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Přehled usnesení zastupitelstva města dle čísel ze dne: 23.03.2016 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

0962/ZM1418/15 ZM_M 0 Schválení programu 15. zasedání zastupitelstva 

města konaného dne 23.3.2016 

35 

0963/ZM1418/15 ZM_M 0 Určení ověřovatelů zápisu z 15. zasedání 

zastupitelstva města, konaného dne 23.3.2016 

72 

0964/ZM1418/15 ZM_M 0 Zpráva ověřovatelů zápisu ze 14. zasedání 

zastupitelstva města 

72 

0965/ZM1418/15 ZM_M 1 Informace o činnosti orgánů města 35 

0966/ZM1418/15 ZM_M 3 Zpráva o činnosti komisí rady města za rok 2015 35 

0967/ZM1418/15 ZM_M 5 Přistoupení města Třince k deklaraci o spolupráci 

na přípravě konceptu chytrého města (Smart City) 

a chytrého regionu (Smart region) 

35 

0968/ZM1418/15 ZM_M 48 Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace na 

pořádání Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných 

sil Armády České republiky 2016 

35 

0969/ZM1418/15 ZM_M 44 Petice občanů ulice Jurečkova, k.ú. Moravská 

Ostrava 

34 

0970/ZM1418/15 ZM_M 4 Zpráva o průběhu forenzních auditů Městské 

nemocnice Ostrava, příspěvkové organizace a 

vybraných obchodních společností 

35 

0971/ZM1418/15 ZM_M 6 Pravidelná informace o stavu projektů Průmyslová 

zóna Ostrava-Hrabová, Strategická průmyslová 

zóna Ostrava-Mošnov, Rozvojová zóna Hrušov a 

Vědecko-technologický park Ostrava za II. pololetí 

roku 2015 

35 

0972/ZM1418/15 ZM_M 7 Název pro nově vzniklou ulici v městském obvodě 

Mariánské Hory a Hulváky 

35 

0973/ZM1418/15 ZM_M 8 Návrh na poskytnutí bezúročných zápůjček 

zaměstnancům dle Zásad pro použití prostředků 

sociálního fondu zaměstnanců statutárního města 

Ostravy zařazených do magistrátu a do 

organizačních složek zřízených městem 

35 

0974/ZM1418/15 ZM_M 70 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a 

doplňuje obecně závazná vyhláška č. 13/2010 o 

místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 

12/2011 a č. 7/2014 

35 

0975/ZM1418/15 ZM_M 50 Schválení financování projektů “Transformace 

Domova Barevný svět” a “Transformace Domova 

na Liščině” právnické osoby Čtyřlístek - centrum 

pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, 

příspěvkové organizace, předkládaných do 

Integrovaného regionálního operačního programu 

30 
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0976/ZM1418/15 ZM_M 9 Návrh na uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o 

poskytnutí víceleté účelové dotace uzavřené se 

zájmovým sdružením právnických osob 

TROJHALÍ KAROLINA 

31 

0977/ZM1418/15 ZM_M 51 Program na poskytování peněžních prostředků z 

odvodů z loterií a jiných podobných her včetně 

návrhu na vyhlášení výběrového řízení pro 

poskytování peněžních prostředků 

46 

0978/ZM1418/15 ZM_M 10 Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových 

dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro 

rok 2016 v oblasti Školství 

46 

0979/ZM1418/15 ZM_M 11 Návrh na poskytování účelových dotací a 

příspěvků z rozpočtu statutárního města Ostravy na 

vzdělávání, vědu, výzkum a talentmanagement na 

území SMO 2016 

46 

0980/ZM1418/15 ZM_M 12 Vyhlášení 2. kola výběrového řízení na 

poskytování peněžních prostředků z rozpočtu 

statutárního města Ostravy na vzdělávání, vědu, 

výzkum a talentamanagement na území SMO 2016 

46 

0981/ZM1418/15 ZM_M 49 Návrh změny zakládací listiny obecně prospěšné 

společnosti Renarkon, o.p.s. 

30 

0982/ZM1418/15 ZM_M 52 Návrh na vyhlášení nejlepších Ostravských 

sportovců za rok 2015 v jednotlivých kategoriích a 

na poskytnutí finančních darů 

46 

0983/ZM1418/15 ZM_M 54 Návrh na poskytnutí účelových dotací na podporu 

rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v 

mateřských, základních a středních školách se 

sídlem na území SMO pro rok 2016 

46 

0984/ZM1418/15 ZM_M 55 Žádost spolku “TJ UNIE HLUBINA z.s.”, o 

rozšíření účelu použití poskytnuté neinvestiční 

dotace 

46 

0985/ZM1418/15 ZM_M 13 Návrhy dodatků zřizovacích listin 24 

příspěvkových organizací zřízených statutárním 

městem Ostrava - aktualizace majetku ke dni 

31.12.2015 

32 

0986/ZM1418/15 ZM_M 14 Návrh na uzavření smluv o budoucí smlouvě o 

zřízení služebnosti a smlouvy o zřízení služebnosti 

s vlastníky pozemků LUCROS investiční fond s 

proměnným základním kapitálem, a.s., ŘSD ČR a 

RFN s.r.o. pro oprávněného statutární město 

Ostrava 

32 

0987/ZM1418/15 ZM_M 15 Návrh na bezúplatný převod pozemků v k.ú. Stará 

Plesná a k.ú. Nová Plesná, obec Ostrava 

32 

0988/ZM1418/15 ZM_M 16 Návrh nenabýt majetek nepatrné hodnoty a návrh 

svěřit pozemek parc.č. 456/2, k.ú. Bartovice, obec 

Ostrava městskému obvodu 

32 
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0989/ZM1418/15 ZM_M 17 Návrh zrušit bod 1) a změnit bod 3) a 4) usnesení 

zastupitelstva města č. 0575/ZM1418/8 ze dne 

9.9.2015, návrh koupit části pozemku p.p.č. 565/2, 

k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 

32 

0990/ZM1418/15 ZM_M 18 Návrh na přijetí daru nemovitých věcí - pozemků, 

komunikace a veřejného osvětlení v k.ú. Poruba, 

obec Ostrava od dárce Ing. M.D. a návrh na svěření 

majetku městskému obvodu Poruba 

32 

0991/ZM1418/15 ZM_M 19 Návrh na záměr města darovat pozemky v k.ú. 

Svinov, obec Ostrava Moravskoslezskému kraji; 

Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. 

Stará Plesná, obec Ostrava; Návrh nekoupit 

pozemek v k.ú. Svinov, obec Ostrava 

32 

0992/ZM1418/15 ZM_M 20 Návrh záměru města darovat stožáry veřejného 

osvětlení v k.ú. Svinov, obec Ostrava 

32 

0993/ZM1418/15 ZM_M 21 Návrh darovat nemovité věci v k.ú. Radvanice, 

obec Ostrava a návrh na záměr města nedarovat a 

darovat nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou, 

obec Ostrava 

32 

0994/ZM1418/15 ZM_M 22 Návrh na záměr města darovat stavební objekty v 

k.ú. Vítkovice, obec Ostrava realizované v rámci 

stavby “Prodloužená ul. Ruská” 

32 

0995/ZM1418/15 ZM_M 23 Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. 

Proskovice, obec Ostrava, návrh na záměr města 

neprodat nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou a 

v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava 

32 

0996/ZM1418/15 ZM_M 24 Návrh směnit nemovité věci v k.ú. Svinov, obec 

Ostrava; Návrh prodat pozemek v k.ú. Krásné Pole, 

obec Ostrava 

32 

0997/ZM1418/15 ZM_M 25 Návrh směnit část pozemku v k. ú. Poruba-sever, 

svěřenou městskému obvodu 

32 

0998/ZM1418/15 ZM_M 26 Návrh koupit část pozemku p.p.č. 311/7, k.ú. 

Michálkovice, obec Ostrava 

32 

0999/ZM1418/15 ZM_M 27 Návrh koupit pozemek v rámci stavby 

“Cyklostezky - úsek Hornické muzeum, 

Koblovský most” 

32 

1000/ZM1418/15 ZM_M 28 Návrh na výkup pozemků pro investiční akci 

“Petřkovice - kanalizační stoky, odkanalizování 

obce - část B - II. a III. etapa” 

34 

1001/ZM1418/15 ZM_M 29 Návrh na záměr města prodat část pozemku v k. ú. 

Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava 

32 

1002/ZM1418/15 ZM_M 30 Návrh na záměr města prodat pozemek (ul. 

Vítězná), návrh na záměr města neprodat část 

pozemku (ul. Janovského), návrh na záměr města 

nedarovat pozemek (ul. Hrabákova), vše v k.ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava 

32 
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1003/ZM1418/15 ZM_M 31 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. 

Mariánské Hory, návrh na záměr města neprodat 

nemovité věci v k. ú. Přívoz a v k. ú. Mariánské 

Hory, obec Ostrava 

32 

1004/ZM1418/15 ZM_M 32 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. 

Heřmanice, obec Ostrava, v k.ú. Třebovice ve 

Slezsku, obec Ostrava, v k.ú. Poruba, obec Ostrava 

a v k.ú. Svinov, obec Ostrava 

32 

1005/ZM1418/15 ZM_M 33 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. 

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

32 

1006/ZM1418/15 ZM_M 36 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v 

k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 

32 

1007/ZM1418/15 ZM_M 38 Návrh na záměr města neprodat pozemky pod 

garážemi v k.ú. Svinov, obec Ostrava 

32 

1008/ZM1418/15 ZM_M 39 Návrh na záměr města neprodat a svěřit nemovité 

věci v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava a návrh na 

záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Zábřeh 

nad Odrou, obec Ostrava 

32 

1009/ZM1418/15 ZM_M 56 Návrh na zrušení usnesení a uzavření smlouvy o 

smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a o právu 

provést stavbu s RPG Byty, s.r.o. 

32 

1010/ZM1418/15 ZM_M 57 Návrh zrušit bod 1) usnesení zastupitelstva města 

č. 0281/ZM1418/5 ze dne 29.04.2015 a bod 1) 

usnesení zastupitelstva města č. 1610/ZM1014/23 

ze dne 20.03.2013, návrh bezúplatně nenabýt 

pozemky parc.č. 14/11 a 14/17 v k.ú. Kunčice nad 

Ostravicí, obec Ostrava (ČR - DIAMO, státní 

podnik) 

32 

1011/ZM1418/15 ZM_M 58 Návrh na odejmutí nemovitých věcí ze svěření 

MOb Slezská Ostrava a návrh na schválení dodatku 

č. 5 ke zřizovací listině právnické osoby Čtyřlístek 

- centrum pro osoby se zdravotním postižením 

Ostrava, příspěvková organizace 

32 

1012/ZM1418/15 ZM_M 59 Návrh na svěření pozemku v k.ú. Stará Plesná, 

obec Ostrava městskému obvodu Plesná 

32 

1013/ZM1418/15 ZM_M 60 Návrh na předání majetku k hospodaření dodatkem 

č. 3 ke zřizovací listině právnické osoby Knihovna 

města Ostravy, příspěvková organizace 

32 

1014/ZM1418/15 ZM_M 61 Návrh prodat pozemek v ploše “Strategické 

průmyslové zóny Ostrava-Mošnov” a uzavřít kupní 

smlouvu se společností Vítkovice, výzkum a vývoj 

- technické aplikace a.s., v k.ú. Mošnov, obec 

Mošnov 

32 

1015/ZM1418/15 ZM_M 62 Návrh prodat pozemek parc.č. 159 v k.ú. Slezská 

Ostrava, obec Ostrava, návrh na uzavření smlouvy 

o zřízení služebnosti k pozemku parc.č. 159 v k.ú. 

Slezská Ostrava, obec Ostrava se společností R - 

Servisní a.s. 

32 
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1016/ZM1418/15 ZM_M 63 Návrh na koupi vodovodu a jednotné kanalizace v 

k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, uzavření 

kupní smlouvy se spol. Jaroslav Žák - Reality 

Invest Group s.r.o., na přijetí daru vodovodu v k.ú. 

Hošťálkovice, obec Ostrava, uzavření darovací 

smlouvy s R.H. a uzavření smluv o zřízení 

služebnosti s vlastníky pozemků 

32 

1017/ZM1418/15 ZM_M 64 Návrh na změnu stanov společnosti 

OVA!!!CLOUD.net a.s. ve spojitosti se záměrem 

fúze společnosti OVANET a.s. a společnosti 

OVA!!!CLOUD.net a.s. 

32 

1018/ZM1418/15 ZM_M 41 Návrh na uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo 

na realizaci stavby “Odkanalizování Přívozu na 

ÚČOV II. etapa, 1. a 2. část, rušení výustí” 

34 

1019/ZM1418/15 ZM_M 42 Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností” v 

souvislosti se stavbami zahrnutými do 

kapitálového rozpočtu města Ostravy 

34 

1020/ZM1418/15 ZM_M 43 Významná veřejná zakázka “Tramvajové mosty ul. 

Plzeňská”, poř. č. 3/2016 

34 

1021/ZM1418/15 ZM_M 65 Návrh na uzavření Dodatku č.3 ke Smlouvě o dílo 

č. 0875/2014/OI/LPO na úpravu předmětu 

smlouvy v rámci realizace stavby 3064 “Přestupní 

uzel Hulváky, I.etapa” 

34 

1022/ZM1418/15 ZM_M 66 Významná veřejná zakázka “SPZ Mošnov - 

retenční nádrž”, poř. č. 020/2015 

34 

1023/ZM1418/15 ZM_M 45 Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu 

životního prostředí města Ostravy 

33 

1024/ZM1418/15 ZM_M 67 Úprava statutu Fondu pro děti ohrožené 

znečištěním ovzduší a vyhlášení programu na 

poskytnutí účelových neinvestičních dotací na 

ozdravné pobyty v období od 01.11.2016 do 

30.04.2017 

33 

1025/ZM1418/15 ZM_M 68 Snížení výdajů rozpočtu r. 2016 29 

1026/ZM1418/15 ZM_M 46 Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí účelové 

investiční dotace na stavbu “Silnice III/4785 

přeložka ulice Bílovecká, I. etapa, 1. a 2. stavba” 

39 

1027/ZM1418/15 ZM_M 47 Návrh na uzavření Smluv o zajištění dopravní 

obslužnosti na území Moravskoslezského kraje 

veřejnou linkovou dopravou pro oblast Karvinsko a 

Orlovsko 

39 
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Materiály, které byly staženy: 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  ZM_M 40 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

č. 2514/2015/OI/ZFUN na realizaci stavby 

“Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS 

MSK” 

34 

  ZM_M 34 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. 

Poruba, obec Ostrava 

32 

  ZM_M 69 Návrh obecně závazné vyhlášky o místním 

poplatku za užívání veřejného prostranství 

29 

  ZM_M 37 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v 

k.ú. Pustkovec, obec Ostrava 

32 

  ZM_M 35 Návrh na záměr města neprodat části pozemku 

parc.č. 3/1 v k. ú. Poruba, obec Ostrava 

32 

  ZM_M 53 Návrh na poskytnutí investiční účelové dotace 

obchodní společnosti Sportovní a rekreační 

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

“Rekonstrukce vzduchotechnických jednotek a 

rozvodů Krytého bazénu v Ostravě-Porubě” 

46 
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ZM_M 0 
Schválení programu 15. zasedání zastupitelstva města konaného dne 
23.3.2016 
  
Usnesení číslo: 0962/ZM1418/15 

(zn.předkl.) 
35 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
program 15. zasedání zastupitelstva města konaného dne 23. 3. 2016 s úpravou 

  

 
ZM_M 0 
Určení ověřovatelů zápisu z 15. zasedání zastupitelstva města, 
konaného dne 23.3.2016 
  
Usnesení číslo: 0963/ZM1418/15 

(zn.předkl.) 
72 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) určuje 

  
za ověřovatele zápisu z 15. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 23. 3. 2016 Ing. Davida 

Pflegera a Ing. Petra Pivodu 

  

 
ZM_M 0 
Zpráva ověřovatelů zápisu ze 14. zasedání zastupitelstva města 
  
Usnesení číslo: 0964/ZM1418/15 

(zn.předkl.) 
72 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
zprávu ověřovatelů zápisu pana Rudolfa Ficka a Ing. Justiny Kamené o ověření zápisu ze 14. 

zasedání zastupitelstva města, konaného dne 17. 2. 2016 

 

  

 
ZM_M 1 
Informace o činnosti orgánů města 
  
Usnesení číslo: 0965/ZM1418/15 

(zn.předkl.) 
35 
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Zastupitelstvo města 

  
1) bere na vědomí 

  informaci o činnosti orgánů města 

 

  

 
ZM_M 3 
Zpráva o činnosti komisí rady města za rok 2015 
  
Usnesení číslo: 0966/ZM1418/15 

(zn.předkl.) 
35 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) bere na vědomí 

  
zprávu o činnosti komisí rady města za rok 2015 

  

 
ZM_M 5 
Přistoupení města Třince k deklaraci o spolupráci na přípravě konceptu 
chytrého města (Smart City) a chytrého regionu (Smart region) 
  
Usnesení číslo: 0967/ZM1418/15 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 03287/RM1418/49 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) souhlasí 

  
se zněním Přistoupení ke Společné deklaraci a 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 v Moravskoslezském kraji dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu. 

  

 
ZM_M 48 
Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace na pořádání Dnů NATO 
v Ostravě & Dnů Vzdušných sil Armády České republiky 2016 
  
Usnesení číslo: 0968/ZM1418/15 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 03421/RM1418/51 
  
Zastupitelstvo města 
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1) rozhodlo 

  
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ve výši 2 223 tis. 

Kč spolku Jagello 2000 se sídlem Výstavní 2224/8, 709 00   Ostrava - Mariánské Hory, IČO 

70640866, na pořádání Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil Armády České republiky 

2016 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- sníží běžné výdaje na § 2143, pol. 5909, ÚZ 7117, ORJ 221 o 2 223 tis. Kč 

- zvýší neinvestiční transfery občanským sdružením na § 2143, pol. 5222, ÚZ 7117, ORJ 221 

o 2 223 tis. Kč 

  

3) rozhodlo 

  
o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 

statutárního města Ostravy mezi statutárním městem Ostrava se sídlem Prokešovo nám. 8, 729 

30   Ostrava 25, IČO 00845451 a spolkem Jagello 2000 se sídlem Výstavní 2224/8, 709 

00   Ostrava - Mariánské Hory, IČO 70640866 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

4) ukládá 

  
radě města realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

Termín: 31. 3. 2016 

  

 
ZM_M 44 
Petice občanů ulice Jurečkova, k.ú. Moravská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 0969/ZM1418/15 

(zn.předkl.) 
34 

  
k usnesení č. 03401/RM1418/50 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
návrh odpovědi občanů bydlících v oblasti Jurečkova proti plánované zástavbě pozemku parc. č. 

376/3 v k.ú. Moravská Ostrava 
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ZM_M 4 
Zpráva o průběhu forenzních auditů Městské nemocnice Ostrava, 
příspěvkové organizace a vybraných obchodních společností 
  
Usnesení číslo: 0970/ZM1418/15 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 03412/RM1418/50 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) bere na vědomí 

  
Zprávu o průběhu forenzních auditů Městské nemocnice Ostrava, příspěvkové organizace a 

vybraných obchodních společností 

  

 
ZM_M 6 
Pravidelná informace o stavu projektů Průmyslová zóna 
Ostrava-Hrabová, Strategická průmyslová zóna Ostrava-Mošnov, 
Rozvojová zóna Hrušov a Vědecko-technologický park Ostrava za II. 
pololetí roku 2015 
  
Usnesení číslo: 0971/ZM1418/15 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 03348/RM1418/50 
k usnesení č. 0520/ZM1418/8 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) projednalo 

  
informaci o stavu projektů 

a) Průmyslové zóny Ostrava-Hrabová 

b) Strategické průmyslové zóny Ostrava-Mošnov 

c) Rozvojové zóny Hrušov 

d) Vědecko-technologického parku Ostrava 

  

2) ukládá 

  
primátorovi, Ing. Tomáši Macurovi, MBA, předložit zastupitelstvu města k projednání 

pravidelnou informaci o stavu projektů dle bodu č. 1 tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 30.09.2016 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

ZM_M 7 
Název pro nově vzniklou ulici v městském obvodě Mariánské Hory a 
Hulváky 
  
Usnesení číslo: 0972/ZM1418/15 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 03087/RM1418/46 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
podle ust. § 84 odst. 2 písm. r) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, pojmenovat nově vzniklou ulici v katastrálním území Hulváky názvem 

„Duhová“ 

  

2) žádá 

  
starostku městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, aby zajistila nové označení ulice dle 

bodu 1) tohoto usnesení. 

  

 Vyřizuje: Ing. arch. Liana Janáčková, T: 31.03.2017 

 starostka městského obvodu 

  
 

ZM_M 8 
Návrh na poskytnutí bezúročných zápůjček zaměstnancům dle Zásad 
pro použití prostředků sociálního fondu zaměstnanců statutárního 
města Ostravy zařazených do magistrátu a do organizačních složek 
zřízených městem 
  
Usnesení číslo: 0973/ZM1418/15 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 03410/RM1418/50 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
poskytnout bezúročné zápůjčky zaměstnancům, 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 
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a uzavřít s jednotlivými zaměstnanci v závislosti na účelu zápůjčky smlouvu o bezúročné 

zápůjčce dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 70 
Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně 
závazná vyhláška č. 13/2010 o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 12/2011 a č. 7/2014 
  
Usnesení číslo: 0974/ZM1418/15 

(zn.předkl.) 
35 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) vydává 

  
obecně závaznou vyhlášku č.  2/2016, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 

13/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších změn a 

doplňků, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) stanoví 

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

náměstkyně primátora doc. Ing.  Iveta Vozňáková, Ph.D. 

  

 
ZM_M 50 
Schválení financování projektů “Transformace Domova Barevný svět” a 
“Transformace Domova na Liščině” právnické osoby Čtyřlístek - 
centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvkové 
organizace, předkládaných do Integrovaného regionálního operačního 
programu 
  
Usnesení číslo: 0975/ZM1418/15 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 03425/RM1418/51 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o použití přebytku hospodaření statutárního města Ostravy za rok 2015 ve výši 20 000 tis. Kč 

k předfinancování a spolufinancování projektů “Transformace Domova Barevný svět” a 

“Transformace Domova na Liščině” předkládaných v rámci Integrovaného regionálního 

operačního programu, prioritní osy 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro 

obyvatele regionů, Investiční priority 9a: Investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, 
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které přispívají k celostátnímu, regionálnímu a místnímu rozvoji, snižování nerovností, pokud 

jde o zdravotní stav, podporou sociálního začlenění díky lepšímu přístupu k sociálním, 

kulturním a rekreačním službám a přechodem od institucionálních ke komunitním službám 

  

2) ukládá 

  
radě města 

zapracovat částku ve výši 20 000 tis. Kč dle bodu 1) tohoto usnesení do materiálu týkajícího se 

rozdělení volných zdrojů přebytku hospodaření statutárního města Ostravy za rok 2015 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 29.04.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

ZM_M 9 
Návrh na uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o poskytnutí víceleté 
účelové dotace uzavřené se zájmovým sdružením právnických osob 
TROJHALÍ KAROLINA 
  
Usnesení číslo: 0976/ZM1418/15 

(zn.předkl.) 
31 

  
k usnesení č. 0219/ZM1418/4 
k usnesení č. 2434/ZM1014/31 
k usnesení č. 03358/RM1418/50 
k usnesení č. 2869/ZM1014/35 
k usnesení č. 1896/ZM1014/26 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o úpravě účelu použití víceleté účelové dotace poskytnuté zájmovému sdružení právnických 

osob TROJHALÍ KAROLINA, se sídlem Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava - Vítkovice, IČO: 

72089237, na zajištění činnosti Galerie města Ostravy dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 

předloženého materiálu a uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o poskytnutí víceleté účelové dotace 

z rozpočtu statutárního města Ostravy, ev. č. 2328/2013/KZ, ve znění dodatků 1 - 3, dle tohoto 

bodu usnesení a přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 51 
Program na poskytování peněžních prostředků z odvodů z loterií a 
jiných podobných her včetně návrhu na vyhlášení výběrového řízení pro 
poskytování peněžních prostředků 
  
Usnesení číslo: 0977/ZM1418/15 

(zn.předkl.) 
46 
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k usnesení č. 03434/RM1418/51 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
a) Program na poskytování peněžních prostředků z odvodů z loterií a jiných podobných her dle 

přílohy č. 1 - 4 předloženého materiálu 

b) návrh na vyhlášení výběrového řízení pro poskytování peněžních prostředků z odvodů z 

loterií a jiných podobných her dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo 

  
o vyhlášení výběrového řízení pro poskytování peněžních prostředků z odvodů z loterií a jiných 

podobných her dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 10 
Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu 
statutárního města Ostravy pro rok 2016 v oblasti Školství 
  
Usnesení číslo: 0978/ZM1418/15 

(zn.předkl.) 
46 

  
k usnesení č. 0815/ZM1418/12 
k usnesení č. 0617/ZM1418/8 
k usnesení č. 03359/RM1418/50 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti Školství z rozpočtu statutárního města 

Ostravy pro rok 2016 žadatelům uvedeným v příloze č.1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo 

  
o poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 

2016 příjemcům dotací uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu, a to ve výši dle přílohy 

č. 2 a dle důvodové zprávy předloženého materiálu a o uzavření smluv o poskytnutí 

neinvestičních účelových dotací mezi statutárním městem Ostrava a příjemci neinvestičních 

účelových dotací dle tohoto bodu usnesení, přílohy č. 3 a důvodové zprávy předloženého 

materiálu 
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3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j í 

ostatní neinvestiční výdaje na ORJ 140 

§ 3299, pol. 5901, ÚZ 7107                                           o                           1 470 tis. Kč 

- z v y š u j í 

neinvestiční transfery na ORJ 140 

§ 3299, pol. 5213, ÚZ 7107                                           o                              405 tis. Kč 

§ 3299, pol. 5221, ÚZ 7107                                           o                                80 tis. Kč 

§ 3299, pol. 5222, ÚZ 7107                                           o                              305 tis. Kč 

§ 3299, pol. 5223, ÚZ 7107                                           o                                25 tis. Kč 

§ 3299, pol. 5339, ÚZ 7107                                           o                              655 tis. Kč  

  

4) ukládá 

  
radě města 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

T: 31.03.2016 

  

 
ZM_M 11 
Návrh na poskytování účelových dotací a příspěvků z rozpočtu 
statutárního města Ostravy na vzdělávání, vědu, výzkum a 
talentmanagement na území SMO 2016 
  
Usnesení číslo: 0979/ZM1418/15 

(zn.předkl.) 
46 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
a) o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2016 v 

oblasti vzdělávání, vědy, výzkumu a talentmanagementu příjemcům účelových dotací dle 

Přílohy č. 1a předloženého materiálu v celkové výši 8 619 tis. Kč 

b) o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2016 v 

oblasti vzdělávání, vědy, výzkumu a talentmanagementu příjemci účelové dotace Dolní oblasti 

VÍTKOVICE,  IČO  75125285, sídlem Ruská 2887/101, 703 00 Ostrava-Vítkovice, dle 

položky 1 Přílohy č. 1b předloženého materiálu v celkové výši 14 935 tis. Kč 

c) o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2016 v 

oblasti vzdělávání, vědy, výzkumu a talentmanagementu příjemci účelové dotace Ostravské 

univerzitě v Ostravě, IČO 61988987, sídlem Dvořákova 138/7, 701 03 Ostrava, dle položky 2 
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Přílohy č. 1b předloženého materiálu v celkové výši 10 900 tis. Kč 

d) o neposkytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2016 v 

oblasti vzdělávání, vědy, výzkumu a talentmanagementu subjektům dle Přílohy č. 2 

předloženého materiálu, z důvodů, které jsou ve vztahu k jednotlivým žadatelům uvedeny v 

předloženém materiálu 

  

2) rozhodlo 

  
a) o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního 

města Ostravy pro rok 2016 v oblasti vzdělávání, vědy, výzkumu a talentmanagementu  mezi 

statutárním městem Ostrava a příjemci účelových dotací dle bodu 1a) tohoto usnesení a Přílohy 

č. 1a a Přílohy č. 5 předloženého materiálu 

b) o uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města 

Ostravy pro rok 2016 v oblasti vzdělávání, vědy, výzkumu a talentmanagementu  mezi 

statutárním městem Ostrava a příjemcem účelové dotace Dolní oblastí 

VÍTKOVICE,  IČO  75125285, sídlem Ruská 2887/101, 703 00 Ostrava-Vítkovice dle bodu 

1b) tohoto usnesení a Přílohy č. 1b a Přílohy č. 3 předloženého materiálu 

c) o uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města 

Ostravy pro rok 2016 v oblasti vzdělávání, vědy, výzkumu a talentmanagementu mezi 

statutárním městem Ostrava a příjemcem účelové dotace Ostravskou univerzitou v Ostravě, IČO 

61988987, sídlem Dvořákova 138/7, 701 03 Ostrava dle bodu 1c) tohoto usnesení a Přílohy č. 1b 

a Přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

• snižují 

• běžné výdaje na § 3299, pol. 5901, ÚZ 7113, ORJ 140       o 34.454 tis. Kč 

• zvyšují 

• neinvestiční transfery 

• na § 3299, pol. 5213, ÚZ 7113, ORJ 140                             o      415 tis. Kč 

• na § 3299, pol. 5222, ÚZ 7113, ORJ 140                             o   1.637 tis. Kč 

• na § 3299, pol. 5229, ÚZ 7113, ORJ 140                             o 14.435 tis. Kč 

• na § 3299, pol. 5332, ÚZ 7113, ORJ 140                             o 12.800 tis. Kč 

• na § 3299, pol. 5339, ÚZ 7113, ORJ 140                             o      144 tis. Kč 

• na § 3589, pol. 5229, ÚZ 7113, ORJ 140                             o      840 tis. Kč 

• na § 3589, pol. 5339, ÚZ 7113, ORJ 140                             o      202 tis. Kč 

• na § 3809, pol. 5493, ÚZ 7113, ORJ 140                             o      562 tis. Kč 

•   

        investiční transfery 

        na § 3299, pol. 6329, ÚZ 7113, ORJ 140                             o      500 tis. Kč 

        na § 3299, pol. 6352, ÚZ 7113, ORJ 140                             o   1.600 tis. Kč 
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        na § 3589, pol. 6329, ÚZ 7113, ORJ 140                             o      360 tis. Kč 

        na § 3589, pol. 6359, ÚZ 7113, ORJ 140                             o      708 tis. Kč 

        na § 3809, pol. 6371, ÚZ 7113, ORJ 140                             o      251 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
radě města 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.03.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

ZM_M 12 
Vyhlášení 2. kola výběrového řízení na poskytování peněžních 
prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy na vzdělávání, vědu, 
výzkum a talentamanagement na území SMO 2016 
  
Usnesení číslo: 0980/ZM1418/15 

(zn.předkl.) 
46 

  
k usnesení č. 0626/ZM1014/11 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
a) návrh Programu na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy 

na vzdělávání, vědu, výzkum a talentmanagement na území SMO - 2. kolo dle Přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

b) návrh na vyhlášení 2. kola výběrového řízení na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu 

statutárního města Ostravy na vzdělávání, vědu, výzkum a talentmanagement na území SMO 

2016 - 2. kolo dle Přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo 

  
o vyhlášení výběrového řízení na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního 

města Ostravy na vzdělávání, vědu, výzkum a talentmanagement dle Přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 
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ZM_M 49 
Návrh změny zakládací listiny obecně prospěšné společnosti Renarkon, 
o.p.s. 
  
Usnesení číslo: 0981/ZM1418/15 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 03424/RM1418/51 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
změnu zakládací listiny obecně prospěšné společnosti Renarkon, o.p.s. dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 52 
Návrh na vyhlášení nejlepších Ostravských sportovců za rok 2015 v 
jednotlivých kategoriích a na poskytnutí finančních darů 
  
Usnesení číslo: 0982/ZM1418/15 

(zn.předkl.) 
46 

  
k usnesení č. 03429/RM1418/51 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
vyhlásit nejlepší Ostravské sportovce za rok 2015 v jednotlivých kategoriích: 

jednotlivec: Barbora Závadová (Klub plaveckých sportů Ostrava, plavání) 

talent: Hana Ryšková (Tělovýchovná jednota Ostrava, golf) 

handicapovaný jednotlivec: Marie Horváthová (Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním 

postižením Ostrava, stolní tenis) 

sportovní osobnost/legenda: Jaroslav Tomáš (volejbal) 

sportovní klub: Klub plaveckých sportů Ostrava (plavání, ženy) 

  

2) rozhodlo 

  
o poskytnutí finančního daru jednotlivcům a sportovnímu klubu 

jednotlivec Barbora Závadová - finanční dar ve výši 100 tis. Kč 

narozena XXXXXXXXX, bydliště XXXXXX XXXXX XXXXXX XXX XX 

XXXXXXXXXXXXXX 

talent Hana Ryšková - finanční dar ve výši 100 tis. Kč 
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narozena XXXXXXXXXX, bydliště XXXXXXXX XXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXX 

handicapovaný jednotlivec Marie Horváthová - finanční dar ve výši 100 tis. Kč 

narozena XXXXXXXX,  bydliště XXXXXXXXXX X XXXXXXX XXX XXXXX XX 

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXX 

Svatava Tomášová - finanční dar ve výši 100 tis. Kč 

narozena XXXXXXXXX, bydliště XXXXXXX XXXXXXX XXX XX 

XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX 

za zesnulého manžela Jaroslava Tomáše uvedeného v bodě 1) tohoto usnesení 

sportovní klub Klub plaveckých sportů Ostrava - finanční dar ve výši 100 tis. Kč 

IĆO: 60336803, sídlo: Gen. Sochora 1378/10, 708 00 Ostrava-Poruba 

a o uzavření darovacích smluv mezi statutárním městem Ostrava a příjemci finančních darů dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) rozhodlo 

  
o poskytnutí finančního daru Nadačnímu fondu Českého klubu olympioniků regionu Severní 

Morava, se sídlem: náměstí Svatopluka Čecha 518/10, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO: 28618734 

ve výši 200 tis. Kč na podporu sociálně slabých účastníků olympijských her a úspěšných 

reprezentantů naší země a o uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Ostrava a výše 

uvedeným subjektem dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

4) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5492, ORJ 161                 o 400 tis. Kč 

na § 3419, pol. 5240, ORJ 161                 o 100 tis. Kč 

s n i ž u j e 

rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120                 o 500 tis. Kč 

  

5) ukládá 

  
radě města 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 4) tohoto usnesení 
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Termín: 31.3.2016 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.03.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

ZM_M 54 
Návrh na poskytnutí účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a 
cizojazyčné výuky v mateřských, základních a středních školách se 
sídlem na území SMO pro rok 2016 
  
Usnesení číslo: 0983/ZM1418/15 

(zn.předkl.) 
46 

  
k usnesení č. 0621/ZM1418/8 
k usnesení č. 03430/RM1418/51 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2016 v oblasti 

bilingvní a cizojazyčné výuky příjemcům účelových dotací dle Přílohy č. 1 předloženého 

materiálu v celkové výši 5 409 tis. Kč 

  

2) rozhodlo 

  
o uzavření smluv o poskytnutí účelových  dotací v oblasti bilingvní a cizojazyčné výuky mezi 

statutárním městem Ostrava a příjemci účelových dotací dle bodu 1) tohoto usnesení a Přílohy č. 

2 předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

-  z v y š u j í 

neinvestiční transfery 

na § 3299, pol. 5213, ÚZ 7110, ORJ 140     o  3 349 tis. Kč 

na § 3299, pol. 5333, ÚZ 7110, ORJ 140     o     245 tis. Kč 

na § 3299, pol. 5339, ÚZ 7110, ORJ 140     o  1 815 tis. Kč 

-  s n i ž u j í 

běžné výdaje 

na § 3299, pol. 5901, ÚZ 7110, ORJ 140     o  5 409 tis. Kč 
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4) ukládá 

  
radě města 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.03.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

ZM_M 55 
Žádost spolku “TJ UNIE HLUBINA z.s.”, o rozšíření účelu použití 
poskytnuté neinvestiční dotace 
  
Usnesení číslo: 0984/ZM1418/15 

(zn.předkl.) 
46 

  
k usnesení č. 03433/RM1418/51 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o rozšíření účelu použití poskytnuté neinvestiční účelové dotace spolku “TJ UNIE HLUBINA 

z.s.”, se sídlem Gajdošova 2287/31, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 43965628 dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční 

účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ev.č. 2022/2015/KSV dle přílohy č. 3 

předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 13 
Návrhy dodatků zřizovacích listin 24 příspěvkových organizací 
zřízených statutárním městem Ostrava - aktualizace majetku ke dni 
31.12.2015 
  
Usnesení číslo: 0985/ZM1418/15 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 03308/RM1418/49 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, právnické osoby Knihovna města Ostravy, 

příspěvková organizace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 
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dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, právnické osoby Ostravské muzeum, 

příspěvková organizace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 

  
dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, právnické osoby Divadlo loutek Ostrava, 

příspěvková organizace, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

4) schvaluje 

  
dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, právnické osoby Janáčkova filharmonie 

Ostrava, příspěvková organizace, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

5) schvaluje 

  
dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, právnické osoby Národní divadlo 

moravskoslezské, příspěvková organizace, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

6) schvaluje 

  
dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, právnické osoby Komorní scéna Aréna, 

příspěvková organizace, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  

7) schvaluje 

  
dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, právnické osoby Lidová konzervatoř a 

Múzická škola, příspěvková organizace, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  

8) schvaluje 

  
dodatek č. 4 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, právnické osoby Zoologická zahrada Ostrava, 

příspěvková organizace, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu 

  

9) schvaluje 

  
dodatek č. 3 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014 právnické osoby Městská nemocnice Ostrava, 

příspěvková organizace, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu 

  

10) schvaluje 

  
dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, právnické osoby Dětské centrum Domeček, 
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příspěvková organizace, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu 

  

11) schvaluje 

  
dodatek č. 3 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, právnické osoby Domov Slunovrat, Ostrava - 

Přívoz, příspěvková organizace, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu 

  

12) schvaluje 

  
dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, právnické osoby Domov pro seniory Iris, 

Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu 

  

13) schvaluje 

  
dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, právnické osoby Domov Čujkovova, Ostrava 

- Zábřeh, příspěvková organizace, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu 

  

14) schvaluje 

  
dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, právnické osoby Domov 

Korýtko,  příspěvková organizace, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu 

  

15) schvaluje 

  
dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, právnické osoby Domov Magnolie, Ostrava - 

Vítkovice, příspěvková organizace, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu 

  

16) schvaluje 

  
dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, právnické osoby Domov Slunečnice, Ostrava, 

příspěvková organizace, dle přílohy č. 17 předloženého materiálu 

  

17) schvaluje 

  
dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, právnické osoby Domov pro seniory 

Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu 

  

18) schvaluje 

  
dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, právnické osoby Domov Sluníčko, Ostrava - 

Vítkovice, příspěvková organizace, dle přílohy č. 19 předloženého materiálu 
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19) schvaluje 

  
dodatek č. 4 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, právnické osoby Čtyřlístek - centrum pro 

osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, dle přílohy č. 20 

předloženého materiálu 

  

20) schvaluje 

  
dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, právnické osoby Středisko volného času 

Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace, dle přílohy č. 21 předloženého 

materiálu 

  

21) schvaluje 

  
dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, právnické osoby Středisko volného 

času,  Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace, dle přílohy č. 22 předloženého materiálu 

  

22) schvaluje 

  
dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, právnické osoby Středisko volného 

času,  Ostrava - Moravská Ostrava, příspěvková organizace, dle přílohy č. 23 předloženého 

materiálu 

  

23) schvaluje 

  
dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, právnické osoby Dům dětí a mládeže, Ostrava 

- Poruba, příspěvková organizace, dle přílohy č. 24 předloženého materiálu 

  

24) schvaluje 

  
dodatek č. 1 ke zřizovací listině ze dne 10.9.2014 právnické osoby Firemní školka města 

Ostravy, příspěvková organizace, dle přílohy č. 25 předloženého materiálu 

  

25) stanoví 

  
že dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací dle bodu 1) až 24)  tohoto usnesení 

podepíše spolu s primátorem Ing. Tomášem Macurou, MBA, náměstek primátora Mgr. Radim 

Babinec 
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ZM_M 14 
Návrh na uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a 
smlouvy o zřízení služebnosti s vlastníky pozemků LUCROS investiční 
fond s proměnným základním kapitálem, a.s., ŘSD ČR a RFN s.r.o. pro 
oprávněného statutární město Ostrava 
  
Usnesení číslo: 0986/ZM1418/15 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 03294/RM1418/49 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

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

inženýrské sítě 2 ks sloupů veřejného osvětlení, k částem pozemků: 

p.p.č. 728/36 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p.p.č. 732/11 - ostatní plocha, jiná plocha 

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

LUCROS investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. 

se sídlem Praha 9 - Kyje, Skorkovská 1310, PSČ 19800, IČO  285 07 428 

podle přílohy č.3 předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo 

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

inženýrské sítě kabelového vedení veřejného osvětlení včetně 21 ks sloupů, k částem pozemků: 

p.p.č. 680/3 - ostatní plocha, silnice, 

p.p.č. 685/2 - ostatní plocha, zeleň, 

p.p.č. 728/12 - ostatní plocha, silnice, 

p.p.č. 728/40 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p.p.č. 1226/1 - ostatní plocha, silnice 

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

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, IČO  65993390 

a s investorem: 

Moravskoslezský kraj 

se sídlem ul. 28.října 117, 702 18 Ostrava, IČO  70890692 

podle přílohy č.6 předloženého materiálu 
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3) rozhodlo 

  
na straně oprávněného uzavřít smlouvu o  zřízení služebnosti inženýrské sítě kabelového vedení 

veřejného osvětlení, k části pozemku: 

parc.č. 101/43 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, s vlastníkem: 

RFN s.r.o. 

se sídlem Stará cesta 83, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO  277 77 693 

podle přílohy č.8 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 15 
Návrh na bezúplatný převod pozemků v k.ú. Stará Plesná a k.ú. Nová 
Plesná, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 0987/ZM1418/15 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 03302/RM1418/49 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o bezúplatném nabytí pozemků: 

- parc.č. 219/6 trvalý travní porost 

- parc.č. 227/3 zahrada 

- parc.č. 227/4 zahrada 

- parc.č. 228/1 trvalý travní porost 

- parc.č. 228/3 trvalý travní porost 

- parc.č. 229/1 ostatní plocha, manipulační plocha 

- parc.č. 229/2 ostatní plocha, manipulační plocha 

- parc.č. 230/1 ostatní plocha, ostatní komunikace 

- parc.č. 230/2 ostatní plocha, ostatní komunikace 

- parc.č. 396/4 ostatní plocha, jiná plocha 

- parc.č. 396/5 ostatní plocha, jiná plocha 

- parc.č. 808/3 ostatní plocha, ostatní komunikace 

- parc.č. 903/26 orná půda 

- parc.č. 964/6 ostatní plocha, silnice 

- parc.č. 906/5 ostatní plocha, manipulační plocha 

vše v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava 

a 

- parc.č. 259/11 orná půda 

- parc.č. 285/6 ostatní plocha, ostatní komunikace 

vše v k.ú. Nová Plesná, 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 
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Ostrava 2, 

do vlastnictví statutárního města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

  

 
ZM_M 16 
Návrh nenabýt majetek nepatrné hodnoty a návrh svěřit pozemek parc.č. 
456/2, k.ú. Bartovice, obec Ostrava městskému obvodu 
  
Usnesení číslo: 0988/ZM1418/15 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 03380/RM1418/50 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
nenabýt majetek nepatrné hodnoty po zůstaviteli XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, rok 

narození XXXX, poslední trvalé bydliště XXXXXXX XX XXX XX XXXXXXXXXX, a to: 

- spoluvlastnický podíl pozemku parc.č. 4242, k.ú. Klimkovice, obec Klimkovice (podíl ve výši 

1/2) 

- spoluvlastnický podíl pozemku parc.č. 4243, k.ú. Klimkovice, obec Klimkovice (podíl ve výši 

1/2) 

- peněžní částku ve výši 36.772,- Kč 

  

2) rozhodlo 

  
vyhradilo si rozhodnutí označit pozemek parc.č. 456/2, k.ú. Bartovice, obec Ostrava, jakožto 

majetek svěřený městskému obvodu Radvanice a Bartovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně 

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

  

3) rozhodlo 

  
označit pozemek parc.č. 456/2, k.ú. Bartovice, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený 

městskému obvodu Radvanice a Bartovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 

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

  

 
ZM_M 17 
Návrh zrušit bod 1) a změnit bod 3) a 4) usnesení zastupitelstva města č. 
0575/ZM1418/8 ze dne 9.9.2015, návrh koupit části pozemku p.p.č. 565/2, 
k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 0989/ZM1418/15 

(zn.předkl.) 
32 
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k usnesení č. 03381/RM1418/50 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
zrušit bod 1) svého usnesení č. 0575/ZM1418/8 ze dne 9.9.2015 v plném rozsahu 

  

2) rozhodlo 

  
změnit bod 3) svého usnesení č. 0575/ZM1418/8 ze dne 9.9.2015 tak, že se vypouští text: 

”1) a” 

  

3) rozhodlo 

  
změnit bod 4) svého usnesení č. 0575/ZM1418/8 ze dne 9.9.2015 tak, že se vypouští text: 

”1) a” 

  

4) rozhodlo 

  
koupit části nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, a to: 

- část pozemku p.p.č. 565/2, o výměře 164 m2, oddělenou dle geometrického plánu č. 

1940-61/2015 ze dne 14.12.2015 a nově označenou jako pozemek p.p.č. 565/2 

- část pozemku p.p.č. 565/2, o výměře 33 m2, oddělenou dle geometrického plánu č. 

1940-61/2015 ze dne 14.12.2015 a nově označenou jako pozemek p.p.č. 565/5 

od podílových spoluvlastníků: 

- XXX XXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXX XXXXXXX XXX XX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (podíl ve výši 3/4) 

- XXXXXXX XXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXX XXXXXXXXX XXXXXX 

XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (podíl ve výši 1/4) 

za sjednanou kupní cenu 87.468,-Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

5) rozhodlo 

  
vyhradit si rozhodnutí označit nově vzniklé pozemky, uvedené v bodu 4) tohoto usnesení, 

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

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

podmínky, že nově vzniklé pozemky uvedené v bodu 4) tohoto usnesení statutární město Ostrava 
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nabude do svého vlastnictví 

  

6) rozhodlo 

  
označit nově vzniklé pozemky, uvedené v bodu 4) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený 

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

Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že nově vzniklé 

pozemky uvedené v bodu 4) tohoto usnesení statutární město Ostrava nabude do svého 

vlastnictví 

  

 
ZM_M 18 
Návrh na přijetí daru nemovitých věcí - pozemků, komunikace a 
veřejného osvětlení v k.ú. Poruba, obec Ostrava od dárce Ing. M.D. a 
návrh na svěření majetku městskému obvodu Poruba 
  
Usnesení číslo: 0990/ZM1418/15 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 03241/RM1418/48 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o přijetí daru a uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 4 předloženého materiálu na dar 

nemovitých věcí, a to pozemků v k.ú. Poruba, obec Ostrava: 

- parc.č. 2921/37 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- parc.č. 2921/38 - ostatní plocha, zeleň, 

- parc.č. 2921/15 - ostatní plocha, zeleň, 

- parc.č. 2921/16 - ostatní plocha, zeleň, 

- parc.č. 2921/39 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- parc.č. 2921/40 - ostatní plocha, zeleň, 

- parc.č. 2921/42 - ostatní plocha, zeleň, 

- parc.č. 2921/41 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- parc.č. 2921/19 - ostatní plocha, zeleň, 

a nemovitých věcí - staveb realizovaných v rámci stavby “Výstavba 4 rodinných domů v lokalitě 

Ke Skalce v Ostravě - Porubě”, v k.ú. Poruba, obec Ostrava, a to: 

- komunikace umístěné na pozemcích parc.č. 2921/37, parc.č. 2921/39 a parc.č. 2921/41, stavba 

kolaudována kolaudačním rozhodnutím č. 28/2014/dopr. ze dne 30.dubna 2014, 

- veřejné osvětlení, jedná se o 5 osvětlovacích stožárů veřejného osvětlení včetně kabelového 

vedení veřejného osvětlení, umístěného v pozemcích parc.č. 2921/15, parc.č. 2921/37, parc.č. 

2921/16, parc.č. 2921/42, parc.č. 2921/41 a parc.č. 2921/19, stavba kolaudována kolaudačním 
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rozhodnutím č.860/05/výst. ze dne 7.12.2006 

s dárcem 

Ing. MXXXXXXX DXXXXXXXXX 

bydliště: XX XXXXXX XXXXXXX, 708 00 Ostrava - Poruba 

  

2) si vyhrazuje 

  
rozhodnutí označit níže uvedený majetek jakožto majetek svěřený dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) 

Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění, městskému obvodu 

Poruba, a to pozemky v k.ú. Poruba, obec Ostrava: 

- parc.č. 2921/37 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- parc.č. 2921/38 - ostatní plocha, zeleň, 

- parc.č. 2921/15 - ostatní plocha, zeleň, 

- parc.č. 2921/16 - ostatní plocha, zeleň, 

- parc.č. 2921/39 - osatatní plocha, ostatní komunikace, 

- parc.č. 2921/40 - ostatní plocha, zeleň, 

- parc.č. 2921/42 - ostatní plocha, zeleň, 

- parc.č. 2921/41 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- parc.č. 2921/19 - ostatní plocha, zeleň, 

a stavbu komunikace realizovanou v rámci stavby “Výstavba 4 rodinných domů v lokalitě Ke 

Skalce v Ostravě - Porubě”, umístěnou na pozemcích parc.č. 2921/37, parc.č. 2921/39 a parc.č. 

2921/41 v k.ú. Poruba, obec Ostrava 

za podmínky, že dojde k uzavření darovací smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

3) rozhodlo 

  
označit majetek v bodě 2) tohoto usnesení jakožto majetek svěřený městskému obvodu Poruba 

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

platném znění 

  

 
ZM_M 19 
Návrh na záměr města darovat pozemky v k.ú. Svinov, obec Ostrava 
Moravskoslezskému kraji; Návrh na záměr města směnit nemovité věci v 
k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava; Návrh nekoupit pozemek v k.ú. Svinov, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 0991/ZM1418/15 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 03376/RM1418/50 
k usnesení č. 03305/RM1418/49 
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Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o záměru města darovat pozemky Moravskoslezskému kraji, a to: 

a) parc.č. 3621/16  

b) parc.č. 3746/4 

    parc.č. 3746/7 

vše v  k.ú. Svinov, obec Ostrava, bez svěření městskému obvodu 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodlo 

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

část pozemku parc.č. 856/1, orná půda o výměře 168 m2, která je dle geometrického plánu pro 

rozdělení pozemku č. 1102-374/2015 vyhotoveného dne 10.9.2015 označena jako pozemek 

parc.č. 856/1 díl b, 

ve vlastnictví XXXXX XXXXXX XXXXX, bydliště XXXXXXXXX XXXXXX XXX XX 

XXXXXXXXXXXXXX 

a 

část pozemku parc.č. 856/19, orná půda o výměře 41m2, která je dle geometrického plánu pro 

rozdělení pozemku č. 1102-374/2015 vyhotoveného dne 10.9.2015 označena jako pozemek 

parc.č. 856/19 díl a, 

ve vlastnictví XXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXX, bydliště XX XXXXXXX 

XXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXX 

které jsou dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku  č. 1102-374/2015 vyhotoveného 

dne 10.9.2015 sloučeny do pozemku označeného jako pozemek parc.č. 856/128, orná půda o 

výměře 209 m2 

za 

část pozemku parc.č. 856/13, orná půda o výměře 61m2, svěřeného městskému obvodu Plesná, 

která je dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 1102-374/2015 vyhotoveného dne 

10.9.2015 označena jako pozemek parc.č. 856/125, orná půda 

a 

část pozemku parc.č. 856/59, orná půda o výměře 148 m2, svěřeného městskému obvodu Plesná, 

která je dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 1102-374/2015 vyhotoveného dne 

10.9.2015 označena jako pozemek parc.č. 856/59, orná půda 

oba celkem o výměře 209 m2, 
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a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

3) rozhodlo 

  
nekoupit pozemek parc.č. 2757/3 v k.ú. Svinov, obec Ostrava 

ve vlastnictví XXXXXX XXXXXXX, datum narození XXXXXXXX, bydliště XXXX XXXX 

XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXX XXXXXXX 

  

 
ZM_M 20 
Návrh záměru města darovat stožáry veřejného osvětlení v k.ú. Svinov, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 0992/ZM1418/15 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 03379/RM1418/50 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o záměru darovat 7 ks stožárů veřejného osvětlení s výložníky a svítidly včetně kabelového 

vedení, z toho 3 ks stožárů s jednoramenným výložníkem a 1 svítidlem a 4 ks stožárů s 

dvouramenným výložníkem a 2 svítidly - vybudovaných v roce 1982 a umístěných na 

pozemcích parc. č. 3075/17 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc.č. 3075/18 - ostatní plocha, 

zeleň vše v k.ú. Svinov, obec Ostrava v blízkosti kruhového objezdu na ulici Bílovecké 

a zároveň  si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
ZM_M 21 
Návrh darovat nemovité věci v k.ú. Radvanice, obec Ostrava a návrh na 
záměr města nedarovat a darovat nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad 
Odrou, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 0993/ZM1418/15 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 03378/RM1418/50 
k usnesení č. 03370/RM1418/50 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 
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darovat nemovité věci v k.ú. Radvanice, obec Ostrava, a to pozemky: 

- parc.č. 3215/11 

(svěřený městskému obvodu Radvanice a Bartovice) 

- parc.č. 2124/20 

- parc.č. 3215/13 

- parc.č. 3265/27 

(nesvěřené městskému obvodu Radvanice a Bartovice) 

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

Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, IČO 000 95 711, sídlo 

Úprkova 1, 702 23 Ostrava 

a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo 

  
že město nemá záměr darovat nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, a to: 

- část pozemku p.p.č. 455/128, o výměře 3239 m2, oddělenou dle geometrického plánu č. 

3041-4/2014 ze dne 24.3.2014 a nově označenou jako pozemek p.p.č. 455/202 

- část pozemku p.p.č. 455/132, o výměře 1185 m2, oddělenou dle geometrického plánu č. 

3041-4/2014 ze dne 24.3.2014 a nově označenou jako pozemek p.p.č. 455/204 

  

3) rozhodlo 

  
o záměru města darovat nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, a to pozemky: 

- p.p.č. 455/104 

- p.p.č. 455/116 

- p.p.č. 455/128 

- p.p.č. 455/132 

(nesvěřené městskému obvodu Ostrava-Jih) 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
ZM_M 22 
Návrh na záměr města darovat stavební objekty v k.ú. Vítkovice, obec 
Ostrava realizované v rámci stavby “Prodloužená ul. Ruská” 
  
Usnesení číslo: 0994/ZM1418/15 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 03363/RM1418/50 
  
Zastupitelstvo města 
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1) rozhodlo 

  
o záměru města  darovat stavební objekty v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava realizované v rámci 

stavby “Prodloužená ul. Ruská”, a to: 

- SO 402 Areálové osvětlení, 

- SO 701 Vrátnice VR1, 

- SO 702 Vrátnice VR3, 

- SO 706 Oplocení, 

- SO 107 Silniční váha, 

specifikace je přílohou č.1 tohoto materiálu 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
ZM_M 23 
Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. Proskovice, obec 
Ostrava, návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Zábřeh 
nad Odrou a v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 0995/ZM1418/15 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 03375/RM1418/50 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

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

-  část pozemku parc.č. 435/17 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 353 m2, oddělenou dle 

geometrického plánu č. 687-48/2009 ze dne 1.2.2010 a nově označenou jako pozemek parc.č. 

435/15 - ost. plocha, jiná plocha 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Proskovice 

za 

- pozemek parc.č. 434/8  

ve vlastnictví XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX 

XXXXXXXXXX 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

a  zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodlo 

  
že město nemá záměr prodat spoluvlastnický podíl ve výši 1404/42765 na pozemku p.č.st. 

3567/1 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih, 

odpovídající výši spoluvlastnického podílu na společných částech domu příslušejícího k 

jednotce č. 24/679 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu  
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3) rozhodlo 

  
že město nemá záměr prodat část pozemku p.p.č. 237/10  - ost. plocha, zeleň o výměře 51 m2 v 

k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, dle zákresu ve snímku, 

který je přílohou č. 5/1  předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 24 
Návrh směnit nemovité věci v k.ú. Svinov, obec Ostrava; Návrh prodat 
pozemek v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 0996/ZM1418/15 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 03377/RM1418/50 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
směnit nemovité věci v k.ú. Svinov, obec Ostrava, a to: 

- pozemek parc.č. 1704/2  

- pozemek parc.č. 2620/2, 

oba ve vlastnictví SMO, svěřeno městskému obvodu Svinov 

za 

- pozemek parc.č. 1672/1 

ve vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu má Povodí Odry, státní 

podnik, Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava, IČO 70890021 

a uzavřít směnnou smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo 

  
prodat část 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. 1806-7/2012, vyhotoveného dne 14.5.2012 

označená jako pozemek parc.č. 1939/10, ost. plocha, jiná plocha, pozemek není svěřen 

městskému obvodu 

do podílového spoluvlastnictví: 

XXXXX XXXX XXXXXXX, datum narození XXXXXXXX, bydliště XXXXXXXXX XX 

XXX XX XXXXXXX (spoluvlastnický podíl 1/4) 

XXXXX Chudé, datum narození XXXXXXXX, bydliště XXXXX XXX XXX XX 

XXXXXXXXXXXXXX (spoluvlastnický podíl 1/4) 

XXXXX XXXXXXXXX, datum narození XXXXXXXXX, bydliště XXXXX 

XXXXXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX (spoluvlastnický podíl 1/4) 
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XXXXX XXXXXXXX, datum narození XXXXXXXXXX, bydliště XXXXXX XXXX XX 

XXX XX XXXXXXXXXXXXXX (spoluvlastnický podíl 1/4) 

za kupní cenu ve výši 2.000,-Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 25 
Návrh směnit část pozemku v k. ú. Poruba-sever, svěřenou městskému 
obvodu 
  
Usnesení číslo: 0997/ZM1418/15 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 03384/RM1418/50 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
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 

- 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 uzavřít směnnou smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, dle této smlouvy uhradí 

společnost 

LXM Group a.s statutárnímu městu Ostrava rozdíl v ceně obvyklé předmětů směny ve výši 

158.330,- Kč 

  

 
ZM_M 26 
Návrh koupit část pozemku p.p.č. 311/7, k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 0998/ZM1418/15 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 03236/RM1418/48 
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Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
koupit nemovitou věc v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, a to část pozemku p.p.č. 311/7, o 

výměře 3 m2, oddělenou a nově označenou dle geometrického plánu č. 1918-45a/2015 ze dne 

5.10.2015 jako pozemek p.p.č. 311/8, od vlastníků: 

manželé 

XXXX XXXXX XXXXX, rok narození XXXX 

XXXXX XXXXXXXX, rok narození XXXX 

oba bydliště XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

za cenu obvyklou 1.330,- Kč (cena za nově vzniklý pozemek p.p.č. 311/8) 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo 

  
vyhradit si rozhodnutí označit nově vzniklý pozemek, uvedený v bodu 1) tohoto usnesení, 

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

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

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

Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  

3) rozhodlo 

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

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

Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že nově vzniklý 

pozemek uvedený v bodu 1) tohoto usnesení statutární město Ostrava nabude do svého 

vlastnictví 

  

 
ZM_M 27 
Návrh koupit pozemek v rámci stavby “Cyklostezky - úsek Hornické 
muzeum, Koblovský most” 
  
Usnesení číslo: 0999/ZM1418/15 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 03382/RM1418/50 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 
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koupit pozemek parc. č. 1343/2, ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Petřkovice u Ostravy, 

obec Ostrava, zastavěný stavbou cyklostezky ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

za dohodnutou kupní cenu ve výši 18.950,-Kč 

a uzavřít kupní smlouvu s Lesy České republiky, s.p. dle přílohy č. 4 předloženého materiálu. 

Zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé: 

Předmětný pozemek byl zastavěn stavbou cyklostezky, jejíž výstavba byla řádně schválena 

zastupitelstvem města. Stavba cyklostezky byla součástí dotace z ROP Moravskoslezsko ve výši 

85 % uznatelných nákladů a po dobu udržitelnosti je nutné prokázat i majetkoprávní 

vztahy k dotčeným pozemkům. Původně byla na pozemek (parc. č. 1343) po dobu realizace 

cyklostezky uzavřena nájemní smlouva č. 2678/2010/OI (nájem dodnes činí 2.500,-Kč/rok) s 

tím, že bude zastavěná část pozemku parc. č. 1343/2 po zaměření skutečného stavu městem 

odkoupena. 

Na koupi pozemku za cenu obvyklou ve výši 7.250,-Kč dle znaleckého posudku vlastník 

nepřistoupil. Dohodnutá kupní cena je nejnižší, za kterou je ochoten pozemek prodat. 

  

 
ZM_M 28 
Návrh na výkup pozemků pro investiční akci “Petřkovice - kanalizační 
stoky, odkanalizování obce - část B - II. a III. etapa” 
  
Usnesení číslo: 1000/ZM1418/15 

(zn.předkl.) 
34 

  
k usnesení č. 03383/RM1418/50 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
koupit pozemek parc. č. 1818/44 - orná půda o výměře 1624 m2, v k.ú. Petřkovice u Ostravy, 

obec Ostrava,  který vznikne oddělením z pozemku parc.č. 1818/29 orná půda na základě 

geometrického plánu č.  1939-28/2016 zpracovaného Petrem  Obloukem, 

potvrzen   Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava  dne 

17. 2. 2016  pod. č. PGP  396/2016-807, který je nedílnou součástí kupní smlouvy od 

spoluvlastníků, 

- MXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXX XX XXXXX 

XXXXXXX XXXXX Ostrava, spoluvlastnický  podíl ve výši 1/3 

- XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXX 

XXXXXXXXX XXXXXXX XXX 29 Ostrava-Petřkovice, spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 

- XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX 

XXXXXXXX X XXX 30 Ostrava Zábřeh, spoluvlastnický  podíl ve výši 1/3 
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za kupní cenu  649 500,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která je přílohou č. 1 

předloženého materiálu, a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo 

  
koupit pozemky  parc. č. 1849/4 - orná půda o výměře 357 m2 a  parc. č. 1849/5 - orná půda o 

výměře 451 m2, vše v k.ú. Petřkovice u Ostrava, obec Ostrava, které vzniknou  oddělením z 

původního pozemku parc. č. 1849/1 v k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava na základě 

geometrického plánu č.  1939-28/2016 zpracovaného Petrem  Obloukem, 

potvrzenen    Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště 

Ostrava  dne 17. 2. 2016  pod. č. PGP  396/2016-80, od paní XXXXX XXXXXXX 

XXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX 

Ostrava-Zábřeh, za kupní cenu 323 200,- Kč,  za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která je 

přílohou č. 2 předloženého materiálu, a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č.2 předloženého 

materiálu 

 

  

 
ZM_M 29 
Návrh na záměr města prodat část pozemku v k. ú. Třebovice ve Slezsku, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1001/ZM1418/15 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 03237/RM1418/48 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o záměru města prodat část pozemku parc. č. 4425/5 o výměře 55 m2  označenou dle zaměření 

geometrickým plánem č. 4341-105/2007 ze dne 18.9.2007 jako pozemek parc. č. 4425/6 v k. ú. 

Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy bez svěření 

městskému obvodu 

  

 
ZM_M 30 
Návrh na záměr města prodat pozemek (ul. Vítězná), návrh na záměr 
města neprodat část pozemku (ul. Janovského), návrh na záměr města 
nedarovat pozemek (ul. Hrabákova), vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1002/ZM1418/15 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 03368/RM1418/50 
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Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
že město nemá záměr prodat část pozemku parc. č. 2620/71 o výměře 40 m2 

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřeno 

městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

dle zákresu, který je přílohou č. 2/4 předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo 

  
že město nemá záměr darovat spoluvlastnický podíl pozemku parc. č. 591/3 ve výši 

21326/124160 

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený 

městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  

 
ZM_M 31 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Mariánské Hory, 
návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k. ú. Přívoz a v k. ú. 
Mariánské Hory, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1003/ZM1418/15 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 03300/RM1418/49 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o záměru města prodat 

- část pozemku p.p.č. 761/6 o výměře 72 m2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, svěřeno 

městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky, která je dle geometrického 

plánu  č. 2037-5/2015 ze dne 12.2.2015 označena jako pozemek p.p.č. 761/6  v k. ú. Mariánské 

Hory, obec Ostrava, 

- část pozemku p.p.č. 761/6 o výměře 16 m2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, svěřeno 

městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky, která je dle geometrického 

plánu  č. 2037-5/2015 ze dne 12.2.2015 označena jako pozemek p.p.č. 761/8  v k. ú. Mariánské 

Hory, obec Ostrava,  

- část pozemku p.p.č. 761/6 o výměře 14 m2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, svěřeno 

městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky, která je dle geometrického 

plánu  č. 2037-5/2015 ze dne 12.2.2015 označena jako pozemek p.p.č. 761/9  v k. ú. Mariánské 

Hory, obec Ostrava, 

za podmínky uzavření věcných břemen na inženýrské sítě ve vlastnictví SMO a OVaK 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit, 
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dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
 

  

2) rozhodlo 

  
že město nemá záměr prodat 

část pozemku p.p.č. 971/8 o výměře 62 m2, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 2 

předloženého materiálu, 

pozemek p.p.č. 573/10 

vše v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, svěřeno městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 

  

3) rozhodlo 

  
že město nemá záměr prodat 

- část pozemku p.p.č. 1074 o výměře 654 m2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, nesvěřeno 

městskému obvodu, která je dle geometrického plánu  č. 2120-212/2015 ze dne 17.12.2015 

označena jako pozemek p.p.č. 1074/2  v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 32 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Heřmanice, obec 
Ostrava, v k.ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava, v k.ú. Poruba, obec 
Ostrava a v k.ú. Svinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1004/ZM1418/15 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 03301/RM1418/49 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o záměru města prodat: 

- část pozemku p.p.č. 337/136 ostatní plocha o výměře 1537 m2, v k.ú. Heřmanice, obec 

Ostrava, která je dle geometrického plánu č. 2074-153/2015 označena jako pozemek p.p.č. 

337/163 v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřeno městskému obvodu 

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

  
o záměru města prodat pozemek: 

- parc.č. 1227 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřeno městskému obvodu 

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

  

3) rozhodlo 

  
o záměru města prodat pozemek: 

- parc.č. 2105/2 zahrada v k.ú. Poruba, obec Ostrava 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Poruba 

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

  

4) rozhodlo 

  
o záměru města prodat: 

- trafostanici OS 9451 Svinov Vodárna Dubí, v k.ú. Svinov, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřeno městskému obvodu, 

na pozemku cizího vlastníka 

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

  

 
ZM_M 33 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava a v 
k.ú. Koblov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1005/ZM1418/15 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 03367/RM1418/50 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o záměru města prodat nemovitou věc, a to: 

- část pozemku parc.č. 2168 o výměře 245 m2 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, svěřeno 

městskému obvodu Slezská Ostrava, která je dle geometrického plánu č. 3825-52/2015 ze dne 
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17.04.2015  označena jako pozemek parc.č. 2168/2 (viz příloha č. 1/3) 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
 

  

2) rozhodlo 

  
o záměru města prodat nemovitou věc, a to: 

- část pozemku parc.č. 2168 o výměře 211 m2 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, svěřeno 

městskému obvodu Slezská Ostrava, která je dle geometrického plánu č. 3825-52/2015 ze dne 

17.04.2015  označena jako pozemek parc.č. 2168/3 (viz příloha č. 1/3) 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

3) rozhodlo 

  
o záměru města prodat nemovitou věc, a to: 

- část pozemku parc.č. 2168 o výměře 106 m2 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, svěřeno 

městskému obvodu Slezská Ostrava, která je dle geometrického plánu č. 3825-52/2015 ze dne 

17.04.2015  označena jako pozemek parc.č. 2168/4 (viz příloha č. 1/3) 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

4) rozhodlo 

  
o záměru města prodat nemovitou věc, a to: 

- část pozemku parc.č. 175 o výměře 181 m2 v k.ú. Koblov, obec Ostrava, svěřeno městskému 

obvodu Slezská Ostrava, která je dle geometrického plánu č. 1205-145/2015 ze 

dne 24.08.2015  označena jako pozemek parc.č. 175/1 (viz příloha č. 2/3) 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

5) rozhodlo 

  
o záměru města prodat nemovitou věc v k.ú. Koblov, obec Ostrava, a to: 

- část pozemku parc.č. 175 o výměře 180 m2 v k.ú. Koblov, obec Ostrava, svěřeno městskému 

obvodu Slezská Ostrava, která je dle geometrického plánu č. 1205-145/2015 ze 

dne 24.08.2015  označena jako pozemek parc.č. 175/2 (viz příloha č. 2/3) 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 
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ZM_M 36 
Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1006/ZM1418/15 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 03184/RM1418/47 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
že město nemá záměr prodat pozemek p.č.st. 327, k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, svěřený 

městskému obvodu Michálkovice 

  

2) rozhodlo 

  
že město nemá záměr prodat část pozemku p.p.č. 614/15, k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, 

svěřeného městskému obvodu Michálkovice, o výměře 20 m2 - dle přílohy č 2/1 předloženého 

materiálu 

  

 
ZM_M 38 
Návrh na záměr města neprodat pozemky pod garážemi v k.ú. Svinov, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1007/ZM1418/15 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 03297/RM1418/49 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o záměru města neprodat pozemky pod garážemi dle v k.ú. Svinov, obec Ostrava dle Důvodové 

zprávy předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 39 
Návrh na záměr města neprodat a svěřit nemovité věci v k.ú. Hrabůvka, 
obec Ostrava a návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. 
Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1008/ZM1418/15 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 03369/RM1418/50 
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Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o záměru města neprodat: 

- pozemek p.p.č. 884/3 ostatní plocha 

- pozemek p.p.č. 934 ostatní plocha 

- pozemek p.p.č. 935 ostatní plocha 

- pozemek p.č.st. 1577 zastavěná plocha a nádvoří,  jehož součástí je stavba bez čp/če, tech. 

vybavenost na pozemku p.č.st. 1577, 

vše v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřeno 

městskému obvodu 

  

2) rozhodlo 

  
vyhradit si rozhodnutí označit pozemky p.p.č. 884/3, 934, 935 a p.č.st. 1577, jehož součástí je 

stavba bez čp/če tech. vybavenost na pozemku p.č.st. 1577, vše v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 

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

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

  

3) rozhodlo 

  
označit pozemky p.p.č. 884/3, 934, 935 a p.č.st. 1577, jehož součástí je stavba bez čp/če, tech. 

vybavenost na pozemku p.č.st. 1577, vše v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava, jakožto majetek 

svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih, dle čl. 9 odst. 1, písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 

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

  

4) rozhodlo 

  
o záměru města prodat: 

- část pozemku p.p.č. 637/6 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2134 m2 v k.ú. Zábřeh nad 

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

č. 3263-155/2015 ze dne 11.12.2015 označena jako pozemek p.p.č. 637/24 v k.ú. Zábřeh nad 

Odrou, obec Ostrava 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
ZM_M 56 
Návrh na zrušení usnesení a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o 
zřízení služebnosti a o právu provést stavbu s RPG Byty, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 1009/ZM1418/15 

(zn.předkl.) 
32 
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k usnesení č. 03441/RM1418/51 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) ruší 

  
své usnesení č. 0846/ZM1418/12 ze dne 16.12.2015 v bodě 1), kterým rozhodlo na straně 

budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a o právu 

provést stavbu k pozemku parc. č. 1115/2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, s budoucím 

povinným Asental Land, s.r.o. a s investorem stavby Ostravské vodárny  a kanalizace a.s. 

  

2) rozhodlo 

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

zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu d 225 a o právu provést stavbu k pozemku: 

- parc. č. 1115/2 – ostatní plocha, zeleň 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

s budoucím povinným: 

RPG Byty, s.r.o. 

se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, PSČ 701 97 

IČO 277 69 127 

a 

s investorem: 

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, Nádražní 28/3114, PSČ 72971 

IČO 451 93 673, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 57 
Návrh zrušit bod 1) usnesení zastupitelstva města č. 0281/ZM1418/5 ze 
dne 29.04.2015 a bod 1) usnesení zastupitelstva města č. 
1610/ZM1014/23 ze dne 20.03.2013, návrh bezúplatně nenabýt pozemky 
parc.č. 14/11 a 14/17 v k.ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava (ČR - 
DIAMO, státní podnik) 
  
Usnesení číslo: 1010/ZM1418/15 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 03453/RM1418/51 
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Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
zrušit 

bod 1) svého usnesení č. 1610/ZM1014/23 ze dne 20.03.2013 v plném rozsahu 

bod 1) svého usnesení č. 0281/ZM1418/5 ze dne 29.04.2015 v plném rozsahu 

  

2) rozhodlo 

  
bezúplatně nenabýt pozemky od České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu 

DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem, Máchova 201, PSČ 471 21, IČO 000 02 739, a to: 

- parc.č. 14/11 

- parc.č. 14/17 

oba v k.ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava 

a 

neuzavřít “Darovací smlouvu” (dle přílohy č. 2 předloženého materiálu) 

  

 
ZM_M 58 
Návrh na odejmutí nemovitých věcí ze svěření MOb Slezská Ostrava a 
návrh na schválení dodatku č. 5 ke zřizovací listině právnické osoby 
Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, 
příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 1011/ZM1418/15 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 03445/RM1418/51 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
odejmout níže uvedené nemovité věci ze svěření městského obvodu Slezská Ostrava v souladu s 

ustanovením § 132 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších 

předpisů, a to: 

pozemek parc.č. 1212/1 

pozemek parc.č. 1214 

pozemek parc.č. 1215/1 

pozemek parc.č. 1216/22 

pozemek parc.č. 1216/23 

v k.ú. Hrušov, obec Ostrava 
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pozemek p.p.č. 420/5 

v k.ú. Muglinov, obec Ostrava 

  

2) rozhodlo 

  
uzavřít dodatek č. 5 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 předávají k hospodaření 

nemovité věci, a to: 

pozemky v k.ú. Hrušov, obec Ostrava 

parc.č. 1212/1   - pořizovací cena  11.765,00 Kč 

parc.č. 1214      - pořizovací cena    1.975,00 Kč 

parc.č. 1215/1   - pořizovací cena    4.710,00 Kč 

parc.č. 1216/22 - pořizovací cena    1.800,00 Kč 

parc.č. 1216/23 - pořizovací cena  23.985,00 Kč 

pozemek v k.ú. Muglinov, obec Ostrava 

p.p.č.   420/5    - pořizovací cena     1.550,00 Kč 

dle přílohy č.2 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 59 
Návrh na svěření pozemku v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava městskému 
obvodu Plesná 
  
Usnesení číslo: 1012/ZM1418/15 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 03444/RM1418/51 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
vyhradit si rozhodnutí označit pozemek parc.č. 401, zahrada v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava, 

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

vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění 

  

2) rozhodlo 

  
označit pozemek parc.č. 401, zahrada v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený 

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

města Ostravy, v platném znění 
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ZM_M 60 
Návrh na předání majetku k hospodaření dodatkem č. 3 ke zřizovací 
listině právnické osoby Knihovna města Ostravy, příspěvková 
organizace 
  
Usnesení číslo: 1013/ZM1418/15 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 03446/RM1418/51 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
dodatek č. 3 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, právnické osoby Knihovna města Ostravy, 

příspěvková organizace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) stanoví 

  
že dodatek č. 3 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014 právnické osoby Knihovna města Ostravy, 

příspěvková organizace, podepíše spolu s primátorem Ing. Tomáš Macura, MBA,  náměstek 

primátora Mgr. Radim Babinec 

  

 
ZM_M 61 
Návrh prodat pozemek v ploše “Strategické průmyslové zóny 
Ostrava-Mošnov” a uzavřít kupní smlouvu se společností Vítkovice, 
výzkum a vývoj - technické aplikace a.s., v k.ú. Mošnov, obec Mošnov 
  
Usnesení číslo: 1014/ZM1418/15 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 03454/RM1418/51 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
prodat  pozemek parc. č. 802/83 - orná půda  o výměře 25.230 m2, oddělený z pozemku parc. č. 

802/1 v k.ú. Mošnov, obec Mošnov, na základě geometrického plánu  č. 1108-214/2015, 

potvrzený Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Nový Jičín pod 

č. PGP-1733/2015-804 dne 2. 12. 2015,  společnosti Vítkovice  - výzkum a vývoj - technické 

aplikace a.s., Studenstská 6202/17 708 00 Ostrava -Poruba, IČ:27677257, za podmínek 

uvedených v návrhu kupní smlouvy, která je přílohou č. 1  a 2,předloženého materiálu a uzavřít 

kupní smlouvu  dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu, 

za podmínky souhlasu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR jako správce programu 
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ZM_M 62 
Návrh prodat pozemek parc.č. 159 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 
návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku parc.č. 159 v 
k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava se společností R - Servisní a.s. 
  
Usnesení číslo: 1015/ZM1418/15 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 03455/RM1418/51 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
prodat nemovitou věc v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, nesvěřenou městskému 

obvodu Slezská Ostrava,  a to: 

pozemek parc.č. 159 

společnosti R-Servisní a.s., sídlo Ostrava - Moravská Ostrava, Petra Křičky 3106/14-26, PSČ 

702 00, IČO: 278 29 031 

za sjednanou kupní cenu ve výši 690.000,- Kč s tím, že kupující uhradí statutárnímu městu 

Ostrava náklady na zpracování znaleckého posudku ve výši 1.500,- Kč a náklady na zpracování 

geometrického plánu pro vymezení rozsahu věcného břemene ve výši 7.260,- Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo 

  
na straně oprávněného ze služebnosti uzavřít smlouvu o  zřízení služebnosti inženýrské sítě pro 

umístění vodovodního přivaděče OC DN 250 a kabelového vedení veřejného osvětlení včetně 2 

ks ocelových stožárů a odbočného rozvaděče k části pozemku: 

parc.č. 159 - ostatní plocha, zeleň 

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

R - Servisní a.s. se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Petra Křičky 3106/14-26, PSČ 702 00 

IČO: 278 29 031 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

za podmínky, že zastupitelstvo města rozhodne o uzavření kupní smlouvy dle bodu 1) tohoto 

usnesení 
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ZM_M 63 
Návrh na koupi vodovodu a jednotné kanalizace v k.ú. Polanka nad 
Odrou, obec Ostrava, uzavření kupní smlouvy se spol. Jaroslav Žák - 
Reality Invest Group s.r.o., na přijetí daru vodovodu v k.ú. Hošťálkovice, 
obec Ostrava, uzavření darovací smlouvy s R.H. a uzavření smluv o 
zřízení služebnosti s vlastníky pozemků 
  
Usnesení číslo: 1016/ZM1418/15 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 03457/RM1418/51 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o koupi inženýrských sítí všechny v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, a to: 

vodovod  DN 80 v celkové délce 147,7 m, uložený v pozemcích : 

- parc. č. 3018/15  - orná půda, 

- parc. č. 3018/20  -  orná půda, 

- parc. č. 1437/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

kanalizace jednotná DN 250  v celkové délce 117 m, uložená v pozemcích : 

 - parc. č. 3018/15  - orná půda, 

 - parc. č. 1324/1 -  ostatní plocha, ostatní komunikace, 

za dohodnutou kupní cenu  v celkové výši 2,- Kč vč. DPH, z toho: 

- vodovod za kupní cenu ve výši 1,- Kč vč. DPH 

- kanalizace jednotná za kupní cenu ve výši 1,- Kč vč. DPH 

a  uzavření kupní smlouvy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

s prodávajícím 

Jaroslav Žák - Reality Invest Group s.r.o. 

se sídlem Hraničky 1305/8c, Polanka nad Odrou, 725 25, Ostrava, 

IČO: 268 68 156 

Stavební objekty byly vybudovány v rámci stavby “Výstavba šesti rodinných domů - technická 

infrastruktura - SO 01 Vodovod, SO 03 Kanalizace”. 

  

2) rozhodlo 

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

vodovodu DN 80 a kanalizace jednotné DN 250 v částech pozemku: 

parc. č. 3018/15 – orná půda, 

v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, se spoluvlastníky pozemku: 

manželé 
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XXXX XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXká, 

oba bydliště XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X 

XXXXXXX XXX XXXou, 

SJM podíl ve výši 1/6, 

manželé 

Mgr. Marek XXXXXXX X XXXXXX XXXXXXová, 

oba bydliště XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X 

XXXXXXX XXX XXrou, 

SJM podíl ve výši 1/6, 

manželé 

Ing. XXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXX XXXXXXová, 

oba bydliště XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X 

XXXXXXX XXX XXrou, 

SJM podíl ve výši 1/6, 

manželé 

Marek XXXXXX X XXXXX XXXXXXXá, 

oba bydliště XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXX XXXXXXX X 

XXXXXXX XXX XXrou, 

SJM podíl ve výši 1/6, 

Ing. XXXXXX XXXbel, 

bydliště XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXX 

XXX XXrou, 

podíl ve výši 1/6, 

XXXXXXX XXXXXková, 

bydliště Jaroslava XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXX XXX 

XXrou, 

podíl ve výši 1/12, 

XXXX XXXXch, 

bydliště Jaroslava XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXX XXX 

Xdrou, 

podíl ve výši 1/12, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 

za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva k vodovodu DN 80 a ke kanalizaci jednotné 

DN 250 na statutární město Ostrava na základě kupní smlouvy uvedené v bodě 1) tohoto 

usnesení 

  

3) rozhodlo 

  
o přijetí daru 

vodovodu DN 100 délky 209 m uloženého  v  pozemcích  k.ú. Hošťálkovice, obec Ostrava dle 
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přílohy č. 4 A a č. 4 B předloženého materiálu, a to: 

- parc.č.493/2 - orná půda, 

- parc.č.493/3 - orná půda, 

- parc.č.1941/2 - orná půda, 

- parc.č.1941/3 - orná půda, 

- parc.č.2081/1 - ostatní plocha, silnice, 

a uzavření darovací smlouvy  dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

s  dárcem 

XXXX XXXXXXXvá,   

bydliště XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXXice 

Vodovod byl vybudován v rámci stavby “Rodinné domy Hošťálkovice - inženýrské sítě”. 

  

4) rozhodlo 

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

vodovodu DN 100 v částech pozemků: 

parc. č. 493/2 - orná půda, 

parc. č. 493/3 – orná půda, 

oba v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, se spoluvlastníky pozemků: 

manželé 

Pavel XXXXXX X XXXXXXX XXXXXrová, 

oba bydliště XXXXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXblov, 

parc. č. 493/2 - SJM podíl ve výši 2/9, 

parc. č. 493/3 - SJM podíl ve výši 1/5, 

XXXXXXXX XXXXková, 

bydliště XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXXice, 

parc. č. 493/2 - podíl ve výši 1/18, 

parc. č. 493/3 - podíl ve výši 1/20, 

XXXXXXXX XXXXXová, 

bydliště XXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXXXce, 

parc. č. 493/2 - podíl ve výši 2/27, 

parc. č. 493/3 - podíl ve výši 1/10, 

Ing. XXXXX XXXXXXký, 

bydliště XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXrava, 

parc. č. 493/2 - podíl ve výši 2/9, 

parc. č. 493/3 - podíl ve výši 1/5, 

XXXXX XXXXXXka, 

bydliště XXXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXka, 

parc. č. 493/2 - podíl ve výši 2/27, 
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parc. č. 493/3 - podíl ve výši 1/10, 

XXXXX XXXnlein, 

bydliště XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXXXce, 

parc. č. 493/2 - podíl ve výši 1/18, 

parc. č. 493/3 - podíl ve výši 1/20, 

XXXXX XXXXich, 

bydliště Na XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXsina, 

parc. č. 493/2 - podíl ve výši 2/27, 

parc. č. 493/3 - podíl ve výši 1/10, 

manželé 

XXXXX XXXXX X XXXX XXXXXXX XXXXXXvá, 

oba bydliště XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXce 

parc. č. 493/2 - SJM podíl ve výši 2/9, 

parc. č. 493/3 - SJM podíl ve výši 1/5, 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu, 

za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva k vodovodu DN 100 na statutární město 

Ostrava na základě darovací smlouvy uvedené v bodě 3) tohoto usnesení 

  

5) rozhodlo 

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

vodovodu DN 100 v části pozemku: 

parc. č. 1941/2 - orná půda, 

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

XXXXXX XXXXXXXik, 

bydliště XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXice, 

dle přílohy č. 7 předloženého materiálu, 

za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva k vodovodu DN 100 na statutární město 

Ostrava na základě darovací smlouvy uvedené v bodě 3) tohoto usnesení 

  

6) rozhodlo 

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

vodovodu DN 100 v části pozemku: 

parc. č. 1941/3 - orná půda, 

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

XXXXX XXXXXXXXá, 
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bydliště XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXba, 

dle přílohy č. 8 předloženého materiálu, 

za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva k vodovodu DN 100 na statutární město 

Ostrava na základě darovací smlouvy uvedené v bodě 3) tohoto usnesení 

  

 
ZM_M 64 
Návrh na změnu stanov společnosti OVA!!!CLOUD.net a.s. ve spojitosti 
se záměrem fúze společnosti OVANET a.s. a společnosti 
OVA!!!CLOUD.net a.s. 
  
Usnesení číslo: 1017/ZM1418/15 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 03435/RM1418/51 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
změnu stanov obchodní společnosti OVA!!!CLOUD.net a.s., se sídlem Hájkova 1100/13, 

Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 258 57 568, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, pro účely fúze 

sloučením společnosti OVA!!!CLOUD.net a.s. a společnosti OVANET a.s., se sídlem Hájkova 

1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 293 99 491 

  

 
ZM_M 41 
Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby 
“Odkanalizování Přívozu na ÚČOV II. etapa, 1. a 2. část, rušení výustí” 
  
Usnesení číslo: 1018/ZM1418/15 

(zn.předkl.) 
34 

  
k usnesení č. 03386/RM1418/50 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
uzavřít Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo č. 0773/2014/OI/LPO ze dne 20.03.2014, který se týká 

stavby “Odkanalizování Přívozu na ÚČOV - II. etapa, 1. a 2. část, rušení výustí” se zhotovitelem 

POHL, cz, a.s., Roztoky, Nádražní 25, PSČ 252 63, IČO: 25606468 

odštěpný závod Opava, Holasická 1632/57A, PSČ 747 05 
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a objednatelem 

statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, kterým se 

původní smlouva doplňuje o méněpráce a vícepráce na stavbě kanalizace v Ostravě - Přívoze, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 42 
Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností” v souvislosti se 
stavbami zahrnutými do kapitálového rozpočtu města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 1019/ZM1418/15 

(zn.předkl.) 
34 

  
k usnesení č. 03387/RM1418/50 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
uzavřít “Smlouvu o zřízení věcného břemene”  v souvislosti se stavbou “Cyklistická trasa O, 

Ostrava - Radvanice” mezi povinným: 

Moravskoslezský kraj 

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

IČO: 70890692 

zastoupený z pověření hejtmana kraje, příspěvkovou organizací, 

se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 

IČO: 00095711 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení věcného břemene na části pozemku parc.č. 3265/1 v k.ú. 

Radvanice, obec Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo 

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

Přívozu do ÚČOV - 2. etapa, 2. část” mezi povinným: 

Moravskoslezský kraj 

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

IČO: 70890692 

zastoupený z pověření hejtmana kraje, příspěvkovou organizací, 

se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 

IČO: 00095711 

a 

oprávněným: 

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



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 58/64  

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení věcného břemene na části pozemku parc.č. 971/1 v k.ú. Přívoz, 

obec Ostrava dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) rozhodlo 

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

“Rekonstrukce vodovodu ul. Za Ještěrkou” 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 věcného břemene na částech pozemků parc.č. 105/1 a parc.č. 

105/9 v k.ú. Bartovice, obec Ostrava dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

4) rozhodlo 

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

ocelových vodovodních přivaděčů” mezi vlastníkem: 

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

se sídlem: Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava  

IČO: 61974757 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení věcného břemene na části pozemku parc.č. 2957/6 v k.ú. Poruba, 

obec Ostrava dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  

5) rozhodlo 

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

ocelových vodovodních přivaděčů I. etapa” mezi vlastníkem: 

Český rybářský svaz, z.s., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko 

Jahnova 890/14 

709 00 Ostrava - Mariánské Hory 

IČO: 00434167 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení věcného břemene na části pozemku parc.č. 2504/2 v k.ú. Svinov, 
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obec Ostrava dle přílohy č. 10 předloženého materiálu 

  

6) rozhodlo 

  
uzavřít “Smlouvu o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Odvedení odpadních vod z 

průmyslové zóny Paskov” mezi vlastníky: 

Ing. BXXXXXX MXXXXXX, nar. XXXXXXXXX 

XXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX 

ČXXXX MXXXXXX, nar. XXXXXXXXX 

XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXX 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení věcného břemene na částech pozemků parc.č. 847, parc.č. 846/1 

a parc.č. 840 v k.ú Hrušov, obec Ostrava dle přílohy č. 12 předloženého materiálu 

  

7) rozhodlo 

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

Radvanice” mezi vlastníkem: 

JA-KU stav s.r.o. 

se sídlem Hvězdná 898/10, 716 00 Ostrava - Radvanice 

IČO: 29383285 

a 

oprávněným: 

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

IČ: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení věcného břemene na části pozemku parc.č. 108/1 v k.ú. 

Radvanice, obec Ostrava dle přílohy č. 14 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 43 
Významná veřejná zakázka “Tramvajové mosty ul. Plzeňská”, poř. č. 
3/2016 
  
Usnesení číslo: 1020/ZM1418/15 

(zn.předkl.) 
34 

  
k usnesení č. 02991/RM1418/44 
k usnesení č. 03392/RM1418/50 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
odůvodnění veřejné zakázky “Tramvajové mosty ul. Plzeňská”, poř. č. 3/2016, dle ust. § 156 
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odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 65 
Návrh na uzavření Dodatku č.3 ke Smlouvě o dílo č. 0875/2014/OI/LPO na 
úpravu předmětu smlouvy v rámci realizace stavby 3064 “Přestupní uzel 
Hulváky, I. etapa” 
  
Usnesení číslo: 1021/ZM1418/15 

(zn.předkl.) 
34 

  
k usnesení č. 03460/RM1418/51 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o uzavření Dodatku č.3 ke Smlouvě o dílo č. 0875/2014/OI/LPO, kterým se v rámci realizace 

stavby 3064 “Přestupní uzel Hulváky, I.etapa” snižuje předmět smlouvy o méněpráce, a to mezi 

zhotovitelem:’ 

STRABAG, a.s. 

se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00 

IČO: 60838744 

a 

objednatelem: 

statutární město Ostrava 

Prokešovo náměstí 8, 729 30  Ostrava 

IČO: 00845451 

dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 66 
Významná veřejná zakázka “SPZ Mošnov - retenční nádrž”, poř. č. 
020/2015 
  
Usnesení číslo: 1022/ZM1418/15 

(zn.předkl.) 
34 

  
k usnesení č. 00600/RM1418/11 
k usnesení č. 03465/RM1418/51 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
Odůvodnění veřejné zakázky dle ust. § 156 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a Požadavky na obsah smlouvy veřejné zakázky “SPZ 
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Mošnov - retenční nádrž”, poř. č. 020/2015,  v rozsahu dle předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 45 
Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí 
města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 1023/ZM1418/15 

(zn.předkl.) 
33 

  
k usnesení č. 03402/RM1418/50 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy ve výši 

250.000 Kč právnické osobě ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02, IČO: 47657901, se sídlem 

č. p. 146, 742 54 Bartošovice na záchranu poraněných či jinak hendikepovaných volně žijících 

živočichů ze správního území statutárního města Ostravy - provoz záchranné stanice v roce 2016 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a důvodové zprávy 

 

  

2) rozhodlo 

  
na straně statutárního města Ostravy o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční 

dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy s právnickou osobou ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 

70/02, IČO: 47657901, se sídlem č. p. 146, 742 54 Bartošovice dle bodu 1) tohoto usnesení a 

přílohy č. 2 předloženého materiálu 

 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- zvyšuje financování 

pol. 8115, ÚZ 1030, ORJ 120 ........................... o 250 tis. Kč 

- zvyšují neinvestiční transfery spolkům 

§ 3741, pol. 5222, ÚZ 1030, ORJ 190 .............. o 250 tis. Kč 

  

4) ukládá 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.03.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

ZM_M 67 
Úprava statutu Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší a 
vyhlášení programu na poskytnutí účelových neinvestičních dotací na 
ozdravné pobyty v období od 01.11.2016 do 30.04.2017 
  
Usnesení číslo: 1024/ZM1418/15 

(zn.předkl.) 
33 

  
k usnesení č. 03469/RM1418/51 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o úpravě statutu Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) rozhodlo 

  
v případě schválení úpravy statutu Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší dle bodu 1) 

tohoto usnesení o vyhlášení Programu na poskytnutí účelových neinvestičních dotací na 

ozdravné pobyty v období od 01. 11. 2016 do 30. 04. 2017 dle přílohy č. 5 předloženého 

materiálu, přičemž celkový objem peněžních prostředků na podporu stanoveného účelu formou 

dotací se stanovuje na 1.000.000 Kč 

 

  

3) ukládá 

  
odboru ochrany životního prostředí 

zveřejnění programu dle bodu 2) tohoto usnesení a přílohy č. 5 předloženého materiálu na úřední 

desce způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty pro 

podání žádosti stanovené v příloze č. 5 předloženého materiálu nejméně po dobu 90 dnů ode dne 

zveřejnění 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 01.04.2016 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 
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ZM_M 68 
Snížení výdajů rozpočtu r. 2016 
  
Usnesení číslo: 1025/ZM1418/15 

(zn.předkl.) 
29 

  
k usnesení č. 03472/RM1418/51 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) bere na vědomí 

  
snížení výdajů rozpočtu r. 2016 o celkovou částku 45 455 tis.Kč 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 46 
Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace na stavbu 
“Silnice III/4785 přeložka ulice Bílovecká, I. etapa, 1. a 2. stavba” 
  
Usnesení číslo: 1026/ZM1418/15 

(zn.předkl.) 
39 

  
k usnesení č. 8357/RM1014/109 
k usnesení č. 2100/ZM1014/28 
k usnesení č. 03407/RM1418/50 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace č. 2867/2013/OD ze 

dne 20.11.2013 na stavbu “Silnice III/4785 přeložka ulice Bílovecké Ostrava, I. etapa, 1. a 2. 

stavba” mezi statutárním městem Ostrava a Moravskoslezským krajem, IČO 70890692, se 

sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

 

  

 
ZM_M 47 
Návrh na uzavření Smluv o zajištění dopravní obslužnosti na území 
Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou pro oblast 
Karvinsko a Orlovsko 
  
Usnesení číslo: 1027/ZM1418/15 

(zn.předkl.) 
39 
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k usnesení č. 03408/RM1418/50 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o uzavření Smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje 

veřejnou linkovou dopravou - oblast Karvinsko, mezi statutárním městem Ostrava a 

Moravskoslezským krajem, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo 

  
o uzavření Smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje 

veřejnou linkovou dopravou - oblast Orlovsko, mezi statutárním městem Ostrava a 

Moravskoslezským krajem, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
  
 
 


