololetí r. 2015 35 

0679/ZM1418/10 ZM_M 8 Uzavření Dodatku č. 9 ke Smlouvě o úvěru 

registrační číslo 076000231368, ev. č. 

05367/2000/OFR ze dne 17.10.2000 

35 

0680/ZM1418/10 ZM_M 10 Smlouva a Rozhodnutí o poskytnutí dotace k 

projektům “Energetické úspory objektu hasičské 

zbrojnice ul. U Statku 422/8, v Ostravě - 

Bartovicích” a “Energetické úspory klubu 

důchodců ul. Těšínská 46 a 1341,v Ostravě - 

Radvanicích” v rámci Operačního programu 

Životní prostředí 

35 

0681/ZM1418/10 ZM_M 47 Poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města na 

spolufinancování nákupu 17 ks požárních 

dopravních automobilů pro zajištění činnosti 

jednotek sboru dobrovolných hasičů v rámci 

města Ostravy 

35 
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0682/ZM1418/10 ZM_M 48 Změny v seznamu projektů Integrovaného plánu 

rozvoje města Ostrava a v alokaci finančních 

prostředků 

35 

0683/ZM1418/10 ZM_M 49 Smlouva a Rozhodnutí o poskytnutí dotace k 

projektu “Biologicky rozložitelný odpad - SMO, 

městský obvod Radvanice a Bartovice” v rámci 

Operačního programu Životní prostředí 

35 

0684/ZM1418/10 ZM_M 46 Investor Mobis Automotive System Czech s. r. o. 

– postup ve věci prodeje pozemků ve Strategické 

průmyslové zóně Ostrava-Mošnov, kupní smlouva 

35 

0685/ZM1418/10 ZM_M 11 Návrh obecně závazné vyhlášky č. 10/2015 jíž se 

zrušují OZV č. 3/2000 a OZV č. 4/2007 na 

stanovení kritérií pro určení pořadí žádostí o 

bytové náhrady ve městě Ostrava 

30 

0686/ZM1418/10 ZM_M 12 Návrh na přijetí budoucích darů vodovodů v k. ú. 

Nová Bělá, v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava a 

uzavření smluv o budoucí smlouvě darovací a 

smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s 

budoucími dárci a vlastníky pozemků 

30 

0687/ZM1418/10 ZM_M 14 Návrh nekoupit pozemky v k.ú. Hrabová, obec 

Ostrava 

30 

0688/ZM1418/10 ZM_M 15 Návrh koupit část pozemku p.p.č. 212 v k.ú. 

Michálkovice, obec Ostrava a návrh koupit 

nemovité věci v k.ú. Přívoz, obec Ostrava 

30 

0689/ZM1418/10 ZM_M 16 Návrh nekoupit nemovité věci v k. ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava, návrh na záměr města 

směnit nemovité věci v k.ú. Moravská Ostrava, 

Mariánské Hory, vše obec Ostrava (lokalita ul. 

Vojanova, ul. 28. října, ul. Plynární, vozovna 

Křivá) 

30 

0690/ZM1418/10 ZM_M 17 Návrh na záměr města prodat pozemek v k.ú. 

Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava a návrh na záměr 

města neprodat pozemek v k.ú. Michálkovice, 

obec Ostrava a v k.ú. Přívoz, obec Ostrava 

30 

0691/ZM1418/10 ZM_M 18 Návrh prodat pozemky parc.č. 101/43 a parc.č. 

101/44 v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, 

návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o 

zřízení služebnosti k pozemku parc.č. 101/43 v 

k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava 

30 

0692/ZM1418/10 ZM_M 19 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. 

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

30 

0693/ZM1418/10 ZM_M 20 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. 

ú. Nová Ves u Ostravy, v k. ú. Přívoz a návrh na 

záměr města neprodat, nepronajmout, návrh svěřit 

nemovitou věc v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec 

Ostrava, městskému obvodu Petřkovice 

30 
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0694/ZM1418/10 ZM_M 21 Návrh na záměr města neprodat pozemky v k.ú. 

Moravská Ostrava (ul. Cihelní), v k.ú. Přívoz, 

obec Ostrava (ul. Sokolská třída) 

30 

0695/ZM1418/10 ZM_M 22 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v 

k.ú. Muglinov, k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec 

Ostrava a návrh neprodat nemovitou věc v k.ú. 

Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava 

30 

0696/ZM1418/10 ZM_M 23 Návrh nevymáhat relativní neplatnost kupní 

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

(lokalita ul. Vítězná) 

30 

0697/ZM1418/10 ZM_M 24 Návrh na uzavření smluv o budoucí smlouvě o 

zřízení služebností s právnickými a fyzickými 

osobami a smlouvy o zřízení služebnosti s 

Družstvem vlastníků Polanka nad Odrou 

30 

0698/ZM1418/10 ZM_M 25 Schválení úpravy závazných ukazatelů Knihovně 

města Ostravy, příspěvkové organizaci 

30 

0699/ZM1418/10 ZM_M 26 Žádost společnosti Dům kultury Akord Ostrava-

Zábřeh, s.r.o., o změnu účelu poskytnuté dotace z 

rozpočtu SMO 

30 

0700/ZM1418/10 ZM_M 27 Schválení záměru zpracování dokumentu 

Strategický plán města Ostravy pro sport na 

období 2017 - 2025 

30 

0701/ZM1418/10 ZM_M 28 Návrh na poskytnutí investiční účelové dotace 

obchodní společnosti Sportovní a rekreační 

zařízení města Ostravy, s.r.o., na modernizaci 

odbavovacího systému SAREZA 

30 

0702/ZM1418/10 ZM_M 29 Návrh na poskytnutí mimořádných účelových 

dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy v 

oblasti sportu a volného času 

30 

0703/ZM1418/10 ZM_M 50 Návrh na přijetí budoucího daru cyklostezky na ul. 

Závodní v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava od 

společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. a 

uzavření budoucí darovací smlouvy 

30 

0704/ZM1418/10 ZM_M 51 Návrh na záměr města směnit část pozemku v k. ú. 

Poruba-sever, svěřenou městskému obvodu 

30 

0705/ZM1418/10 ZM_M 52 Návrh směnit pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava a návrh uzavřít smlouvu o budoucí 

smlouvě o zřízení služebnosti v rámci akce 

“Zklidnění ulice Nádražní - práva k provedení 

stavby” 

30 

0706/ZM1418/10 ZM_M 53 Návrh koupit nemovitou věc v k. ú. Hrabová, obec 

Ostrava v rámci stavby “Rekonstrukce kanalizace 

v ulici Klasná” 

30 

0707/ZM1418/10 ZM_M 54 Návrh na záměr města prodat pozemky v k. ú. 

Poruba-sever, obec Ostrava, svěřené městskému 

obvodu 

30 

0708/ZM1418/10 ZM_M 55 Návrh prodat nemovité věci v k. ú. Pustkovec, 

obec Ostrava v areálu VTP 

30 
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0709/ZM1418/10 ZM_M 56 Návrh na změnu termínů použití a finančního 

vypořádání poskytnuté investiční dotace 

společnosti DK POKLAD, s.r.o. 

30 

0710/ZM1418/10 ZM_M 57 Schválení úpravy závazného ukazatele Komorní 

scéně Aréna, p.o., žádosti o navýšení schválených 

neinvestičních dotací, žádosti o poskytnutí 

neinvestičních dotací v oblasti kultury pro rok 

2015, žádost o úpravu podmínek použití 

poskytnuté dotace 

30 

0711/ZM1418/10 ZM_M 58 Žádost městského obvodu Radvanice a Bartovice - 

prominutí části účelového transferu 

30 

0712/ZM1418/10 ZM_M 59 Žádost Fotbalové asociace České republiky 30 

0713/ZM1418/10 ZM_M 67 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k ú. 

Poruba, obec Ostrava; návrh na svěření nemovité 

věci městskému obvodu Poruba 

30 

0714/ZM1418/10 ZM_M 60 Návrh na záměr města vložit nemovité věci v k.ú. 

Krásné Pole, obec Ostrava do základního kapitálu 

obchodní společnosti statutárního města Ostravy 

30 

0715/ZM1418/10 ZM_M 30 Návrh na úpravu závazného ukazatele právnické 

osobě Čtyřlístek - centrum pro osoby se 

zdravotním postižením Ostrava, příspěvková 

organizace o 3.500 tis. Kč 

31 

0716/ZM1418/10 ZM_M 31 Úprava závazného ukazatele rozpočtu Městské 

nemocnice Ostrava, příspěvková organizace 

31 

0717/ZM1418/10 ZM_M 32 Poskytnutí Stipendia města Ostrava v 

akademickém roce 2015/2016 a Zásady na 

poskytnutí stipendia města Ostrava v 

akademickém roce 2016/2017 

31 

0718/ZM1418/10 ZM_M 61 Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně 

závazná vyhláška č. 13/2004, o školských 

obvodech spádových škol zřizovaných městskými 

obvody statutárního města Ostravy, ve znění 

obecně závazných vyhlášek č. 11/2005, č. 

16/2006, č. 13/2007, č. 10/2009, č. 5/2010, č. 

20/2013 a č. 9/2014 

31 

0719/ZM1418/10 ZM_M 33 Uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Regionální rady Moravskoslezsko - projekt 

“Pořízení vozidel pro sociální služby” 

32 

0720/ZM1418/10 ZM_M 35 Návrh aktualizace č. 4 Plánu financování obnovy 

vodovodů a kanalizací 

33 

0721/ZM1418/10 ZM_M 36 Návrh na zapojení Zoologické zahrady Ostrava, 

příspěvkové organizace do mezinárodního 

systému podpory na záchranu ohrožených druhů 

zvířat a rostlin prostřednictvím projektu „Koruna 

ze vstupu“ 

33 

0722/ZM1418/10 ZM_M 37 Program dodatečného poskytnutí dodací z Fondu 

pro děti ohrožené znečištěním ovzduší na období 

od 01. 11. 2015 - 30. 04. 2016 

33 
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0723/ZM1418/10 ZM_M 38 Návrh veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí 

účelové investiční dotace na akci “Výstavba 

skladu techniky pro potřeby hospodaření v lesích” 

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

33 

0724/ZM1418/10 ZM_M 39 Zvýšení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 

statutárního města Ostravy Nadaci na pomoc 

zvířatům a uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o 

poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 

statutárního města Ostravy ev. č. 1034/2015/OŽP 

33 

0725/ZM1418/10 ZM_M 40 Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebnosti” v 

souvislosti se stavbami zahrnutými do 

kapitálového rozpočtu města Ostravy 

34 

0726/ZM1418/10 ZM_M 41 Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností” v 

souvislosti se stavbou “Propojení ul. Pavlovova-

Plzeňská” a ostatními stavbami zahrnutými do 

kapitálového rozpočtu města Ostravy 

34 

0727/ZM1418/10 ZM_M 62 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

ev.č. 1016/2015/OI/ZFUN v souvislosti s realizací 

stavby “Propojenost cyklistické trasy v úseku ul. 

Psohlavců, Martinovská” 

34 

0728/ZM1418/10 ZM_M 63 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

ev.č. 1797/2015/OI/ZFUN v souvislosti s realizací 

stavby “Cyklostezka Počáteční, Slezskoostravský 

hrad” 

34 

0729/ZM1418/10 ZM_M 64 Návrh na uzavření smlouvy o uzavření budoucí 

smlouvy o zřízení věcného břemene v souvislosti 

se stavbou Vybavení křižovatky č.3030 

Výškovická x Pavlovova SSZ, zahrnutou do 

kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy 

34 

0730/ZM1418/10 ZM_M 65 Významná veřejná zakázka “Rekonstrukce a 

modernizace DK Poklad”, poř. č. 153/2015 

34 

0731/ZM1418/10 ZM_M 42 Návrh na uzavření Veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí investiční účelové dotace společnosti 

Dopravní podnik Ostrava a.s na realizaci projektů 

z Programu “Švýcarsko-české spolupráce” 

33 

0732/ZM1418/10 ZM_M 66 Podnět občanů adresovaný finančnímu a 

kontrolnímu výboru zastupitelstva města ve věci 

hospodaření a nakládání s majetkem obce, 

nedodržování právních předpisů 

61 

  
Materiály, které byly staženy : 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  ZM_M 13 Návrh na nepřijetí daru venkovního osvětlení v 

k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava od 

společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. 

30 
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ZM_M 0 
Schválení programu 10. zasedání zastupitelstva města konaného dne 
14. 10. 2015 
  
Usnesení číslo: 0665/ZM1418/10 

(zn.předkl.) 
35 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
program 10. zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. 10. 2015 

  

 
ZM_M 0 
Určení ověřovatelů zápisu z 10. zasedání zastupitelstva města 
konaného dne 14. 10. 2015 
  
Usnesení číslo: 0666/ZM1418/10 

(zn.předkl.) 
72 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) určuje 

  
za ověřovatele zápisu z 10. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 14. 10. 2015, Ing. 

Vladimíra Cigánka a paní Evu Petraškovou 

  

 
ZM_M 0 
Zpráva ověřovatelů zápisu z 9. zasedání zastupitelstva města 
  
Usnesení číslo: 0667/ZM1418/10 

(zn.předkl.) 
72 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
zprávu ověřovatelů zápisu Ing. Miroslava Jopka a doc. Ing. Ivety Vozňákové, Ph.D., o ověření 

zápisu z 9. zasedání zastupitelstva města konaného dne 1. 10. 2015 

  

 
ZM_M 1 
Informace o činnosti orgánů města 
  
Usnesení číslo: 0668/ZM1418/10 

(zn.předkl.) 
35 

  
Zastupitelstvo města 
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1) bere na vědomí 

  
informaci o činnosti orgánů města 

  

 
ZM_M 9 
Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se reguluje provozování loterií 
a jiných podobných her na území statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 0669/ZM1418/10 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 02315/RM1418/34 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) vydává 

  
obecně závaznou vyhlášku, kterou se reguluje provozování loterií a jiných podobných her na 

území statutárního města Ostravy s úpravou 

  

2) stanoví, 

  
že spolu s primátorem podepíše obecně závaznou vyhlášku dle bodu 1)  tohoto usnesení 1. 

náměstek primátora Ing. Lumír Palyza 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 16.10.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

ZM_M 43 
Návrh obecně závazné vyhlášky č. 9/2015, kterou se mění a doplňuje 
obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění 
pozdějších změn a doplňků 
  
Usnesení číslo: 0670/ZM1418/10 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 02310/RM1418/34 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) vydává 

  
obecně závaznou vyhlášku č. 9/2015, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 

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

  

2) stanoví, 

  
že spolu s primátorem podepíše obecně závaznou vyhlášku dle bodu 1) tohoto usnesení 1. 

náměstek primátora Ing. Lumír Palyza 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 01.11.2015 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

ZM_M 44 
Žádost manželů R.P. a P.P. - vybudování příjezdové cesty 
  
Usnesení číslo: 0671/ZM1418/10 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 02311/RM1418/34 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) projednalo 

  
žádost manželů XXXXXX X XXXXX XXXXXXXXXXX dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s návrhem odpovědi manželům XXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXX 

XX XXXXXX XXXXXXXX XXX XXX XXXXXXX X XXXXXXX XXX XXXXX, dle 

přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 45 
Podnět JN, občana statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 0672/ZM1418/10 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 02312/RM1418/34 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) nepožaduje 

  
opatření a sdělení informací ze strany primátora a Magistrátu města Ostravy dle přílohy č. 1 
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předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 34 
Podnět občana P. H. na vydání obecně závazné vyhlášky upravující 
dobrovolné čipování psů a dopis poslance Evropského parlamentu 
pana Petra Macha ve věci čipování psů 
  
Usnesení číslo: 0673/ZM1418/10 

(zn.předkl.) 
33 

  
k usnesení č. 02287/RM1418/33 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
nevyhovět podnětu občana PXXXX HXXXXXXXX na vydání obecně závazné vyhlášky 

upravující dobrovolné čipování psů a schválit návrh odpovědi 

občanu PXXXX HXXXXXXXXXX  dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

2) projednalo 

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

č. 5 předloženého materiálu a schvaluje návrh odpovědi dle přílohy č. 6 předloženého 

materiálu 

  

3) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

zaslat odpověď ve věci čipování psů poslanci Evropského parlamentu panu Petru Machovi dle 

přílohy č. 5 předloženého materiálu a odpověď ve věci vydání obecně závazné vyhlášky 

upravující dobrovolné čipování psů občanu Petru Hadaščokovi dle přílohy č. 4 předloženého 

materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 31.10.2015 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

ZM_M 3 
Navržení člena představenstva obchodní společnosti Technické služby, 
a.s. Slezská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 0674/ZM1418/10 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 02246/RM1418/33 
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Zastupitelstvo města 

  
1) navrhuje 

  
do funkce člena představenstva obchodní společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava, 

se sídlem, Ostrava - Slezská Ostrava, Československé armády 877/20, PSČ 710 00, IČO: 

47674725 

XXXX XXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX 

XXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX 

  

 
ZM_M 4 
Souhlas se zapojením do mezinárodního projektu v rámci programu 
Horizont 2020 
  
Usnesení číslo: 0675/ZM1418/10 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 02140/RM1418/31 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
zapojení města Ostravy do mezinárodního projektu zaměřeného na snížení emisí CO2 a nákladů 

na energie ve vybraných ostravských školách 

  

 
ZM_M 5 
Návrh na poskytnutí peněžitého daru v souvislosti s konáním benefiční 
akce OPEL HANDY CYKLO MARATON 2015 
  
Usnesení číslo: 0676/ZM1418/10 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 02172/RM1418/32 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o poskytnutí  peněžitého  daru  v souvislosti  s konáním benefiční akce OPEL HANDY 

CYKLO MARATON 2015 ve výši 21 300,- Kč  panu  XXXXX XXXXXXXX, a o uzavření 

darovací smlouvy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- sníží bežné  výdaje 

na   § 2143, pol. 5909, ORJ 221 o 22 tis.Kč 

- zvýší  dary obyvatelstvu 

na   § 4399, pol. 5492, ORJ 221 o 22 tis.Kč 

  

3) ukládá 

  
radě města 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.10.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

ZM_M 6 
Úprava závazných ukazatelů 
  
Usnesení číslo: 0677/ZM1418/10 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 02179/RM1418/32 
k usnesení č. 02134/RM1418/31 
k usnesení č. 02085/RM1418/30 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
úpravu závazných ukazatelů 

a) zvýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci 

Divadlo loutek Ostrava o 400 tis.Kč 

Dětské centrum Domeček o 320 tis.Kč 

Městská nemocnice Ostrava o 3 680 tis.Kč 

b) snížení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci 

Domov Magnolie o 62 tis.Kč 
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c) zvýšení investičního příspěvku příspěvkové organizaci 

Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením o 8 202 tis.Kč 

Domov Magnolie o 284 tis.Kč 

  

 
ZM_M 7 
Zpráva o hospodaření SMO za I. pololetí r. 2015 
  
Usnesení číslo: 0678/ZM1418/10 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 02181/RM1418/32 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) projednalo 

  
Zprávu o hospodaření SMO za I. pololetí r. 2015 

  

 
ZM_M 8 
Uzavření Dodatku č. 9 ke Smlouvě o úvěru registrační číslo 
076000231368, ev. č. 05367/2000/OFR ze dne 17.10.2000 
  
Usnesení číslo: 0679/ZM1418/10 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 02244/RM1418/33 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o uzavření Dodatku č. 9 ke Smlouvě o úvěru reg. č.076000231368, evid. č. 05367/2000/OFR 

ze dne 17.10.2000 mezi Komerční bankou, a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 

114 07, IČO 45317054  a statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO 

00845451 ve znění dle přílohy č. 1 předloženého materiálu ve variantě pro úrokovou sazbu 

pevnou ve výši 1,93% p.a. ze zůstatku jistiny a dobou platnosti do konce splatnosti úvěru, tj. do 

24.09.2020 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 20.10.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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ZM_M 10 
Smlouva a Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektům “Energetické 
úspory objektu hasičské zbrojnice ul. U Statku 422/8, v Ostravě - 
Bartovicích” a “Energetické úspory klubu důchodců ul. Těšínská 46 a 
1341,v Ostravě - Radvanicích” v rámci Operačního programu Životní 
prostředí 
  
Usnesení číslo: 0680/ZM1418/10 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 00785/RM1418/14 
k usnesení č. 02168/RM1418/32 
k usnesení č. 02169/RM1418/32 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) souhlasí 

  
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 30. 7. 2015 pod č. j. 

115D222006701/2 uvedené v příloze č. 2 předloženého materiálu a dle čl. III., bodu 5, písm. e) 

smlouvy uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
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 26. 8. 2015 pod č. j. 

115D222006490/2 uvedené v příloze č. 4 předloženého materiálu a dle čl. III., bodu 5, písm. e) 

smlouvy uvedené v příloze č. 3 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 47 
Poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města na spolufinancování 
nákupu 17 ks požárních dopravních automobilů pro zajištění činnosti 
jednotek sboru dobrovolných hasičů v rámci města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 0681/ZM1418/10 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 02308/RM1418/34 
  
Zastupitelstvo města 
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1) rozhodlo 

  
o poskytnutí účelové dotace ve výši 9.799.702,36 Kč Moravskoslezskému kraji se sídlem 28. 

října 117, 702 18  Ostrava, IČ 70890692 na financování 15 % přímých realizačních nákladů na 

pořízení 17 ks dopravních automobilů a požárního vybavení pro provádění zásahové činnosti a 

výcviku jednotek sboru dobrovolných hasičů v rámci města Ostravy 

  

2) rozhodlo 

  
o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy mezi 

statutárním městem Ostrava se sídlem Prokešovo náměstí 8, 729 30  Ostrava, IČ 00845451 na 

straně poskytovatele a Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října 117, 702 18  Ostrava, IČ 

70890692 na straně příjemce, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 48 
Změny v seznamu projektů Integrovaného plánu rozvoje města Ostrava 
a v alokaci finančních prostředků 
  
Usnesení číslo: 0682/ZM1418/10 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 02317/RM1418/34 
k usnesení č. 4523/66 ze dne 17.6.2008 
k usnesení č. 1925/26 ze dne 25.3.2009 
k usnesení č. 6978/90 ze dne 17.3.2009 
k usnesení č. 4624/67 ze dne 24.6.2008 
k usnesení č. 1208/19 ze dne 25.6.2008 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
navýšení původní alokované částky ve výši 51 mil. Kč na 54,3 mil. Kč, tj. o 3,3 mil. Kč pro 

Edukační centrum FNsP Ostrava z celkové alokace Integrovaného plánu rozvoje města Ostrava 

- Pól rozvoje 

  

2) schvaluje 

  
navýšení původní alokované částky ve výši 18,575 mil. Kč na 23,312 mil. Kč, tj. o 4,737 mil. 

Kč pro projekt “Pěší zóna na ulici 28. října od Masarykova náměstí po Smetanovo náměstí” z 

celkové alokace Integrovaného plánu rozvoje města Ostrava - Pól rozvoje 

  

3) schvaluje 

  
přesun již schválených náhradních projektů do seznamu projektů financovaných v rámci 
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Integrovaného plánu rozvoje města Ostrava - Pól rozvoje: 

a) Pěší zóna na ulici 28. října od Masarykova náměstí po Smetanovo náměstí 

b) Zvýšení bezpečnosti a kvality městské kolejové dopravy - bezbarierový nástup do vozidla 

zastávka Dubina 

c) Cyklostezka chemické osady, Grmelova 

d) Cyklistická trasa O, Ostrava - Radvanice 

e) Autobusový terminál Dubina Interspar, Ostrava - Dubina 

  

4) neschvaluje 

  
vyřazení projektu “Zlepšení vzdělávání v oblasti radiologických zobrazovacích metod v 

Městské nemocnici v Ostravě” z IPRM Ostrava Pól rozvoje z důvodu zamítnutí financování 

projektu z prostředků Regionálního operačního programu Moravskoslezsko 

  

 
ZM_M 49 
Smlouva a Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu “Biologicky 
rozložitelný odpad - SMO, městský obvod Radvanice a Bartovice” v 
rámci Operačního programu Životní prostředí 
  
Usnesení číslo: 0683/ZM1418/10 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 00784/RM1418/14 
k usnesení č. 02306/RM1418/34 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) souhlasí 

  
 s tím, že předmět podpory nebude převeden na jinou osobu (ani právně zatížen, zejména 

zastaven ve prospěch jiné osoby) 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 8. 9. 2015 pod č.j. 115D242004479/2 uvedené v příloze č. 2 předloženého 

materiálu a dle čl. III., bodu 5, písm. e) smlouvy uvedené v příloze č. 1 předloženého 

materiálu                     
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ZM_M 46 
Investor Mobis Automotive System Czech s. r. o. – postup ve věci 
prodeje pozemků ve Strategické průmyslové zóně Ostrava-Mošnov, 
kupní smlouva 
  
Usnesení číslo: 0684/ZM1418/10 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 0664/ZM1418/9 
k usnesení č. 02141/RM1418/31 
k usnesení č. 0443/ZM1418/6 
k usnesení č. 02379/RM1418/35 
k usnesení č. 2556/ZM1014/33 
k usnesení č. 2749/ZM1014/34 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) bere na vědomí 

  
skutečnost, že 

a)   s ohledem na vývoj záležitosti prodeje pozemků ve Strategické průmyslové zóně Ostrava – 

Mošnov  společnosti Mobis Automotive System Czech s.r.o. je zřejmé, že kupní smlouva v 

podobě, v jaké o jejím uzavření rozhodlo na straně statutárního města Ostrava zastupitelstvo 

města svým usnesením č. 0443/ZM1418/6 ze dne 10.6.2015, nebude uzavřena, avšak 

b) přijetím usnesení zastupitelstva města č. 0443/ZM1418/6 ze dne 10.6.2015 byla splněna 

povinnost statutárního města Ostrava vyplývající z Investiční smlouvy, uzavřené dne 29.7.2014 

mezi Hyundai Mobis Co., Ltd., Českou republikou, Moravskoslezským krajem, statutárním 

městem Ostrava a Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest 

  

2) rozhodlo 

  
na straně statutárního města Ostrava 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 je prodej pozemků včetně součástí a příslušenství, nacházejících se 

v katastrálním území Mošnov, obec Mošnov, a to: 

• pozemek parcelní číslo 802/55 - orná půda 

• pozemek parcelní číslo 1290/7 - orná půda 

• pozemek parcelní číslo 1332/13 - trvalý travní porost 
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• pozemek parcelní číslo 1274/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

za kupní cenu ve výši 68.939.000 Kč 

dle přílohy č.1  předloženého materiálu, 

za podmínky dodržení závazných podmínek, stanovených v souvislosti s poskytnutím 

finančních prostředků na vybudování SPZ Ostrava – Mošnov 

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 20.10.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
3) souhlasí 

  
se žádostí o vyslovení souhlasu s právními jednáními učiněnými mezi statutárním městem 

Ostrava a společností Mobis Automotive System Czech s.r.o. dle přílohy č.2  předloženého 

materiálu 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 25.11.2015 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
4) schvaluje 

  
na straně města zahájení přípravy dodatku Investiční smlouvy, uzavřené mezi Hyundai Mobis 

Co., Ltd., Českou republikou, Moravskoslezským krajem, statutárním městem Ostrava a 

Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest za účelem zpracování 

kompromisního návrhu dodatku, akceptovatelného všemi smluvními stranami 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 25.11.2015 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

ZM_M 11 
Návrh obecně závazné vyhlášky č. 10/2015 jíž se zrušují OZV č. 3/2000 a 
OZV č. 4/2007 na stanovení kritérií pro určení pořadí žádostí o bytové 
náhrady ve městě Ostrava 
  
Usnesení číslo: 0685/ZM1418/10 

(zn.předkl.) 
30 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 
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vydat  obecně závaznou vyhlášku č. 10/2015, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města 

Ostravy č. 3/2000, jíž se  stanoví kritéria pro určení pořadí žádostí o bytové náhrady ve městě 

Ostravě, a  obecně závazná vyhláška města Ostravy č. 4/2007, kterou se mění obecně závazná 

vyhláška č.3/2000, jíž se stanoví kritéria pro určení pořadí žádostí o bytové náhrady ve městě 

Ostravě 

 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 12 
Návrh na přijetí budoucích darů vodovodů v k. ú. Nová Bělá, v k. ú. 
Hošťálkovice, obec Ostrava a uzavření smluv o budoucí smlouvě 
darovací a smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími 
dárci a vlastníky pozemků 
  
Usnesení číslo: 0686/ZM1418/10 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 02254/RM1418/33 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o přijetí budoucího daru 

vodovodního řadu PE D 90  v předpokládané délce 90 m dle přílohy č. 1 A, č.1 B předloženého 

materiálu, který  bude uložen v pozemcích v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava: 

- parc.č. 350/4 - orná půda, 

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

a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

s budoucími dárci 

manželé 

XXXX XXXXXXXXXX, narozena XXXX XXXX, 

XXXXXXXX XXXXXXXX narozen XXXX XXXX, 

oba bydliště XXXXXXXXXX XXXXXXX, Ostrava, Nová Bělá, PSČ: 724 00 

Stavební objekt bude realizován v rámci stavby “Vodovod pro výstavbu rodinných domů ul. 

Na Šancích, k.ú. Nová Bělá, Ostrava”. 

  

2) rozhodlo 

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

- parc. č. 350/4 – orná půda, 

v k. ú.Nová Bělá, obec Ostrava, ve vlastnictví: 

XXXX XXXXXXXXXá, rok narození XXXX 

bydliště XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXX XXlá, 

s uvedeným vlastníkem pozemku, 

za účelem zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu PE D 90 ve výše uvedeném 

pozemku, na dobu časově neomezenou za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,- Kč za 

podmínky, že dojde k přijetí budoucího daru vodovodního řadu PE D 90 a k uzavření smlouvy 

o budoucí smlouvě darovací uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

  

3) rozhodlo 

  
o přijetí budoucího daru 

vodovodní řad PE D 90 v předpokládané délce 135 m dle přílohy č.5A, 5B předloženého 

materiálu, která bude uložena v pozemcích v k.ú.  Hošťálkovice, obec Ostrava: 

- parc. č. 1625/2 - orná půda, 

- parc. č. 2064/7 - ostatní plocha, jiná plocha, 

- parc. č. 2064/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

 a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

s budoucími dárci 

XXXX XXXXXX, narozen roku XXXXX 

XXXXX XXXXXXXX, narozena XXXX XXXX. 

oba bydliště XXXXXXXXXX XXXXXXXX, Ostrava - Zábřeh, PSČ: 700 30. 

  

Stavební objekt bude realizován v rámci stavby “Inženýrské sítě pro výsdtavbu 7 RD 

Hošťálkovice - SO 01 Prodloužení vodovodu”. 

  

4) rozhodlo 

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

přílohy č. 8  předloženého materiálu k pozemku: 

- parc. č. 1625/2 – orná půda, 



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 21/60  

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

XXXX XXXXěk, rok narození XXXX 

bydliště XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX, 

s uvedeným vlastníkem pozemku, 

za účelem zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu PE D 90 ve výše uvedeném 

pozemku, na dobu časově neomezenou za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,- Kč za 

podmínky, že dojde k přijetí budoucího daru PE D 90 a k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 

darovací uvedené v bodě 3) tohoto usnesení 

  

 
ZM_M 14 
Návrh nekoupit pozemky v k.ú. Hrabová, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 0687/ZM1418/10 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 02191/RM1418/32 
k usnesení č. 02260/RM1418/33 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
nekoupit pozemky: 

- parc.č. 708/2 ostatní plocha, neplodná půda 

- parc.č. 708/3 ostatní plocha, neplodná půda 

- parc.č. 706/16 orná půda 

- parc.č. 706/17 orná půda 

- parc.č. 706/33 orná půda, 

vše v k.ú. Hrabová, obec Ostrava, 

od manželů VXXXXXXXXX MXXXXXX rok nar. XXXX a Ing. PXXXX MXXXXXXXX 

rok nar. XXXX, oba bytem XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXX 

XXXXXXXXXX 

  

2) rozhodlo 

  
nekoupit pozemek 

- parc.č. 1107/1 zahrada, v k.ú. Hrabová, obec Ostrava 

od paní JXXX CXXXXXXXXX, rok nar. XXXX, bytem XXXXX XXXX XXXXX 

XXXXXXXXX XXXXXXXXX 
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ZM_M 15 
Návrh koupit část pozemku p.p.č. 212 v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 
a návrh koupit nemovité věci v k.ú. Přívoz, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 0688/ZM1418/10 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 02269/RM1418/33 
k usnesení č. 02268/RM1418/33 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
koupit část pozemku p.p.č. 212, o výměře 562 m2, oddělenou dle geometrického plánu č. 

1899-227/2015 ze dne 4.8.2015 a nově označenou jako pozemek p.p.č. 212/2, vše k.ú. 

Michálkovice, obec Ostrava, od vlastníka XXXXXXX XXXXXXX, rok narození XXXX, 

bydliště XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za cenu 

obvyklou 249.530,-Kč, za podmínky, že dojde k výmazu věcného břemene chůze a jízdy, 

specifikovaného na listu vlastnictví č. 60 pro k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) si vyhrazuje 

  
rozhodnutí označit pozemek uvedený v bodu 1) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený 

městskému obvodu Michálkovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky města 

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

že nemovitost uvedenou v bodu 1) tohoto usnesení statutární město Ostrava nabude do svého 

vlastnictví 

  

3) rozhodlo 

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

obvodu Michálkovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 

14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že 

nemovitost uvedenou v bodu 1) tohoto usnesení statutární město Ostrava nabude do svého 

vlastnictví 

  

4) rozhodlo 

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

- p.p.č. 103/1 



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 23/60  

- p.p.č. 103/2 

od vlastníka OKK Koksovny, a.s., IČO 476 75 829, sídlo Ostrava - Přívoz, Koksární ulice 

1112, PSČ 702 24, za cenu obvyklou celkem 1.000.000,- Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, za podmínky, že dojde k 

výmazu zástavních práv smluvních u pozemku p.p.č. 103/1 a pozemku p.p.č. 103/2, oba k.ú. 

Přívoz, obec Ostrava, pro Českou spořitelnu, a.s., IČO 452 44 782, sídlo Olbrachtova 1929/62, 

140 00 Praha 4 

  

 
ZM_M 16 
Návrh nekoupit nemovité věci v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 
návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. Moravská Ostrava, 
Mariánské Hory, vše obec Ostrava (lokalita ul. Vojanova, ul. 28. října, ul. 
Plynární, vozovna Křivá) 
  
Usnesení číslo: 0689/ZM1418/10 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 02190/RM1418/32 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
nekoupit nemovité věci, a to: 

-  pozemek parc. č. 200,  jehož součástí je stavba bez čp/če 

- stavbu bez čp/če na pozemku parc. č. 3584/5 

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

od Dopravního podniku Ostrava a.s., se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 

Ostrava, IČO 619 74 757 

  

2) rozhodlo 

  
o záměru města směnit nemovité věci, a to: 

- pozemek parc. č. 200,  jehož součástí je stavba bez čp/če 

- stavba bez čp/če umístěná na pozemku parc. č. 3584/5 

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

ve vlastnictví Dopravního podniku Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 
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Ostrava, IČO 619 74 757 

za 

- pozemek parc. č. 1855/88  

- pozemek parc. č. 3547/2  

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, oba ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené 

městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

- pozemek p.p.č. 751/10 v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
ZM_M 17 
Návrh na záměr města prodat pozemek v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec 
Ostrava a návrh na záměr města neprodat pozemek v k.ú. Michálkovice, 
obec Ostrava a v k.ú. Přívoz, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 0690/ZM1418/10 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 02257/RM1418/33 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o záměru města prodat: 

- část pozemku p.p.č. 613/12 ostatní plocha jiná plocha o výměře 6 m2 v k.ú. Zábřeh nad 

Odrou, obec Ostrava, svěřeno městskému obvodu Ostrava-Jih, která je dle geometrického 

plánu č. 3079-614/2014 ze dne 19.6.2014 označena jako pozemek p.č.st. 6606 zastavěná 

plocha a nádvoří v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodlo 

  
o záměru města neprodat: 

- pozemek p.p.č. 497/1 trvalý travní porost v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Michálkovice 
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3) rozhodlo 

  
o záměru města neprodat: 

- pozemek p.p.č. 130/7 zahrada v k.ú. Přívoz, obec Ostrava, 

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

Přívoz 

  

 
ZM_M 18 
Návrh prodat pozemky parc.č. 101/43 a parc.č. 101/44 v k.ú. Dubina u 
Ostravy, obec Ostrava, návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení služebnosti k pozemku parc.č. 101/43 v k.ú. Dubina u Ostravy, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 0691/ZM1418/10 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 02197/RM1418/32 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
prodat níže uvedené nemovité věci v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy,  nesvěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, a to: 

- pozemek parc.č. 101/43 

- pozemek parc.č. 101/44 

společnosti RFN s.r.o., Stará cesta 83, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO: 277 77 693 

za sjednanou kupní cenu ve výši 1,450.010,- Kč, z toho: 

- kupní cena pozemku parc.č. 101/43 činí 230.490,- Kč 

- kupní cena pozemku parc.č. 101/44 činí 1,219.520,- Kč 

a uzavřít kupní 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 parc.č. 101/43 - ostatní plocha, 

ostatní komunikace v k.ú. Dubina u Ostravy, s budoucím vlastníkem: 

RFN s.r.o., se sídlem Stará cesta 83, Místek, 738 01 Frýdek-Místek 
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IČO: 277 77 693 

za účelem uložení a provozování kabelového vedení veřejného osvětlení, provádění údržby a 

oprav, rekonstrukce v pozemku parc.č. 101/43 v k.ú. Dubina u Ostravy, 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 kupní smlouvy dle bodu 1) tohoto 

usnesení 

  

 
ZM_M 19 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava a v 
k.ú. Kunčičky, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 0692/ZM1418/10 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 02258/RM1418/33 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

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

městskému obvodu Slezská Ostrava, a to: 

pozemek parc.č. 1874 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodlo 

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

městskému obvodu Slezská Ostrava, a to: 

pozemek parc.č. 2566/1 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

3) rozhodlo 

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

městskému obvodu Slezská Ostrava, a to: 
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pozemek parc.č. 1159 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

4) rozhodlo 

  
o záměru města prodat nemovitou věc v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava, svěřenou městskému 

obvodu Slezská Ostrava, a to: 

pozemek parc.č. 161 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
ZM_M 20 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Nová Ves u Ostravy, 
v k. ú. Přívoz a návrh na záměr města neprodat, nepronajmout, návrh 
svěřit nemovitou věc v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, 
městskému obvodu Petřkovice 
  
Usnesení číslo: 0693/ZM1418/10 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 02259/RM1418/33 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o záměru města prodat 

část pozemku p.p.č. 141/79 o výměře 75 m2, 

v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, 

svěřeno městskému obvodu Nová Ves, 

která je dle geometrického plánu  č. 859-213/2015 ze dne 3.6.2015 nově označena jako 

 pozemek p.p.č. 141/268  

 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
 

  

2) rozhodlo 

  
o záměru města prodat 

pozemek p.p.č. 545/8 

a 

část pozemku p.p.č. 560/6 o výměře 448 m2, jehož součástí je místní komunikace 
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která je dle geometrického plánu  č. 2017-62/2015 ze dne 11.3.2015 nově označena jako 

 pozemek p.p.č. 560/36 

část pozemku p.p.č. 970/2 o výměře 65 m2, jehož součástí je místní komunikace 

která je dle geometrického plánu  č. 2017-62/2015 ze dne 11.3.2015 nově označena jako 

 pozemek p.p.č. 970/3 

vše v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, 

svěřeno městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, 

a to za podmínky, že místní komunikace III. třídy/47c Heydukova bude v rozsahu dle 

geometrického plánu  č. 2017-62/2015 ze dne 11.3.2015 vyřazena z pasportu místních 

komunikací, 

  

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

3) rozhodlo, 

  
že město nemá záměr prodat 

pozemek parc. č. 639 

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

nesvěřeno městskému obvodu 

  

4) rozhodlo 

  
vyhradit si rozhodnutí označit pozemek parc. č. 639  v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec 

Ostrava, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Petřkovice, dle čl. 9 odst. 1 písm. b) 

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

doplňků 

  

5) rozhodlo 

  
označit pozemek parc. č. 639  v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, jako majetek svěřený 

městskému obvodu Petřkovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, 

Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků 

  

 
ZM_M 21 
Návrh na záměr města neprodat pozemky v k.ú. Moravská Ostrava (ul. 
Cihelní), v k.ú. Přívoz, obec Ostrava (ul. Sokolská třída) 
  
Usnesení číslo: 0694/ZM1418/10 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 02267/RM1418/33 
  
Zastupitelstvo města 
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1) rozhodlo, 

  
že město nemá záměr prodat pozemky, a to: 

pozemek p.p.č. 373/5  

pozemek p. č.st. 369 

pozemek p.p.č. 1019 

vše v k.ú. Přívoz, obec Ostrava 

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

Přívoz 

  

 
ZM_M 22 
Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Muglinov, k.ú. 
Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava a návrh neprodat nemovitou věc v 
k.ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 0695/ZM1418/10 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 02192/RM1418/32 
k usnesení č. 02189/RM1418/32 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo, 

  
že město nemá záměr prodat nemovitou věc v k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, nesvěřenou 

MOb Petřkovice, a to: 

- část pozemku parc.č. 1942/5 o výměře 413 m
2
 dle zákresu, který je přílohou č. 1/3 předloženého 

materiálu
 

  

2) rozhodlo, 

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

Slezská Ostrava, a to: 

- pozemek p.p.č. 200/57 

  

3) rozhodlo 

  
neprodat nemovitou věc v k.ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava, a to: 
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- pozemek parc.č. 754 

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX X XXXX 

XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX 

XXXXXX XXX XXX XX XXXXXXX XXX za cenu navrženou žadateli v maximální výši 150.000,- 

Kč, tj. za cenu nižší než je cena stanovená znaleckým posudkem 

  

 
ZM_M 23 
Návrh nevymáhat relativní neplatnost kupní smlouvy, v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Vítězná) 
  
Usnesení číslo: 0696/ZM1418/10 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 02194/RM1418/32 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) bere na vědomí 

  
informaci o nabídce na využití předkupního práva ke stavbě garáže bez čp/če ve vlastnictví 

XXXXX XXXXXX XXXXXXX X XXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXX 

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XXX XX umístěné na pozemku parc. č. 

1111/45 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

  

2) rozhodlo 

  
nedovolat se relativní neplatnosti kupní smlouvy ze dne 27.5.2015 uzavřené mezi XXXXX 

XXXXXXX XXXXXXXX X XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXX 

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XXX XX a XXXX XXXXXXXXX 

XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX 

XXXXXXX XXX XXX XX pro porušení zákonného předkupního práva upraveného v §3056 

zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku 

  

 
ZM_M 24 
Návrh na uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebností s 
právnickými a fyzickými osobami a smlouvy o zřízení služebnosti s 
Družstvem vlastníků Polanka nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 0697/ZM1418/10 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 02256/RM1418/33 
  
Zastupitelstvo města 
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1) rozhodlo 

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

právu provést stavbu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu k pozemku: 

parc. č. 553/1 – ostatní plocha, zeleň 

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

Asental Land, s.r.o. 

se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, PSČ: 702 00 

IČO 277 69 143 

a 

s investorem: 

DIAMO, státní podnik 

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

IČO 00002739, 

za účelem zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu v uvedeném pozemku, na dobu 

neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši 250,-Kč za 1m2 plochy pozemku zatížené 

služebností + DPH v zákonné výši 

  

2) rozhodlo 

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

věcného břemene dle přílohy č. 4 předloženého materiálu k pozemku: 

p. p. č. 472/7 - ostatní plocha, silnice 

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

Moravskoslezský kraj 

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

IČO 70890692 

zastoupený z pověření hejtmana kraje 

Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, 

se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 

středisko Ostrava, Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 

IČO 00095711 
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a 

s investorem: 

JM VISION a.s. 

se sídlem Karlovo náměstí 290/16, Nové Město, 120 00 Praha 2 

IČO 01494325, 

za účelem zřízení, provozování a údržby přepadu kanalizace ČSOV v uvedeném pozemku, na 

dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši 10.000,-Kč + DPH v zákonné výši 

  

3) rozhodlo 

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

přílohy č. 6 předloženého materiálu k pozemkům: 

p. p. č. 337/1 – orná půda, 

p. p. č. 337/149 – orná půda, 

oba v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, s vlastníkem pozemků: 

JM VISION a.s. 

se sídlem Karlovo náměstí 290/16, Nové Město, 120 00 Praha 2 

IČO 01494325, 

za účelem zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu DN 150 a přípojky NN ČSOV v 

uvedených pozemcích, na dobu časově neomezenou a bezúplatně 

  

4) rozhodlo 

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

věcného břemene dle přílohy č. 8 předloženého materiálu k pozemku: 

p. p. č. 417/14 – ostatní plocha, silnice 

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

Moravskoslezský kraj 

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

IČO 70890692 

zastoupený z pověření hejtmana kraje 

Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, 
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se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 

středisko Ostrava, Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 

IČO 00095711, 

za účelem zřízení, provozování a údržby vodovodu v uvedeném pozemku, na dobu neurčitou a 

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

  

5) rozhodlo 

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

přílohy č. 10 předloženého materiálu k pozemkům: 

parc. č. 1687/9 - ostatní plocha, dráha, 

parc. č. 1732/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

oba v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, s vlastníkem pozemků: 

ArcelorMittal Ostrava a.s. 

se sídlem Vratimovská 689/117, Kunčice, 719 00 Ostrava, doručovací číslo 707 02 

IČO 451 93 258, 

za účelem umístění, provozování a údržby vodovodního řadu v uvedených pozemcích, na dobu 

neurčitou a bezúplatně 

  

6) rozhodlo 

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

přílohy č. 12 předloženého materiálu k pozemku: 

parc. č. 2003/19 – ostatní plocha, zeleň 

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

ZXXXXk PXXXXl, rok narození 1XX6 

bydliště XXXXXXX XXXX XXXX XXX XX XXXXXně, 

za účelem zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu PE D 90 v uvedeném pozemku, na 

dobu časově neomezenou za jednorázovou úplatu ve výši 250,-Kč za 1 m2 plochy pozemku 

zatížené služebností 

  

7) rozhodlo 

  
na straně budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle 
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přílohy č. 13 předloženého materiálu k pozemku: 

parc. č. 2003/23 – ostatní plocha, zeleň 

v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, s vlastníky pozemku: 

manželé 

XXXXXXXX XXXXXXXX, rok narození XXXX 

XXXXX XXXXXXXXXX, rok narození XXXX 

oba XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX X 

XXXXXXXXX, 

SJM podíl ve výši 1/2, 

manželé 

XXXXXXXXX XXXXXX, rok narození XXXX 

XXXXX XXXXXXXX, rok narození XXXX 

oba XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX X 

XXXXXXXXX 

SJM podíl ve výši 1/2, 

za účelem zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu PE D 160 a PE D 90 v uvedeném 

pozemku, na dobu časově neomezenou za jednorázovou úplatu ve výši 250,-Kč za 1 m2 plochy 

pozemku zatížené služebností 

  

8) rozhodlo 

  
na straně oprávněného uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti dle přílohy č. 15 předloženého 

materiálu k pozemku: 

parc. č. 1183/7 – ostatní plocha, jiná plocha 

v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, s vlastníkem pozemku: 

Družstvo vlastníků Polanka nad Odrou  

se sídlem K Vydralinám 114/5, Polanka nad Odrou, 725 25 Ostrava  

IČO:  136 44 009, 

za účelem zřízení, provozování a údržby 

vodovodního řadu DN 100 v uvedeném pozemku, v rozsahu daném geometrickým plánem č. 

3110-154a/2015 ze dne 29.7.2015, 

nadzemního vedení veřejného osvětlení v uvedeném pozemku, v rozsahu daném geometrickým 

plánem č. 3110-154b/2015 ze dne 29.7.2015, 

na dobu časově neomezenou za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,-Kč včetně 21% DPH 
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ZM_M 25 
Schválení úpravy závazných ukazatelů Knihovně města Ostravy, 
příspěvkové organizaci 
  
Usnesení číslo: 0698/ZM1418/10 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 02185/RM1418/32 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
úpravu závazných ukazatelů 

- zvýšení odvodu z investičního fondu   o  1 440 tis. Kč 

- zvýšení neinvestičního příspěvku        o  1 440 tis. Kč 

Knihovně města Ostravy, příspěvkové organizaci, 

se sídlem ul. 28. října 289/2, 702 00 Ostrava, IČO: 00097586 

  

 
ZM_M 26 
Žádost společnosti Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o., o změnu 
účelu poskytnuté dotace z rozpočtu SMO 
  
Usnesení číslo: 0699/ZM1418/10 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 02249/RM1418/33 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o změně účelu a podmínkách užití dotace poskytnuté společnosti Dům kultury Akord Ostrava-

Zábřeh, s.r.o., se sídlem náměstí SNP 1, PSČ 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 47973145 

a uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě  ev. č. 1342/2012/KZ dle přílohy č. 6 předloženého 

materiálu 

  

 
ZM_M 27 
Schválení záměru zpracování dokumentu Strategický plán města 
Ostravy pro sport na období 2017 - 2025 
  

(zn.předkl.) 
30 
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Usnesení číslo: 0700/ZM1418/10 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
záměr zpracovat Strategický plán města Ostravy pro sport na období 2017 - 2025 dle přílohy č. 

1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
radě města 

zahrnout do rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2016 částku ve výši 1.500 tis. Kč 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 30.11.2015 

 vedoucí odboru kultury, sportu a volnočasových aktivit 

  
 

ZM_M 28 
Návrh na poskytnutí investiční účelové dotace obchodní společnosti 
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., na modernizaci 
odbavovacího systému SAREZA 
  
Usnesení číslo: 0701/ZM1418/10 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 02250/RM1418/33 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o poskytnutí investiční účelové dotace  ve výši 2 300 tis. Kč  obchodní společnosti Sportovní a 

rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., se sídlem Čkalovova 6144/20, Ostrava-Poruba, PSČ 

708 00, IČO 25385691  na modernizaci odbavovacího systému SAREZA dle přílohy č. 1 a 

důvodové zprávy předloženého materiálu a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

investiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy mezi statutárním městem 

Ostrava a příjemcem dotace uvedeným v tomto bodě 1) tohoto usnesení dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

snižují 

běžné výdaje 
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na § 3412, pol. 5169, ORJ 161 o 101 tis. Kč 

snižují 

investiční transfery 

na § 3412, pol. 6313, ORG 4261, ORJ 161 o 2 199 tis. Kč 

zvyšují   

investiční transfery 

na § 3412, pol. 6313, ORG 4262, ORJ 161 o 2 300 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
radě města 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

Termín: 31.10.2015 

  

 
ZM_M 29 
Návrh na poskytnutí mimořádných účelových dotací z rozpočtu 
statutárního města Ostravy v oblasti sportu a volného času 
  
Usnesení číslo: 0702/ZM1418/10 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 02251/RM1418/33 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o poskytnutí mimořádných účelových dotací sportovním subjektům dle přílohy č. 1  a dle 

důvodové zprávy předloženého materiálu a o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí 

mimořádných účelových dotací mezi statutárním městem Ostrava a výše uvedenými příjemci 

účelových dotací dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo 

  
o neposkytnutí mimořádné účelové dotace Tělocvičné jednotě SOKOL Svinov, se sídlem: 

Stanislavského 480/48, Ostrava-Svinov, 721 00, IČO: 60609478 ve výši 1.020.775,- Kč na 

realizaci projektu ”Obnova sociálního zázemí na házenkářském hřišti TJ Sokol Svinov” dle 

důvodové zprávy předloženého materiálu 
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3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

-   s n i ž u j í 

neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5213, ÚZ 7103, ORJ 161                                      o    407 tis. Kč 

na § 3421, pol. 5222, ÚZ 1355, ORJ 161                                      o 1.485 tis. Kč 

-   z v y š u j í 

neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5213, ORJ 161                                                      o    900 tis. Kč 

na § 3419, pol. 5222, ORJ 161                                                      o      80 tis. Kč 

na § 3421, pol. 5222, ORJ 161                                                      o    862 tis. Kč 

investiční transfery 

na § 3421, pol. 6322, ORJ 161                                                      o      50 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
radě města 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.10.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

ZM_M 50 
Návrh na přijetí budoucího daru cyklostezky na ul. Závodní v k.ú. 
Zábřeh-VŽ, obec Ostrava od společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. a 
uzavření budoucí darovací smlouvy 
  
Usnesení číslo: 0703/ZM1418/10 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 02391/RM1418/35 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o přijetí budoucího daru a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací dle přílohy č. 3 

předloženého materiálu na dar cyklostezky na ul. Závodní, v úseku mezi ulicemi Ruská a 

Rudná, realizované v rámci stavby “Rekonstrukce zastávek Městský stadion a Sport Aréna na 
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ulici Závodní”, SO 121 Cyklostezka. Stavba bude umístěna na částech pozemků v k.ú. Zábřeh-

VŽ, obec Ostrava, a to: 

- p.p.č. 519/48 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- p.p.č. 1005/13 - ostatní plocha, jiná plocha, 

- p.p.č. 1005/16 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- p.p.č. 519/56 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- p.p.č. 553/73 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- p.p.č. 553/71 - osatní plocha, manipulační plocha, 

- p.p.č. 1463/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- p.p.č. 553/72 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

- p.p.č. 553/5 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, 

- p.p.č. 553/31 - ostatní plocha, zeleň, 

- p.p.č. 1005/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- p.p.č. 1005/23 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- p.p.č. 1005/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

s budoucím dárcem: 

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ: 702 00 Ostrava 

IČO: 619 74 757 

  

 
ZM_M 51 
Návrh na záměr města směnit část pozemku v k. ú. Poruba-sever, 
svěřenou městskému obvodu 
  
Usnesení číslo: 0704/ZM1418/10 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 02334/RM1418/34 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o záměru města směnit: 

- část pozemku parc. č. 1503/1 o výměře 2932 m2, označenou jako pozemek parc. č. 

1503/149   v k. ú. Poruba - sever, obec Ostrava dle geometrického plánu č. 2737-3898/2013 ze 

dne 29.9.2013; 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Poruba 

za 
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- část pozemku parc. č. 1503/43 o výměře 2932 m2, označenou jako pozemek parc. č. 

1503/150 v k. ú. Poruba - sever, obec Ostrava  dle geometrického plánu č. 2737-3898/2013 ze 

dne 29.9.2013; 

ve vlastnictví LXM Group a.s., IČO 258 49 832, se sídlem Malostranská 579, 742 42 Šenov u 

Nového Jičína 

a zároveň  si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
ZM_M 52 
Návrh směnit pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava a návrh 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v rámci akce 
“Zklidnění ulice Nádražní - práva k provedení stavby” 
  
Usnesení číslo: 0705/ZM1418/10 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 02335/RM1418/34 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
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 (tramvajové trati)  

- tramvajovou trať na pozemku parc. č. 3550/1 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

ve vlastnictví Dopravního podniku Ostrava a.s., IČO 619 74 757, se sídlem Poděbradova 

494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

a uzavřít směnnou smlouvu dle přílohy č. 6 tohoto materiálu; podle této smlouvy uhradí 

společnost Dopravní podnik Ostrava a.s. statutárnímu městu Ostrava rozdíl  v ceně obvyklé 
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předmětů směny ve výši 5 400,- Kč 

  

2) rozhodlo 

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

služebnosti dle přílohy č.7 předloženého materiálu k pozemku parc.č. 2968 - ostatní plocha, 

dráha v k.ú. Poruba, obec Ostrava s budoucím vlastníkem: 

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00  Ostrava 

IČO 619 74 757 

za účelem zřízení, provozování a údržby kabelového vedení veřejného osvětlení, světelného 

signalizačního zařízení, vodovodního přivaděče DN 700, vodovodního řadu DN 200, 

kanalizace DN 300, kanalizace DN 500, kanalizace DN 600, kanalizačního sběrače DN 1700, 

kanalizačního sběrače DN 1500 v pozemku parc.č. 2968 v k.ú. Poruba, 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) usnesení 

  

 
ZM_M 53 
Návrh koupit nemovitou věc v k. ú. Hrabová, obec Ostrava v rámci 
stavby “Rekonstrukce kanalizace v ulici Klasná” 
  
Usnesení číslo: 0706/ZM1418/10 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 02329/RM1418/34 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
koupit nemovitou věc do vlastnictví statutárního města Ostravy, a to: 

- pozemek parc. č. 2560/6 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Hrabová, obec Ostrava 

ve vlastnictví XXXX XXXXXXXX, rok narození XXXX, bytem XXXXXX XXXXXXX 

XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

za cenu obvyklou ve výši 211.200,-Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
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ZM_M 54 
Návrh na záměr města prodat pozemky v k. ú. Poruba-sever, obec 
Ostrava, svěřené městskému obvodu 
  
Usnesení číslo: 0707/ZM1418/10 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 02328/RM1418/34 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o záměru města prodat níže uvedené pozemky v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, svěřeno 

městskému obvodu Poruba, a to: 

- pozemek parc. č. 3751/244 

- pozemek parc. č. 3751/245 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodlo 

  
o záměru města  prodat pozemek parc. č. 3751/157 v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, svěřeno 

městskému obvodu Poruba 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
ZM_M 55 
Návrh prodat nemovité věci v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava v areálu 
VTP 
  
Usnesení číslo: 0708/ZM1418/10 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 02336/RM1418/34 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
prodat níže uvedené nemovité věci v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy, bez svěření městskému obvodu, a to: 
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- pozemek parc. č. 4685/97 o výměře 1769 m2, který vznikne oddělením částí pozemků 

  parc. č. 4685/1 o výměře 1502 m2, označené písmenem c 

  parc. č. 4685/63 o výměře 180 m2, označené písmenem v 

  parc. č. 4685/65 o výměře 87 m2, označené písmenem t 

- pozemek parc. č. 4685/100 o výměře 56 m2, který vznikne oddělením části pozemku parc. č. 

4685/71 

- pozemek parc. č. 4685/101 o výměře 124 m2, který vznikne oddělením části pozemku parc. č. 

4685/72 

včetně stavby chodníku pro invalidy na části pozemku parc. č.  4685/71, nově označeném jako 

pozemek parc. č. 4685/100 

vše dle geometrického plánu vyhotoveného společností GEODAT v.o.s., č. 5594-92/2014 ze 

dne 23.6.2014 

za kupní cenu 1,660.350,- Kč 

do vlastnictví společnosti ELCOM, a.s., se sídlem Praha 4, Na Větrově 34, PSČ 142 00, IČO 

25077155 

a uzavřít kupní smlouvu a smlouvu o zřízení předkupního práva dle přílohy č. 4 předloženého 

materiálu 

  

 
ZM_M 56 
Návrh na změnu termínů použití a finančního vypořádání poskytnuté 
investiční dotace společnosti DK POKLAD, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 0709/ZM1418/10 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 02318/RM1418/34 
k usnesení č. 2788/ZM1014/34 
k usnesení č. 1660/ZM1014/23 
k usnesení č. 2656/ZM1014/33 
k usnesení č. 1040/ZM1014/16 
k usnesení č. 2527/ZM1014/32 
k usnesení č. 1567/ZM1014/22 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o změně termínů použití a finančního vypořádání poskytnuté účelové investiční 

dotace společnosti DK POKLAD, s.r.o., se sídlem Ostrava-Poruba, M. Kopeckého 675, IČO 

47670576 a uzavření Dodatku č. 6 ke smlouvě ev. č. 1343/2012/KZ dle důvodové zprávy a 
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přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 57 
Schválení úpravy závazného ukazatele Komorní scéně Aréna, p.o., 
žádosti o navýšení schválených neinvestičních dotací, žádosti o 
poskytnutí neinvestičních dotací v oblasti kultury pro rok 2015, žádost 
o úpravu podmínek použití poskytnuté dotace 
  
Usnesení číslo: 0710/ZM1418/10 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 0798/ZM1014/14 
k usnesení č. 00540/RM1418/11 
k usnesení č. 02319/RM1418/34 
k usnesení č. 0208/ZM1418/4 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele - zvýšení neinvestičního příspěvku 

Komorní scéně Aréna, příspěvková organizace,  o 80 tis. Kč 

  

2) rozhodlo 

  
o navýšení neinvestiční účelové dotace poskytnuté spolku Svatováclavský hudební festival, 

o.s., se sídlem Dr. Šmerala 1181/6, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 26632578, na 

realizaci projektu “XII. ročník Svatováclavského hudebního festivalu” o 1.000 tis. Kč a 

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

statutárního města Ostravy, ev. č. 1094/2015/KSV, uzavřené mezi statutárním městem 

Ostravou a Svatováclavským hudebním festivalem, o.s., dle přílohy č. 3 a důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

3) rozhodlo 

  
o navýšení neinvestiční účelové dotace poskytnuté zájmovému sdružení právnických osob 

Dolní oblast VÍTKOVICE, se sídlem Ruská 2887/101, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČO: 

75125285, na realizaci projektu “Provoz Národní kulturní památky Důl Hlubina, koksovna a 

vysoké pece Vítkovických železáren v roce 2015” o 1.500 tis. Kč a uzavření Dodatku č. 1 ke 

smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy, ev. č. 

1236/2015KSV, uzavřené mezi statutárním městem Ostravou a Dolní oblastí VÍTKOVICE dle 

přílohy č. 6 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  



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 45/60  

4) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j í 

ostatní neinvestiční výdaje na ORJ 160 

na § 3319, pol. 5901                                             o    2 500 tis. Kč 

- z v y š u j í 

neinvestiční transfery na ORJ 160 

na § 3312, pol. 5222, ÚZ 2003                             o    1 000 tis. Kč 

na § 3322, pol. 5229                                             o    1 500 tis. Kč 

  

5) rozhodlo 

  
o neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti kultury pro rok 2015 žadatelům o 

neinvestiční účelovou dotaci uvedeným v příloze č. 8 předloženého materiálu pro nesplnění 

formálních náležitostí 

  

6) rozhodlo 

  
o neposkytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti kultury pro rok 2015 žadateli 

o neinvestiční účelovou dotaci uvedenému v  příloze č. 9 předloženého materiálu z věcných 

důvodů 

  

7) rozhodlo 

  
o změně podmínek použití neinvestiční účelové dotace poskytnuté Národnímu divadlu 

moravskoslezskému, příspěvková organizace, se sídlem ul. Čs. legií 148/14, 701 04 Ostrava - 

Moravská Ostrava, IČO: 00100528, na realizaci projektu “Ost-ra-var 2015 / 19. ročník 

festivalu ostravských činoherních divadel” dle důvodové zprávy a přílohy č. 10 a o uzavření 

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

města Ostravy, ev. č. 2254/2015/KSV, uzavřené mezi statutárním městem Ostravou a 

Národním divadlem moravskoslezským, příspěvková organizace, dle přílohy č. 11 

předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 58 
Žádost městského obvodu Radvanice a Bartovice - prominutí části 
účelového transferu 
  
Usnesení číslo: 0711/ZM1418/10 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 02320/RM1418/34 
k usnesení č. 1945/ZM1014/27 
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k usnesení č. 2112/ZM1014/28 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o prominutí vrácení částky ve výši  83.568,- Kč z poskytnutého účelového transferu 

městskému obvodu Radvanice a Bartovice, se sídlem Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - 

Radvanice dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a důvodové zprávy 

  

 
ZM_M 59 
Žádost Fotbalové asociace České republiky 
  
Usnesení číslo: 0712/ZM1418/10 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 02321/RM1418/34 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o poskytnutí účelové dotace ve výši 1 mil. Kč a uzavření smlouvy mezi statutárním městem 

Ostrava a Fotbalovou asociací České republiky, se sídlem Diskařská 2431/4, Břevnov (Praha 

6), PSČ 169 00 Praha, IČO 00406741, na podporu mezinárodního utkání fotbalové 

reprezentace ČR s týmem Srbska v Ostravě dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo 

  
schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

- z v y š u j í 

  neinvestiční transfery 

  na § 3419, pol. 5222, ORJ 161                             o 1.000 tis. Kč 

- s n i ž u j í 

  neinvestiční transfery 

  na § 3419, pol. 5213, ORJ 161, ÚZ 7103              o 720 tis. Kč 

  na § 3419, pol. 5213, ORJ 161, ÚZ 2003              o 280 tis. Kč 

  

 
ZM_M 67 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k ú. Poruba, obec 
Ostrava; návrh na svěření nemovité věci městskému obvodu Poruba 
  
Usnesení číslo: 0713/ZM1418/10 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 02392/RM1418/35 
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Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o záměru města prodat níže uvedené nemovité věci v k. ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, bez svěření městskému obvodu včetně součástí a příslušenství, a 

to: 

- pozemek parc. č. 291 jehož součástí je stavba čp. 491 

- přípojky vody, elektřiny, kanalizace a plynu ke stavbě čp. 491 

- pozemek parc. č. 293 včetně betonového hřiště - sportoviště, zpevněné plochy - účelové 

(obslužné) komunikace sloužící pro příjezd k budově, parkovací plochy u budovy  a oplocení 

pozemku 

za účelem provozování vzdělávacího zařízení 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodlo 

  
vyhradit si rozhodnutí označit pozemek  parc. č.  292 v k. ú. Poruba, obec Ostrava  jakožto 

majetek svěřený městskému obvodu Poruba dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky 

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

  

3) rozhodlo 

  
označit 

pozemek parc. č. 292 v k. ú. Poruba, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený městskému 

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

Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků 

  

 
ZM_M 60 
Návrh na záměr města vložit nemovité věci v k.ú. Krásné Pole, obec 
Ostrava do základního kapitálu obchodní společnosti statutárního 
města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 0714/ZM1418/10 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 02322/RM1418/34 
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Zastupitelstvo města 

  
1) zrušuje 

  
bod 3) svého usnesení č. 0616/ZM1418/8 ze dne 9.9.2015 v celém rozsahu 

  

2) rozhodlo 

  
o záměru města vložit majetek statutárního města Ostravy do základního kapitálu obchodní 

společnosti s ručením omezeným statutárního města Ostravy formou nepeněžitého vkladu, a to: 

- pozemek parc.č. 160, 

- pozemek parc.č. 161, 

- pozemek parc.č. 162, 

  vše v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava 

s tím, že předmětem vkladu do základního kapitálu nebude budova čp. 5, která je součástí 

pozemku parc.č. 160 v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava a která bude před vkladem výše 

uvedených pozemků odstraněna - zdemolována 

Zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit. 

  

 
ZM_M 30 
Návrh na úpravu závazného ukazatele právnické osobě Čtyřlístek - 
centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková 
organizace o 3.500 tis. Kč 
  
Usnesení číslo: 0715/ZM1418/10 

(zn.předkl.) 
31 

  
k usnesení č. 02110/RM1418/30 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele, a to 

- zvýšení investičního příspěvku právnické osobě Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním 

postižením  Ostrava, příspěvková organizace o 3.500 tis. Kč 
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ZM_M 31 
Úprava závazného ukazatele rozpočtu Městské nemocnice Ostrava, 
příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 0716/ZM1418/10 

(zn.předkl.) 
31 

  
k usnesení č. 02204/RM1418/32 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele rozpočtu Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace - 

zvýšení investičního příspěvku o 15.691 tis. Kč 

  

 
ZM_M 32 
Poskytnutí Stipendia města Ostrava v akademickém roce 2015/2016 a 
Zásady na poskytnutí stipendia města Ostrava v akademickém roce 
2016/2017 
  
Usnesení číslo: 0717/ZM1418/10 

(zn.předkl.) 
31 

  
k usnesení č. 02206/RM1418/32 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o poskytnutí stipendia města Ostrava v akademickém roce 2015/2016 studujícím ve výši 

uvedené v důvodové zprávě předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo 

  
o uzavření smluv o poskytnutí stipendia města Ostrava v akademickém roce 2015/2016 mezi 

statutárním městem Ostrava a příjemci stipendia dle bodu 1) tohoto usnesení a přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 

  
Zásady na poskytnutí stipendia města Ostrava v akademickém roce 2016/2017 dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 
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ZM_M 61 
Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 
13/2004, o školských obvodech spádových škol zřizovaných městskými 
obvody statutárního města Ostravy, ve znění obecně závazných 
vyhlášek č. 11/2005, č. 16/2006, č. 13/2007, č. 10/2009, č. 5/2010, č. 
20/2013 a č. 9/2014 
  
Usnesení číslo: 0718/ZM1418/10 

(zn.předkl.) 
31 

  
k usnesení č. 02339/RM1418/34 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) vydává 

  
obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 13/2004, o školských 

obvodech spádových škol zřizovaných městskými obvody statutárního města Ostravy, ve znění 

obecně závazných vyhlášek č. 11/2005, č. 16/2006, č. 13/2007, č. 10/2009, č. 5/2010, č. 

20/2013 a č. 9/2014 

  

2) stanoví, 

  
že spolu s primátorem podepíše uvedenou obecně závaznou vyhlášku náměstek primátora Ing. 

Zbyněk Pražák, Ph.D. 

  

 Vyřizuje: Ing. Tomáš Macura, MBA, T: 30.10.2015 

 primátor 

  
 Vyřizuje: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., T: 30.10.2015 

 náměstek primátora 

  
 

ZM_M 33 
Uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady 
Moravskoslezsko - projekt “Pořízení vozidel pro sociální služby” 
  
Usnesení číslo: 0719/ZM1418/10 

(zn.předkl.) 
32 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o přijetí dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu 

soudržnosti Moravskoslezsko se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava, IČO: 75082616 

na spolufinancování projektu “Pořízení vozidel pro sociální služby” dle přílohy č.1 

předloženého materiálu 
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ZM_M 35 
Návrh aktualizace č. 4 Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací 
  
Usnesení číslo: 0720/ZM1418/10 

(zn.předkl.) 
33 

  
k usnesení č. 02284/RM1418/33 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o schválení aktualizace č. 4 Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 36 
Návrh na zapojení Zoologické zahrady Ostrava, příspěvkové organizace 
do mezinárodního systému podpory na záchranu ohrožených druhů 
zvířat a rostlin prostřednictvím projektu „Koruna ze vstupu“ 
  
Usnesení číslo: 0721/ZM1418/10 

(zn.předkl.) 
33 

  
k usnesení č. 02290/RM1418/33 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
návrh na zapojení Zoologické zahrady Ostrava, příspěvkové organizace do mezinárodního 

systému podpory projektů na záchranu ohrožených druhů zvířat a rostlin prostřednictvím 

projektu „Koruna ze vstupu“ dle předloženého návrhu 

  

 
ZM_M 37 
Program dodatečného poskytnutí dodací z Fondu pro děti ohrožené 
znečištěním ovzduší na období od 01. 11. 2015 - 30. 04. 2016 
  
Usnesení číslo: 0722/ZM1418/10 

(zn.předkl.) 
33 

  
k usnesení č. 02286/RM1418/33 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 
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o vyhlášení “Programu dodatečného poskytnutí dotací z Fondu pro děti ohrožené znečištěním 

ovzduší na období od 01. 11. 2015 - 30. 04. 2016” a o vyčlenění částky 1.350.000 Kč z Fondu 

pro děti ohrožené znečištěním ovzduší na jeho realizaci dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

a důvodové zprávy   

  

 
ZM_M 38 
Návrh veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí účelové investiční dotace 
na akci “Výstavba skladu techniky pro potřeby hospodaření v lesích” 
pro Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 0723/ZM1418/10 

(zn.předkl.) 
33 

  
k usnesení č. 02288/RM1418/33 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o poskytnutí účelové investiční dotace ve výši  270 tis. Kč  a o uzavření smlouvy na poskytnutí 

účelové investiční  dotace mezi statutárním městem Ostrava, se sídlem Prokešovo nám. č. 8, 

729 30 Ostrava, IČO: 00845451 a právnickou  osobou Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., se 

sídlem A. Brože 2/3124, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO: 25816977  dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- snižuje kapitálová rezerva 

  na ORJ 230, § 6409, položka 6909                                      o 270 tis. Kč 

- zvyšují investiční transféry nefinančním podnikatelským subjektům 

  na § 1031, položka 6313, ORG 9503                                   o 270 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
radě města 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.10.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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ZM_M 39 
Zvýšení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města 
Ostravy Nadaci na pomoc zvířatům a uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o 
poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města 
Ostravy ev. č. 1034/2015/OŽP 
  
Usnesení číslo: 0724/ZM1418/10 

(zn.předkl.) 
33 

  
k usnesení č. 02289/RM1418/33 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o zvýšení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy poskytnuté na 

základě Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města 

Ostravy ev. č. 1034/2015/OŽP o 300.000 Kč právnické osobě: Nadace na pomoc zvířatům, 

IČO: 25817981, se sídlem Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1536 na péči o opuštěná zvířata v době 

poranění, nemoci a týrání, zejména na komplexní řešení problematiky toulavých koček a psů 

na území města Ostravy dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo 

  
o uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 

statutárního města Ostravy ev. č. 1034/2015/OŽP s právnickou osobou: Nadace na pomoc 

zvířatům, IČO: 25817981 se sídlem Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1536 dle bodu 1) tohoto 

usnesení a přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- snižují běžné výdaje 

§ 3722, pol. 5169, ORJ 190 ............................ o 300 tis. Kč 

- zvyšují neinvestiční transfery 

§ 1014, pol. 5229, ORJ 190 ............................ o 300 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
radě města 
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realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.10.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

ZM_M 40 
Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebnosti” v souvislosti se 
stavbami zahrnutými do kapitálového rozpočtu města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 0725/ZM1418/10 

(zn.předkl.) 
34 

  
k usnesení č. 02216/RM1418/32 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
uzavřít “Smlouvu o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Odstranění následků důlní 

činnosti a důlních poklesů z minulosti - protipovodňová ochrana Žabník v Ostravě - Koblově 

proti stoletým průtokům ve vodním toku Odra” mezi vlastníky: 

PXXX KXXX, 

MXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX 

oba bytem XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

 a 

oprávněným: 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na části pozemku parc.č. 834 v k.ú. Koblov, 

obec Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo 

  
uzavřít “Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě”  v souvislosti se stavbou “Petřkovice 

kanalizační stoka T(II. a III. etapa)” mezi obtíženým: 

Lesy České republiky, s.p. 

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 parc.č.1254 v k.ú.Petřkovice u 

Ostravy, obec Ostrava dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 
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3) rozhodlo 

  
uzavřít “Smlouvu o zřízení služebnosti umístění stavby”  v souvislosti se stavbou “Sportovní a 

zábavní cíl na soutoku Ostravice a Lučiny” mezi vlastníkem: 

OKK Koksovny , a.s. 

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  v k.ú.Slezská Ostrava, 

obec Ostrava dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

4) rozhodlo 

  
uzavřít “Smlouvu o zřízení služebnosti umístění stavby”  v souvislosti se stavbou “Odvedení 

odpadních vod z průmyslové zóny Paskov” mezi vlastníkem: 

OKK Koksovny , a.s. 

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. 3635/7 v k.ú.Slezská 

Ostrava a parc.č. 854/2 v k.ú. Hrušov, vše obec Ostrava dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 41 
Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností” v souvislosti se 
stavbou “Propojení ul. Pavlovova-Plzeňská” a ostatními stavbami 
zahrnutými do kapitálového rozpočtu města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 0726/ZM1418/10 

(zn.předkl.) 
34 

  
k usnesení č. 02291/RM1418/33 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
uzavřít “Smlouvu o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Propojení ul. Pavlovova - 

Plzeňská” mezi vlastníkem: 

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 61974757 
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 a 

oprávněným: 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na části pozemku p.p.č. 1149/6 v k.ú. Zábřeh nad 

Odrou, obec Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo 

  
uzavřít “Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti”  v souvislosti se stavbou 

“Propojení ul. Pavlovova - Plzeňská” mezi povinným: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace 

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle 

IČO: 65993390 

 a 

oprávněným: 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na částech pozemků p.p.č. 1079/13 a p.p.č. 1079/16 

v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) rozhodlo 

  
uzavřít “Smlouvu o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Dodatečná katodická 

ochrana ocelových vodovodních přivaděčů - I. etapa” mezi vlastníky: 

MXXXXX MXXX 

bytem: XXXXXXX XXXXXXXX, 708 00Ostrava X XXXXXX 

ZXXXXX MXXXXXXX 

bytem: XXXXXXX XXXXXXXX, 708 00 Ostrava 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. 2942/21 a parc.č. 

2872/27 v k.ú. Poruba, obec Ostrava dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

4) rozhodlo 

  
uzavřít “Smlouvu o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Cyklistická trasa O, Ostrava 

- Přívoz” mezi vlastníkem: 

ADO Ostrava, a.s. 

Brandlova 1911/5, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 

IČO: 47676973 

 a 

oprávněným: 

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

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na částech pozemků p.č.st. 21/1 a p.č.st. 1120 v k.ú. 

Přívoz, obec Ostrava dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 62 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ev.č. 
1016/2015/OI/ZFUN v souvislosti s realizací stavby “Propojenost 
cyklistické trasy v úseku ul. Psohlavců, Martinovská” 
  
Usnesení číslo: 0727/ZM1418/10 

(zn.předkl.) 
34 

  
k usnesení č. 02343/RM1418/34 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ev.č. 1016/2015/OI/ZFUN na akci “Propojenost 

cyklistické trasy v úseku ul. Psohlavců, Martinovská” se 

zhotovitelem společností JANKOSTAV s.r.o. se sídlem Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava - 

Kunčice, IČO: 25855581 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 63 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ev.č. 
1797/2015/OI/ZFUN v souvislosti s realizací stavby “Cyklostezka 
Počáteční, Slezskoostravský hrad” 
  
Usnesení číslo: 0728/ZM1418/10 

(zn.předkl.) 
34 

  
k usnesení č. 02344/RM1418/34 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ev.č. 1797/2015/OI/ZFUN na akci “Cyklostezka 

Počáteční, Slezskoostravský hrad” se zhotovitelem společností JANKOSTAV s.r.o. se 

sídlem Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava - Kunčice, IČO: 25855581 dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 
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ZM_M 64 
Návrh na uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene v souvislosti se stavbou Vybavení křižovatky č.3030 
Výškovická x Pavlovova SSZ, zahrnutou do kapitálového rozpočtu 
statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 0729/ZM1418/10 

(zn.předkl.) 
34 

  
k usnesení č. 02347/RM1418/34 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
uzavřít “Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene” v souvislosti se 

stavbou “Vybavení křižovatky č. 3030 Výškovická x Pavlovova SSZ”, mezi budoucím 

povinným Moravskoslezským krajem, 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 světelného signalizačního zařízení na částech pozemků p.p.č. 1095/8, 

p.p.č. 1095/25, p.p.č. 1095/19 a p.p.č. 1095/7 v katastrálním území Zábřeh nad Odrou, obec 

Ostrava dle přílohy č.2 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 65 
Významná veřejná zakázka “Rekonstrukce a modernizace DK Poklad”, 
poř. č. 153/2015 
  
Usnesení číslo: 0730/ZM1418/10 

(zn.předkl.) 
34 

  
k usnesení č. 02057/RM1418/29 
k usnesení č. 02353/RM1418/34 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
odůvodnění veřejné zakázky “Rekonstrukce a modernizace DK Poklad”, poř. č. 153/2015, dle 

ust. § 156 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů, v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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ZM_M 42 
Návrh na uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční 
účelové dotace společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s na realizaci 
projektů z Programu “Švýcarsko-české spolupráce” 
  
Usnesení číslo: 0731/ZM1418/10 

(zn.předkl.) 
33 

  
k usnesení č. 02223/RM1418/32 
k usnesení č. 9681/RM1014/127 
k usnesení č. 11305/RM0610/136 
k usnesení č. 4571/RM1014/60 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o uzavření  Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční účelové dotace ve výši 22 703 708 

Kč na úhradu 15% z celkových předpokládaných uznatelných investičních výdajů na výstavbu 

projektů ”Zkvalitnění infrastruktury tramvajové dopravy v Ostravě” a “Výstavba trolejbusové 

trati v Ostravě s napojením na terminál Hranečník”, mezi statutárním městem Ostrava a 

společností Dopravní podnik Ostrava a.s., IČO 61974757, se sídlem Poděbradova 494/2, 702 

00 Ostrava, Moravská Ostrava, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Ivo Hařovský, T: 30.10.2015 

 náměstek primátora 

  
 

ZM_M 66 
Podnět občanů adresovaný finančnímu a kontrolnímu výboru 
zastupitelstva města ve věci hospodaření a nakládání s majetkem obce, 
nedodržování právních předpisů 
  
Usnesení číslo: 0732/ZM1418/10 

(zn.předkl.) 
61 

  
k usnesení č. 0452/ZM1418/6 
k usnesení č. 0538/ZM1418/8 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) projednalo 

  
podnět paní DXXXXX SXXXXXXXX a pana RXXXXXX FXXXXXX ze dne 21.8.2015, 

adresovaný finančnímu a kontrolnímu výboru zastupitelstva města, ve věci hospodaření a 

nakládání s majetkem obce, nedodržování právních předpisů, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 
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2) schvaluje 

  
vyřízení podnětu uvedeného v bodě 1) tohoto usnesení způsobem uvedeným v důvodové 

zprávě a příloze č. 2 předloženého materiálu 

  

 
  
 
 


