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Přehled usnesení zastupitelstva města dle čísel ze dne: 25.06.2014 

  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl
. 

2531/ZM1014/33 ZM_M 0 Schválení programu 33. zasedání zastupitelstva města 
konaného dne 25.6.2014 

35 

2532/ZM1014/33 ZM_M 0 Určení ověřovatelů zápisu z 33. zasedání 

zastupitelstva města, konaného dne 25. 6.2014 

72 

2533/ZM1014/33 ZM_M 0 Zpráva ověřovatelů zápisu z 32. zasedání 
zastupitelstva města 

72 

2534/ZM1014/33 ZM_M 1 Informace o činnosti orgánů města 35 

2535/ZM1014/33 ZM_M 120 Žádost Sdružení sportovních klubů Vítkovice a 
Českého atletického svazu o podporu kandidatury 
města Ostravy na konání Kontinentálního poháru IAAF 

2018 

32 

2536/ZM1014/33 ZM_M 3 Stanovení počtu členů zastupitelstva města pro 
volební období 2014 - 2018 

35 

2537/ZM1014/33 ZM_M 4 Informace o plnění usnesení zastupitelstva města 35 
2538/ZM1014/33 ZM_M 5 Návrh stanov a odvolání členů představenstva 

obchodní společnosti Krematorium Ostrava, a.s. a 
obchodní společnosti Technické služby, a.s. Slezská 

Ostrava 

35 

2539/ZM1014/33 ZM_M 6 Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace z 
rozpočtu statutárního města Ostravy na pořádání 
kongresu XII. Ostravské traumatologické dny 

35 

2540/ZM1014/33 ZM_M 7 Návrh na uzavření dodatku č.1 se Sdružením obrany 
spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. ke smlouvě 

č.3318/2013/KP o poskytnutí účelové dotace z 
rozpočtu statutárního města Ostravy 

35 

2541/ZM1014/33 ZM_M 8 Návrh smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční 
dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy 
Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z. s., ve 
výši 200 tis. Kč na výdaje spojené s přípravou 15. 
ročníku mezinárodní konference Investment & 

Business Forum, která se uskuteční dne 8. října 2014, 
v hotelu Clarion, v Ostravě. 

35 

2542/ZM1014/33 ZM_M 9 Zřízení nové příspěvkové organizace Firemní školka 
města Ostravy, příspěvková organizace 

35 

2543/ZM1014/33 ZM_M 10 Čestné prohlášení k projektu “Cyklostezka Počáteční - 

Slezskoostravský hrad” 

35 

2544/ZM1014/33 ZM_M 11 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z 

rozpočtu města REGIONU POODŘÍ na projekt 
“Cyklostezka Odra-Morava-Dunaj v Moravskoslezském 
kraji” 

35 

2545/ZM1014/33 ZM_M 12 Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města 
Ostravy, kterou se mění obecně závazná vyhláška 
statutárního města Ostravy č. 2/2009, o zákazu 

konzumace alkoholických nápojů na veřejném 
prostranství, ve znění pozdějších předpisů 

35 

2546/ZM1014/33 ZM_M 72 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 

2547/ZM1014/33 ZM_M 73 Návrh společenských smluv společností s ručením 
omezeným, jejichž jediným společníkem je statutární 
město Ostrava 

35 

2548/ZM1014/33 ZM_M 74 Návrh stanov společnosti Vědecko-technologický park 
Ostrava, a.s. 

35 
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2549/ZM1014/33 ZM_M 75 Návrh stanov akciových společností, jejichž jediným 
akcionářem je statutární město Ostrava 

35 

2550/ZM1014/33 ZM_M 77 Smlouva o přijetí účelové investiční dotace města 
Vratimov za účelem realizace projektu „Prodloužení 
cyklostezky – lávka přes Ostravici, Ostrava – Hrabová“ 

35 

2551/ZM1014/33 ZM_M 78 Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace na 
vydání knihy o ostravské odbojové skupině Karla 
Břenka “Pět proti gestapu” 

35 

2552/ZM1014/33 ZM_M 79 Změnový formulář IPRM - přesun alokovaných 
prostředků 

35 

2553/ZM1014/33 ZM_M 80 Návrh dodatku č. 2 k Dohodě o vzájemné spolupráci 
ev.č. 2066/2010/OER uzavřené mezi statutárním 
městem Ostrava a Ostravskou Univerzitou v Ostravě 

35 

2554/ZM1014/33 ZM_M 81 Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o 
budoucích smlouvách o koupi pozemků ev.č. 

0551/2009/MJ uzavřené mezi statutárním městem 
Ostrava a společností Železniční Cargo MOŠNOV s.r.o. 

35 

2555/ZM1014/33 ZM_M 82 Žádost Moravskoslezského kraje o poskytnutí účelové 
investiční dotace z rozpočtu statutárního města 
Ostravy 

35 

2556/ZM1014/33 ZM_M 83 Návrh na uzavření Investiční smlouvy a návrh na 
záměr prodeje pozemků - Strategická průmyslová 

zóna Ostrava-Mošnov 

35 

2557/ZM1014/33 ZM_M 100 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. 
Pustkovec, obec Ostrava v areálu VTP 

34 

2558/ZM1014/33 ZM_M 13 Přijetí Dodatku č.1 ke smlouvě č. 12105485 o 
poskytnutí podpory k projektu “Snižování rizik při 

potenciální havárii s amoniakem v městském 

environmentu Ostravy” v rámci Operačního programu 
Životní prostředí 

31 

2559/ZM1014/33 ZM_M 14 Návrh aktualizace č. 3 Plánu financování obnovy 
vodovodů a kanalizací 

31 

2560/ZM1014/33 ZM_M 15 Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z 
rozpočtu statutárního města Ostravy č. 
1330/2013/OŽP 

31 

2561/ZM1014/33 ZM_M 16 Návrh odpovědi na dopis adresovaný zastupitelstvu 
města – S-110/14 

31 

2562/ZM1014/33 ZM_M 17 Návrh smlouvy na poskytnutí účelové dotace na 
„Expozice mokřadního ekosystému v Zoo Ostrava“ pro 
Zoologickou zahradu Ostrava, příspěvková organizace 

31 

2563/ZM1014/33 ZM_M 18 Poskytnutí finančních prostředků z Fondu životního 

prostředí města Ostravy Základní škole PRIGO, s.r.o. 

31 

2564/ZM1014/33 ZM_M 84 Přijetí smlouvy a Rozhodnutí o poskytnutí dotace k 
projektům “Realizace vybraných prvků ÚSES na území 
statutárního města Ostravy - 1. etapa, část A” a 
“Realizace vybraných prvků ÚSES na území 
statutárního města Ostravy - 1. etapa, část B” v rámci 
Operačního programu Životní prostředí 

31 

2565/ZM1014/33 ZM_M 85 Postup ve věci variant dalšího fungování obchodní 
společnosti OVA!!!CLOUD.net. a.s. 

31 

2566/ZM1014/33 ZM_M 19 Návrh na uzavření Smlouvy o zřízení věcného 
břemene v souvislosti se stavbou Nová Karolina - 
tramvajová zastávka 28. října - přeložky plynovodů 

34 

2567/ZM1014/33 ZM_M 20 Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebnosti” v 
souvislosti se stavbou “Cyklostezky-komunikace v 

bermě, úsek lávka na Kamenec, lávka k hradu” 

34 

2568/ZM1014/33 ZM_M 21 Návrh na uzavření “Smluv o zřízení věcného břemene” 
v souvislosti se stavbou “Tramvajová zastávka 
Karolina” 

34 

2569/ZM1014/33 ZM_M 22 Návrh na uzavření “Smlouvy o zřízení věcného 
břemene” a “Smluv o zřízení služebnosti inženýrské 

34 
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sítě” v souvislosti se stavbami odboru investičního 
zahrnutými v kapitálovém rozpočtu města Ostravy 

2570/ZM1014/33 ZM_M 23 Významná veřejná zakázka “Kanalizace Folvarek II. 
etapa”, poř. č. 95/2014 

34 

2571/ZM1014/33 ZM_M 24 Veřejná zakázka “Doplnění VO ul. Valašská”, poř. č. 
109/2014 

34 

2572/ZM1014/33 ZM_M 26 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti s 
vlastníkem pozemků MAHLE Behr Ostrava s.r.o. 

34 

2573/ZM1014/33 ZM_M 27 Návrh na uzavření smluv o zřízení služebnosti, dohody 
o zrušení smlouvy o zřízení věcného břemene, s 
vlastníky pozemků fyzickými osobami, SSMSK 

34 

2574/ZM1014/33 ZM_M 28 Souhlas s postoupením smluv 34 
2575/ZM1014/33 ZM_M 29 Návrh na vykoupení nemovitostí v k.ú. Petřkovice u 

Ostravy, obec Ostrava (inv. akce - Kanalizace 
Petřkovice) 

34 

2576/ZM1014/33 ZM_M 30 Návrh uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o budoucí 
smlouvě kupní ev. č. 2140/2010/MJ 

34 

2577/ZM1014/33 ZM_M 31 Návrh na přijetí daru vodovodního řadu a jednotné 
kanalizace, uzavření darovacích smluv s dárci T.K. a 
fyz. osobami a uzavření smluv o zřízení služebnosti s 
fyzickými osobami, v k.ú. Polanka nad Odrou, 
Hošťálkovice, obec Ostrava 

34 

2578/ZM1014/33 ZM_M 32 Návrh na uzavření darovací smlouvy na dar 
vodovodního řadu v k. ú. Polanka nad Odrou, obec 
Ostrava a uzavření smluv o zřízení služebnosti 

34 

2579/ZM1014/33 ZM_M 33 Návrh na záměr města neprodat nemovitost v k. ú. 
Přívoz (lokalita ulice Muglinovská) a nedarovat 

nemovitosti v k. ú. Mariánské Hory (lokalita ul. 

Zelená), obec Ostrava 

34 

2580/ZM1014/33 ZM_M 34 Návrh na prodej pozemků v k. ú. Poruba a v k.ú. 
Svinov, obec Ostrava Povodí Odry s.p. 

34 

2581/ZM1014/33 ZM_M 35 Návrh koupit a svěřit pozemky p.p.č. 462/10 a p.p.č. 
467/1 v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava 

34 

2582/ZM1014/33 ZM_M 36 Návrh na svěření nemovitosti městskému obvodu 
Petřkovice 

34 

2583/ZM1014/33 ZM_M 37 Návrh koupit pozemek parc.č. 5649/3, k.ú. Slezská 
Ostrava, obec Ostrava 

34 

2584/ZM1014/33 ZM_M 38 Návrh nezřídit předkupní právo k části pozemku parc. 
č. 1036/1 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

34 

2585/ZM1014/33 ZM_M 39 Návrh na záměr města neprodat pozemky p.p.č. 409/7 
a p.p.č. 404/3 oba v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava 

34 

2586/ZM1014/33 ZM_M 40 Návrh na záměr města prodat pozemek parc.č. 192/4, 

návrh na záměr města neprodat pozemky, vše v k.ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Vojanova) a 
návrh na záměr města nesměnit pozemky v k.ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava, za pozemky v k.ú. 
Vřesina u Bílovce, obec Vřesina 

34 

2587/ZM1014/33 ZM_M 41 Návrh na záměr města prodat pozemek v k.ú. 

Vítkovice, obec Ostrava 

34 

2588/ZM1014/33 ZM_M 42 Návrh na záměr města prodat pozemek p.č.st. 6566, 
k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 

34 

2589/ZM1014/33 ZM_M 43 Návrh na záměr města prodat pozemky v k.ú. Svinov, 
obec Ostrava 

34 

2590/ZM1014/33 ZM_M 44 Návrh na záměr města prodat pozemky v k.ú. Polanka 
nad Odrou a v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

34 

2591/ZM1014/33 ZM_M 45 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. 

Slezská Ostrava, v k.ú. Muglinov, v k.ú. Kunčice nad 
Ostravicí, obec Ostrava 

34 

2592/ZM1014/33 ZM_M 46 Návrh na záměr města prodat pozemky v k.ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. 
Ahepjukova,Hornopolní), návrh na záměr města 

34 
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neprodat pozemky v k.ú. Moravská Ostava, obec 
Ostrava(ul. Ahepjukova, Sládkova) 

2593/ZM1014/33 ZM_M 47 Návrh na záměr města neprodat nemovitosti v k. ú. 
Přívoz, lokalita ulice Sokolská třída a v k. ú. Nová Ves 
u Ostravy, lokalita ulice Bartošova, obec Ostrava 

34 

2594/ZM1014/33 ZM_M 48 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. 
Hrabůvka a v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava Návrh na 
záměr města směnit nemovité věci v k.ú. Stará Bělá, 

obec Ostrava 

34 

2595/ZM1014/33 ZM_M 86 Návrh nevyužít předkupní právo ke garážím na 
pozemcích p.č.st. 1418, p.č.st. 1447 a p.č.st. 1448, 
k.ú. Heřmanice, obec Ostrava 

34 

2596/ZM1014/33 ZM_M 87 Návrh na nevyužití předkupního práva ke stavbě, 

návrh na záměr města prodat pozemek, vše v k.ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Sokolská) 

34 

2597/ZM1014/33 ZM_M 88 Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Muglinov, obec 
Ostrava 

34 

2598/ZM1014/33 ZM_M 89 Návrh na uzavření kupních smluv na koupi pozemků, 
splaškové kanalizace, vodovodu, dešťové kanalizace, 
veřejného osvětlení a komunikace v k.ú. Lhotka u 
Ostravy, obec Ostrava a uzavření smlouvy o zřízení 
služebnosti s P.K. a svěření pozemků, příjezdové 

komunikace, dešťové kanalizace MO Lhotka 

34 

2599/ZM1014/33 ZM_M 90 Návrh na prodej pozemků v k. ú. Poruba, obec 
Ostrava do SJM formou splátek 

34 

2600/ZM1014/33 ZM_M 91 Návrh prodat pozemek v k.ú. Polanka nad Odrou, obec 
Ostrava 

34 

2601/ZM1014/33 ZM_M 92 Návrh na svěření zatrubnění Petřkovického potoka MO 

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

34 

2602/ZM1014/33 ZM_M 93 Návrh na záměr města směnit nemovitosti v k.ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita Nová 
Karolina) 

34 

2603/ZM1014/33 ZM_M 94 Návrh na záměr města směnit nemovitosti v k.ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Nová Porážková) 

34 

2604/ZM1014/33 ZM_M 95 Návrh směnit nemovitosti v k.ú. Hrabůvka, obec 

Ostrava a návrh na uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti k pozemku ve vlastnictví 
města 

34 

2605/ZM1014/33 ZM_M 96 - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. 
Vítkovice, obec Ostrava - Návrh na záměr města 
darovat nemovité věci v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava 

34 

2606/ZM1014/33 ZM_M 97 Návrh na záměr města prodat pozemky v k.ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Vítězná), návrh 
na záměr města směnit pozemky v k.ú. Moravská 
Ostrava (ul. Pelclova), návrh na záměr města 
neprodat pozemky v k.ú. Moravská Ostrava (ul. 
Hrušovská) 

34 

2607/ZM1014/33 ZM_M 98 Návrh na záměr města zcizit nemovité věci 

prostřednictvím dražby dobrovolné, návrh na záměr 
města neprodat prostřednictvím přímého prodeje (Vila 
na Zapadlém) 

34 

2608/ZM1014/33 ZM_M 99 Návrh na schválení dodatku č. 1 ke zřizovací listině 
právnické osoby Zoologická zahrada Ostrava, 
příspěvková organizace,kterým se předává majetek k 
hospodaření 

34 

2609/ZM1014/33 ZM_M 101 Návrh na uzavření “Dohody o zrušení věcného 

předkupního práva k nemovitostem mezi Statutárním 
městem Ostrava a společností Železniční Cargo 
MOŠNOV s.r. o. 

34 

2610/ZM1014/33 ZM_M 102 Návrh na uzavření smluv o smlouvách budoucích o 
služebnosti a dodatku ke smlouvě o uzavření budoucí 

34 
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smlouvy v souvislosti se stavbami, odboru 
investičního, zahrnutými do kapitálového rozpočtu 

statutárního města Ostravy 
2611/ZM1014/33 ZM_M 103 Veřejná zakázka “Komunikace, chodníky a parkovací 

plochy u býv. kina Mír”, poř. č. 114/2014 
34 

2612/ZM1014/33 ZM_M 104 Veřejná zakázka “Komunikace a chodníky ul. Sirotčí”, 
poř. č. 022/2014 

34 

2613/ZM1014/33 ZM_M 105 Veřejná zakázka “Domov pro seniory IRIS - 

přístavba”, poř. č. 027/2014 

34 

2614/ZM1014/33 ZM_M 106 Veřejná zakázka “Přístavba objektu IVC Slezská 
Ostrava”, poř.č. 36/2014 

34 

2615/ZM1014/33 ZM_M 107 Významná veřejná zakázka “Kanalizace Michálkovice”, 
poř. č. 99/2014 

34 

2616/ZM1014/33 ZM_M 108 Veřejná zakázka “Stará Bělá - propojení stávající 
kanalizace na sběrač D”, poř. č. 100/2014 

34 

2617/ZM1014/33 ZM_M 109 Veřejná zakázka “Prodloužená ul. Ruská - dodatek č. 
4”, poř. č. 129/2014 

34 

2618/ZM1014/33 ZM_M 110 Veřejná zakázka “Cyklistická trasa O, O-Přívoz”, poř. 
č. 102/2014 

34 

2619/ZM1014/33 ZM_M 111 Veřejná zakázka “Doplnění VO Domovská”, poř. č. 
108/2014 

34 

2620/ZM1014/33 ZM_M 112 Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo akce 

Komunikace Zengrova 

34 

2621/ZM1014/33 ZM_M 113 Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě” uzavřených v souvislosti se stavbou 
“Rozvoj metropolitní komunikační infrastruktury SMO” 
a stavbou “Tramvajová zastávka Karolina” 

34 

2622/ZM1014/33 ZM_M 114 Návrh na poskytnutí nienvestičních dotací na obnovu a 

zachování kulturní památky z rozpočtu statutárního 
města Ostravy pro rok 2014 

34 

2623/ZM1014/33 ZM_M 49 Změna stanov společnosti Společnost pro využití 
letiště Ostrava-Mošnov, a.s. 

30 

2624/ZM1014/33 ZM_M 51 Schválení účetní závěrky statutárního města Ostravy 30 
2625/ZM1014/33 ZM_M 52 Zpráva o hospodaření SMO za rok 2013 - závěrečný 

účet 
30 

2626/ZM1014/33 ZM_M 53 Zpráva o hospodaření statutárního města Ostrava za 
první čtvrtletí roku 2014 

30 

2627/ZM1014/33 ZM_M 54 Rozdělení volných zdrojů u základního běžného účtu 30 
2628/ZM1014/33 ZM_M 55 Úprava závazných ukazatelů 30 
2629/ZM1014/33 ZM_M 56 Úpravy rozpočtu 30 
2630/ZM1014/33 ZM_M 115 Plnění usnesení zastupitelstva města č. 590/12 ze dne 

17.12.2003 - pohledávky a ostatní aktiva statutárního 

města Ostravy ke dni 31.12.2013 

30 

2631/ZM1014/33 ZM_M 116 Změny stanov obchodní společnosti KIC Odpady, a.s. 30 
2632/ZM1014/33 ZM_M 117 Změna stanov společnosti Garáže Ostrava, a.s. 30 
2633/ZM1014/33 ZM_M 58 Návrh schválení společenské smlouvy a personální 

změny v orgánu obchodní společnosti Koordinátor 
ODIS s.r.o. 

33 

2634/ZM1014/33 ZM_M 59 Návrh na uzavření Dodatku č. 16 ke Smlouvě o 
veřejných službách v přepravě cestujících a poskytnutí 
kompenzací za veřejné služby uzavřené mezi 
statutárním městem Ostrava a společností Dopravní 
podnik Ostrava a.s. 

33 

2635/ZM1014/33 ZM_M 60 Návrh na poskytnutí účelových dotací z odvodů z 
loterií a jiných podobných her v oblasti sociální péče 

32 

2636/ZM1014/33 ZM_M 61 Návrh Dodatku č. 2 ke Koncesní smlouvě uzavřené 

mezi statutárním městem Ostrava a obchodní 
společností Sportovní a rekreační zařízení města 
Ostravy, s.r.o., kterým se vyřazuje nepotřebný 
majetek Ozdravného centra Ještěrka 

32 

2637/ZM1014/33 ZM_M 62 Návrh na poskytnutí mimořádných účelových 32 
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neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního města 
Ostravy 

2638/ZM1014/33 ZM_M 63 Uzavření dodatku č.1 se Střediskem volného času 
Korunka, Ostrava-Mariánské Hory, p.o., IČO 
75080508,ke smlouvě č. 1899/2013/SVŠ - O 
poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu 
statutárního města Ostravy, projekt “Ostrava - město, 
ve kterém žiju!!!” 

32 

2639/ZM1014/33 ZM_M 64 Žádosti právnických osob v oblasti sociální péče o 
prominutí odvodů za porušení rozpočtové kázně 

32 

2640/ZM1014/33 ZM_M 65 Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace z 
rozpočtu statutárního města Ostravy organizaci Rada 
dětí a mládeže Moravskoslezského kraje 

32 

2641/ZM1014/33 ZM_M 66 Návrh na poskytnutí finančních prostředků pro rok 
2014 Čtyřlístku-centru pro osoby se zdravotním 

postižením Ostrava, příspěvková organizace na 
předfinancování a spolufinancování projektu “Domov 
Třebovice a Chráněné bydlení Třebovice”, schválený v 
rámci Regionálního operačního programu 

32 

2642/ZM1014/33 ZM_M 67 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. 
2532/2013/SVŠ o poskytnutí investiční dotace 
právnické osobě Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, 

příspěvková organizace 

32 

2643/ZM1014/33 ZM_M 118 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace 
pro Středisko volného času, Ostrava - Zábřeh, p.o. 

32 

2644/ZM1014/33 ZM_M 119 Návrh na poskytnutí mimořádné účelové neinvestiční 
dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy na 

projekt “Ostravské nábřeží žije - sportovní část!!!” 

32 

2645/ZM1014/33 ZM_M 121 Návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace 
organizaci MENS SANA, o.p.s., IČ 65469003, na 
úhradu výdajů spojených s vývojem a zpracováním 
projektových žádostí pro čerpání finanční podpory z 
OP LZZ 

32 

2646/ZM1014/33 ZM_M 122 Návrh na poskytnutí mimořádných účelových dotací v 
oblasti sociální péče z rozpočtu statutárního města 

Ostravy 

32 

2647/ZM1014/33 ZM_M 123 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvám o 
poskytnutí dotace v oblasti sociální péče a oblasti 
handicapovaní včetně dětí a mládeže 

32 

2648/ZM1014/33 ZM_M 124 Návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové 
investiční dotace uzavřené se společností VÍTKOVICE 

ARÉNA, a.s. (rozšíření účelu a navýšení dotace) 

32 

2649/ZM1014/33 ZM_M 126 Návrh na zvýšení účelové investiční dotace společnosti 
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., na spolufinancování investiční 
akce “Atletická hala Vítkovice” 

32 

2650/ZM1014/33 ZM_M 68 Návrh na úpravu závazných ukazatelů - zvýšení 
neinvestičních příspěvků Janáčkově filharmonii 
Ostrava, p.o., a Divadlu loutek Ostrava, p.o. 

39 

2651/ZM1014/33 ZM_M 69 Žádosti o poskytnutí a navýšení neinvestičních 
účelových dotací v oblasti kultury 

39 

2652/ZM1014/33 ZM_M 127 Návrh na poskytnutí účelové investiční dotace 
Národnímu divadlu moravskoslezskému, p.o., na 
pořízení pultu scénického osvětlení a kopírovacího 
stroje 

39 

2653/ZM1014/33 ZM_M 128 Návrh na úpravu závazného ukazatele - zvýšení 

neinvestičního příspěvku Komorní scéně Aréna, p.o. 

39 

2654/ZM1014/33 ZM_M 130 Smlouva č. 12115473 o poskytnutí podpory a 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Operačního 
programu životní prostředí 

50 

2655/ZM1014/33 ZM_M 131 Žádost společnosti Dům kultury Akord Ostrava–
Zábřeh, s.r.o. o změnu termínů použití poskytnutých 

42 
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účelových investičních dotací z rozpočtu SMO a o 
změnu termínů pro vyúčtování poskytnutých dotací 

2656/ZM1014/33 ZM_M 132 Návrh na převedení části již poskytnutých finančních 
prostředků schválené investiční účelové dotace 
společnosti DK POKLAD, s.r.o., na “Rekonstrukci domu 
kultury Poklad”, úpravu splatnosti následně 
poskytovaných finančních prostředků a žádost 
společnosti o navýšení investiční účelové dotace 

42 

Materiály projednané bez přijatého usnesení : 
  
 Materiál 

  
Název zn.předkl

. 
  ZM_M 125 Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace 

společnosti Sportovní a rekreační zařízení města 
Ostravy, s.r.o., na Sanaci havarijního stavu dna 

neplaveckého bazénu v areálu Letního koupaliště v 
Ostravě-Porubě (severní strana) 

32 

  ZM_ORG 0 Změny ve složení rady města 35 
  ZM_M 57 Přijetí úvěrového rámce ve výši 1 000 000 000 CZK od 

Evropské investiční banky 
30 

  ZM_M 71 Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze 
psů 

72 

  ZM_M 76 Zadávací dokumentace k veřejné zakázce “Celoroční 
údržba veřejných a vyhrazených travnatých ploch v 
městském obvodu Ostrava - Jih v letech 2015-2018” 

35 

  ZM_M 70 Návrh na projednání obecně závazné vyhlášky, kterou 
se zrušují obecně závazná vyhláška č. 9/2012, kterou 

se upravuje trvalé označování psů a evidence jejich 

chovatelů, a obecně závazná vyhláška č. 5/2013, 
kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 9/2012 

72 

  
Materiály, které byly staženy : 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl
. 

  ZM_M 50 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se reguluje 
provozování loterií a jiných podobných her na území 
statutárního města Ostravy 

30 

  ZM_M 25 Koncepce bydlení SMO - Bytová politika SMO na 
úrovni města a jednotlivých MOb včetně rozboru 
financování 

34 

  ZM_M 129 Založení společnosti za účelem spojení Janáčkovy 

filharmonie Ostrava, příspěvkové organizace a 
společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. 

39 
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ZM_M 0 

Schválení programu 33. zasedání zastupitelstva města konaného 
dne 25.6.2014 

  
Usnesení číslo: 2531/ZM1014/33 

(zn.předkl.) 

35 

  

Zastupitelstvo města 
  

1) schvaluje 
  program 33. zasedání zastupitelstva města konaného dne 25.6.2014 s úpravou 

 

  
 

ZM_M 0 
Určení ověřovatelů zápisu z 33. zasedání zastupitelstva města, 
konaného dne 25. 6.2014 

  
Usnesení číslo: 2532/ZM1014/33 

(zn.předkl.) 
72 

  
Zastupitelstvo města 
  

1) určuje 
  za ověřovatele zápisu z 33. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 25. 6. 

2014 pana Vladimíra Marka a Ing. Radomíra Michniaka, Ph.D.  
 

  

 
ZM_M 0 

Zpráva ověřovatelů zápisu z 32. zasedání zastupitelstva města 
  
Usnesení číslo: 2533/ZM1014/33 

(zn.předkl.) 

72 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  zprávu ověřovatelů zápisu JUDr. Josefa Babky a Ing. Aleše Juchelky o ověření 
zápisu z 32. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 21.5.2014 
 

  
 

ZM_M 1 
Informace o činnosti orgánů města 
  

Usnesení číslo: 2534/ZM1014/33 

(zn.předkl.) 
35 

  

Zastupitelstvo města 
  
1) bere na vědomí 

  informaci o činnosti orgánů města 
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ZM_M 120 

Žádost Sdružení sportovních klubů Vítkovice a Českého 
atletického svazu o podporu kandidatury města Ostravy na konání 
Kontinentálního poháru IAAF 2018 

  
Usnesení číslo: 2535/ZM1014/33 

(zn.předkl.) 

32 

  
k usnesení č. 10227/RM1014/135 
  

Zastupitelstvo města 
  

1) souhlasí 
  

s kandidaturou města Ostravy na pořádání Kontinentálního poháru IAAF 2018 a 
garantuje, že v případě úspěšné kandidatury statutární město Ostrava podpoří 

organizaci výše uvedené akce 

 

  
2) ukládá 
  

vedoucí odboru sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit 

v případě úspěšné kandidatury zapracovat požadovanou částku v celkové výši 15 
mil. Kč do návrhu rozpočtu statutárního města Ostravy na období let 2017 - 2018 

 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková,  

 vedoucí odboru sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových 
aktivit 

  
3) rozhodlo 
  

o zapracování částky v celkové výši 15 mil. Kč do návrhu rozpočtu statutárního 

města Ostravy pro období let 2017 až 2018 

 

  
 

ZM_M 3 
Stanovení počtu členů zastupitelstva města pro volební období 
2014 - 2018 

  
Usnesení číslo: 2536/ZM1014/33 

(zn.předkl.) 
35 
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k usnesení č. 9987/RM1014/132 
  

Zastupitelstvo města 
  
1) stanoví 

  
v souladu s ustanovením  § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, počet členů Zastupitelstva města Ostravy pro 

volební období 2014 - 2018, a to na 55 členů 

 

  

2) doporučuje 
  

zastupitelstvům městských obvodů 

stanovit počet členů zastupitelstva městského obvodu v termínu stanoveném 
zákonem o obcích 

 

  
 

ZM_M 4 
Informace o plnění usnesení zastupitelstva města 
  

Usnesení číslo: 2537/ZM1014/33 

(zn.předkl.) 
35 

  

k usnesení č. 10153/RM1014/134 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) souhlasí 

  
s předloženou kontrolou plnění usnesení zastupitelstva města s tím, že usnesení 
č.: 
1938/ZM1014/27 bod 6 

2284/ZM1014/30 bod 4 
2286/ZM1014/30 bod 4 

2297/ZM1014/30 bod 5 
2299/ZM1014/30 bod 3 

2301/ZM1014/30 bod 2 
2334/ZM1014/30 bod 2 
2337/ZM1014/30 bod 5 

2341/ZM1014/30 bod 4 
2342/ZM1014/30 bod 6 

2343/ZM1014/30 bod 3 
2344/ZM1014/30 bod 3 
2346/ZM1014/30 bod 5 
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2348/ZM1017/30 bod 5 

2349/ZM1014/30 bod 5 
2350/ZM1014/30 bod 4 

2351/ZM1014/30 bod 7 
2356/ZM1014/30 bod 6 
2358/ZM1014/30 bod 4 

2373/ZM1014/31 bod 2 
2374/ZM1014/31 bod 4 

2380/ZM1014/31 bod 4 
2381/ZM1014/31 bod 4 
2385/ZM1014/31 bod 3 

2387/ZM1014/31 bod 8 
2388/ZM1014/31 bod 4 

2389/ZM1014/31 bod 3 
2419/ZM1014/31 bod 2 
2420/ZM1014/31 bod 3 

2422/ZM1014/31 bod 3 
2423/ZM1014/31 bod 3 

2424/ZM1014/31 bod 3 
2426/ZM1014/31 bod 3 
2430/ZM1014/31 bod 4 

2431/ZM1014/31 bod 5 
2433/ZM1014/31 bod 3 

2435/ZM1014/31 bod 4 
2438/ZM1014/31 bod 4 
2439/ZM1014/31 bod 4 

2440/ZM1014/31 bod 6 
2441/ZM1014/31 bod 4 

2448/ZM1014/32 bod 4 
2450/ZM1014/32 bod 4 
2451/ZM1014/32 bod 3 

2452/ZM1014/32 bod 4 
2460/ZM1014/32 bod 6 

2461/ZM1014/32 bod 3 
2463/ZM1014/32 bod 2 

2510/ZM1014/32 bod 3 
2511/ZM1014/32 bod 5 
2516/ZM1014/32 bod 4 

2518/ZM1014/32 bod 3 
2520/ZM1014/32 bod 6  

doporučuje zastupitelstvu města vyřadit z dalšího sledování dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

 

  
2) souhlasí 

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

1253/25 bod 2) ze dne 27.03. a 10.04.2002 
1636/28 bod 3) ze dne 25.05.2005  

1917/ZM1014/27 bod 2) ze dne 25.09.2013  
2289/ZM1014/30 bod 2) ze dne 19.02.2014 
(zodp.: Ing. P. Kajnar, primátor) 

2458/ZM1014/32 bod 3 ze dne 21.05.2014 
(zodp.: Ing. D. Madej, nám. primátora) 

42/3 bod 2) ze dne 10.02.1999  
2462/ZM1014/32 bod 6) ze dne 21.05.2014   
(zodp.: Ing. J. Hrabina, nám. primátora) 

590/12 bod 2) ze dne 17.12.2003  
1266/ZM1014/18 bod 2) ze dne 12.09.2012 

2352/ZM1014/30 bod 3) ze dne 19.2.2014 
2449/ZM1014/32 bod 1) ze dne 24.5.2014 
(zodp.: Ing. T. Petřík, nám. primátora) 

1874/ZM1014/26 bod 2) ze dne 26.06.2013  
(zodp.: Bc. T. Sucharda, nám. primátora) 

3293/ZM0610/41 bod 2) ze dne 15.09.2010 
127/ZM1014/4 bod 3) ze dne 26.01.2011 
359/ZM1014/7 bod 2) ze dne 27.04.2011 

2514/ZM1014/32 bod 4) ze dne 21.5.2014 
(zodp.: Ing. M. Štěpánek, Ph.D., nám. primátora) 

1178/ZM1014/17 bod 3) ze dne 27.06.2012 
1896/ZM1014/26 bod 5) ze dne 26.06.2013 
1899/ZM1014/26 bod 6) ze dne 26.06.2013 

(zodp.: Ing. S. Piperková, nám. primátora) 

2425/ZM1014/31 ze dne 2.4.2014 

(zodp.: vedoucí odborů MMO) 

888/ZM1014/15 bod 3) ze dne 15.02.2012 
(zodp.: delegovaný zástupce na valnou hromadu spol. KIC Odpady, a.s.) 

doporučuje zastupitelstvu města ponechat ve sledování dle termínů uvedených v 
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příloze č. 2 předloženého materiálu 

 

  

 
ZM_M 5 
Návrh stanov a odvolání členů představenstva obchodní 

společnosti Krematorium Ostrava, a.s. a obchodní společnosti 
Technické služby, a.s. Slezská Ostrava 

  
Usnesení číslo: 2538/ZM1014/33 

(zn.předkl.) 
35 

  

Zastupitelstvo města 
  

1) schvaluje 
  návrh stanov obchodní společnosti Krematorium Ostrava, a.s., se sídlem Ostrava - 

Slezská Ostrava, Těšínská 710, PSČ 710 07, IČO: 25393430 dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu  
 

  
2) navrhuje 
  odvolání XXXX XXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXX z funkce člena představenstva 

obchodní společnosti Krematorium Ostrava, a.s., se sídlem Ostrava - Slezská 
Ostrava, Těšínská 710, PSČ 710 07, IČO: 25393430 

 
  
3) schvaluje 

  
návrh stanov společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava, se sídlem 
Slezská Ostrava, Čs. armády 20, PSČ 710 00, IČO: 47674725 dle přílohy č. 3 

předloženého materiálu 

 

  

4) navrhuje 
  odvolání XXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXX z funkce člena představenstva 

obchodní společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava, se sídlem Slezská 
Ostrava, Čs. armády 20, PSČ 710 00 

 
  

 

ZM_M 6 
Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 

statutárního města Ostravy na pořádání kongresu XII. Ostravské 
traumatologické dny 
  

(zn.předkl.) 
35 
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Usnesení číslo: 2539/ZM1014/33 

  
k usnesení č. 10147/RM1014/134 

  
Zastupitelstvo města 
  

1) rozhodlo 
  o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ve 

výši 100 tis. Kč Fakultní nemocnici Ostrava, 17. listopadu 1790, 708 52   Ostrava 
- Poruba, IČO 00843989, na pořádání kogresu XII. Ostravské traumatologické dny 
 

  
2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- sníží běžné výdaje na § 2143, pol. 5909, ORJ 221 o 100 tis. Kč 

- zvýší neinvestiční transfery veřejným zdravotnickým zařízením zřízeným státem 

na § 3592, pol. 5339, ORJ 221 o 100 tis. Kč 

 

  
3) rozhodlo 
  o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 

statutárního města Ostravy dle bodu 1) tohoto usnesení mezi statutárním městem 
Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30   Ostrava, IČO 00845451 a Fakultní nemocnicí 

Ostrava, 17. listopadu 1790, 708 52   Ostrava - Poruba, IČO 00843989 
 

  

4) ukládá 
  

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

Termín: 30. 6. 2014 

 

  

 
ZM_M 7 

Návrh na uzavření dodatku č.1 se Sdružením obrany spotřebitelů 
Moravy a Slezska, z.s. ke smlouvě č.3318/2013/KP o poskytnutí 

(zn.předkl.) 

35 
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účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy 

  
Usnesení číslo: 2540/ZM1014/33 

  
k usnesení č. 8676/RM1014/114 
k usnesení č. 10148/RM1014/134 

k usnesení č. 2133/ZM1014/29 
  

Zastupitelstvo města 
  
1) rozhodlo 

  
o  schválení a uzavření  dodatku č. 1 ke smlouvě  o poskytnutí účelové dotace  z 
rozpočtu statutárního města Ostravy ev. č. 3318/2013/KP  uzavřené mezi 

statutárním městem  Ostrava a Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, 
z.s.,  Střelniční 8, 702 00 Ostrava, IČ: 22831738, dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu 

 

  

2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

snižují běžné výdaje 

na § 2143, pol. 5909,   ORJ 221 o 100 tis.  kč 

zvyšují  neinvestiční transfery 

 na § 2141, pol. 5222,  ORJ  221 o 100 tis. Kč 

  

 

  
3) ukládá 

  
radě města realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2014 
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
ZM_M 8 

Návrh smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z 
rozpočtu statutárního města Ostravy Sdružení pro rozvoj 
Moravskoslezského kraje z. s., ve výši 200 tis. Kč na výdaje 

spojené s přípravou 15. ročníku mezinárodní konference 
Investment & Business Forum, která se uskuteční dne 8. října 

2014, v hotelu Clarion, v Ostravě. 
  
Usnesení číslo: 2541/ZM1014/33 

(zn.předkl.) 

35 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 
  

o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy 

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z. s., IČO: 00576310, se sídlem na 
Výstavní 2224/8, 709 00, Ostrava 9, ve výši 200 tis. Kč na výdaje spojené s 

přípravou 15. ročníku mezinárodní konference Investment & Business Forum, 
která se uskuteční dne 8. října 2014, v hotelu Clarion, v Ostravě, a o uzavření 
smlouvy o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

 

  

 
ZM_M 9 
Zřízení nové příspěvkové organizace Firemní školka města 

Ostravy, příspěvková organizace 
  

Usnesení číslo: 2542/ZM1014/33 

(zn.předkl.) 
35 

  

k usnesení č. 10154/RM1014/134 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  o zřízení příspěvkové organizace s názvem “Firemní školka města Ostravy, 
příspěvková organizace” se sídlem Prokešovo nám. 1803/8, 729 30 Ostrava, s 
účinností ode dne 1. 7. 2015 
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2) ukládá 

  
primátorovi 

připravit návrh zřizovací listiny příspěvkové organizace a předložit zastupitelstvu 
města ke schválení 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 10.09.2014 
 vedoucí odboru ekonomického rozvoje 
  

 
ZM_M 10 

Čestné prohlášení k projektu “Cyklostezka Počáteční - 
Slezskoostravský hrad” 
  

Usnesení číslo: 2543/ZM1014/33 

(zn.předkl.) 

35 

  

k usnesení č. 10155/RM1014/134 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  znění čestného prohlášení k projektu “Cyklostezka Počáteční - Slezskoostravský 
hrad” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
 

  
 

ZM_M 11 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města 
REGIONU POODŘÍ na projekt “Cyklostezka Odra-Morava-Dunaj v 

Moravskoslezském kraji” 
  

Usnesení číslo: 2544/ZM1014/33 

(zn.předkl.) 
35 

  

k usnesení č. 10156/RM1014/134 
k usnesení č. 1922/ZM1014/27 
  

Zastupitelstvo města 
  

1) rozhodlo 
  

o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace z 
rozpočtu statutárního města Ostravy pro projekt “Cyklostezka Odra-Morava-Dunaj 
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v Moravskoslezském kraji” mezi statutárním městem Ostrava a 

REGION POODŘÍ, Bartošovice čp. 1 - zámek, 742 54 obec Bartošovice, 
IČ 69581762 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

 

  
 

ZM_M 12 
Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy, 

kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města 
Ostravy č. 2/2009, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na 
veřejném prostranství, ve znění pozdějších předpisů 

  
Usnesení číslo: 2545/ZM1014/33 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 10223/RM1014/134 
  

Zastupitelstvo města 
  

1) rozhodlo 
  vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška 

statutárního města Ostravy č. 2/2009, o zákazu konzumace alkoholických nápojů 

na veřejném prostranství, ve znění pozdějších předpisů 
 

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

usnesení náměstek primátora Ing. Dalibor Madej 
 

  
 

ZM_M 72 

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: 2546/ZM1014/33 

(zn.předkl.) 

35 

  

k usnesení č. 10341/RM1014/135 
  

Zastupitelstvo města 
  
1) rozhodlo 

  
poskytnout bezúročné zápůjčky zaměstnancům, kteří jsou uvedeni včetně výše a 
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účelu zápůjčky v příloze č. 1 předloženého materiálu, dle Zásad pro použití 

prostředků sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených 
do magistrátu a organizačních složek zřízených městem 

a uzavřít s jednotlivými zaměstnanci smlouvu o bezúročné zápůjčce dle přílohy č. 
2 předloženého materiálu 

 

  
 

ZM_M 73 
Návrh společenských smluv společností s ručením omezeným, 
jejichž jediným společníkem je statutární město Ostrava 

  
Usnesení číslo: 2547/ZM1014/33 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 10250/RM1014/135 
  

Zastupitelstvo města 
  

1) schvaluje 
  návrh zakladatelské listiny obchodní společnosti OZO Ostrava s.r.o., se 

sídlem Ostrava, Frýdecká 680/444, PSČ 719 00, IČO: 62300920 dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 
 

  
2) schvaluje 
  návrh zakladatelské listiny obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení 

města Ostravy, s.r.o., se sídlem Ostrava - Poruba, Čkalovova 6144/20, PSČ 708 
00, IČO: 25385691 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

 
  
3) schvaluje 

  návrh zakladatelské listiny obchodní společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, 
s.r.o., se sídlem Ostrava-Zábřeh, A. Brože 2/3124, PSČ 700 30, IČO: 25816977 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
 

  
4) schvaluje 
  návrh společenské smlouvy obchodní společnosti Dům kultury Akord Ostrava - 

Zábřeh, s.r.o., se sídlem Ostrava - Zábřeh, náměstí SNP 1, PSČ 700 30, 
IČO: 47973145 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

 
  
5) schvaluje 

  návrh zakladatelské listiny obchodní společnosti Ostravský informační servis, 
s.r.o., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Jurečkova 1935/12, PSČ 702 00, 
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IČO: 26879280 dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

 
  

6) schvaluje 
  návrh společenské smlouvy obchodní společnosti DK POKLAD, s.r.o., se 

sídlem Ostrava-Poruba, M. Kopeckého 675, IČO: 47670576 dle přílohy č. 6 

předloženého materiálu 
 

  
 

ZM_M 74 

Návrh stanov společnosti Vědecko-technologický park Ostrava, 
a.s. 

  
Usnesení číslo: 2548/ZM1014/33 

(zn.předkl.) 

35 

  

k usnesení č. 10246/RM1014/135 
  

Zastupitelstvo města 
  
1) schvaluje 

  
návrh stanov obchodní společnosti Vědecko-technologický park Ostrava a.s., se 
sídlem Technologická 372/2, Pustkovec, 708 00  Ostrava, IČO: 25379631 dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

 

  

 
ZM_M 75 

Návrh stanov akciových společností, jejichž jediným akcionářem 
je statutární město Ostrava 
  

Usnesení číslo: 2549/ZM1014/33 

(zn.předkl.) 

35 

  

k usnesení č. 10245/RM1014/135 
  

Zastupitelstvo města 
  
1) schvaluje 

  návrh stanov obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s., se sídlem 
Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00, Ostrava, IČO: 61974757 dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 
 

  

2) schvaluje 
  návrh stanov obchodní společnosti Ostravské komunikace, a.s., se sídlem Ostrava 

- Mariánské Hory, Novoveská 1266/25, IČO: 25396544 dle přílohy č. 2 
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předloženého materiálu 

 
  

3) schvaluje 
  návrh stanov obchodní společnosti Ostravské výstavy, a.s., se sídlem Černá louka 

3235, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 25399471 dle přílohy č. 3 

předloženého materiálu 
 

  
4) schvaluje 
  návrh stanov obchodní společnosti OVA!!!CLOUD.net a.s., se sídlem Ostrava - 

Přívoz, Hájkova 1100/13, PSČ 702 00, IČO: 25857568 dle přílohy č. 4 
předloženého materiálu 

 
  
5) schvaluje 

  návrh stanov obchodní společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s., se 
sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, ul. 28. říjny 124/2556, PSČ 709 24, 

IČO: 47151595 dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 
 

  

6) schvaluje 
  návrh stanov obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., se sídlem Ostrava -

 Zábřeh, Ruská č.p. 3077/135, PSČ 700 30, IČO: 25911368 dle přílohy č. 6 
předloženého materiálu 
 

  
 

ZM_M 77 
Smlouva o přijetí účelové investiční dotace města Vratimov za 
účelem realizace projektu „Prodloužení cyklostezky – lávka přes 

Ostravici, Ostrava – Hrabová“ 
  

Usnesení číslo: 2550/ZM1014/33 

(zn.předkl.) 
35 

  

k usnesení č. 10255/RM1014/135 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o přijetí účelové investiční dotace z rozpočtu města Vratimov za účelem realizace 
stavby „Prodloužení cyklostezky – lávka přes Ostravici, Ostrava – Hrabová“ a o 
uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu města 

Vratimov mezi: Městem Vratimov,Frýdecká 853/57, 739 32 Vratimov, IČO: 
00297372 a Statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, 

IČO: 00845451, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu  
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ZM_M 78 
Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace na vydání knihy 
o ostravské odbojové skupině Karla Břenka “Pět proti gestapu” 

  
Usnesení číslo: 2551/ZM1014/33 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 10241/RM1014/135 
  

Zastupitelstvo města 
  

1) rozhodlo 
  o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ve 

výši 90 tis. Kč společnosti MONTANEX, a.s., Cihelní 760/35, 702 00  Ostrava-

Moravská Ostrava, IČO 47677180, na vydání knihy o ostravské odbojové skupině 
Karla Břenka “Pět proti gestapu” 

 
  
2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- sníží běžné výdaje 

na § 2143, pol. 5909, ORJ 221 o 90 tis. Kč 

- zvýší neinvestiční transfery 

na § 2141, pol. 5213, ORJ 221 o 90 tis. Kč  

 

  

3) rozhodlo 
  o uzavření smlouvy o  poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 

statutárního města Ostravy dle bodu 1) tohoto usnesení mezi statutárním městem 

Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30  Ostrava, IČO 00845451 a společností 
MONTANEX, a.s., Cihelní 760/35, 702 00  Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 

47677180,  dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
 

  
4) ukládá 
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radě města 

realizovat rozpočtové opratření dle bodu 2) tohoto usnesení 

 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2014 
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

ZM_M 79 
Změnový formulář IPRM - přesun alokovaných prostředků 
  

Usnesení číslo: 2552/ZM1014/33 

(zn.předkl.) 
35 

  

k usnesení č. 10253/RM1014/135 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
podání žádosti o přesun alokovaných dotačních prostředků Regionálního 
operačního programu Moravskoslezsko z IPRM Ostrava - Magnet regionu do 
Ostrava - Pól rozvoje v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

 

  

 
ZM_M 80 
Návrh dodatku č. 2 k Dohodě o vzájemné spolupráci ev.č. 

2066/2010/OER uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a 
Ostravskou Univerzitou v Ostravě 

  
Usnesení číslo: 2553/ZM1014/33 

(zn.předkl.) 
35 

  

k usnesení č. 10252/RM1014/135 
k usnesení č. 3129/ZM0610/40 

k usnesení č. 1064/ZM1014/17 
  

Zastupitelstvo města 
  
1) souhlasí 

  
s uzavřením dodatku č. 2 k Dohodě o vzájemné spolupráci ze dne 21.7.2010, ve 
znění dodatku č. 1 ze dne 27.7.2012 mezi statutárním městem Ostrava a 
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Ostravskou Univerzitou v Ostravě se sídlem Dvořákova 138/7, 702 00 Ostrava, 

IČ: 61988987 dle přílohy č. 1 předkládaného materiálu 

 

  
 

ZM_M 81 

Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o budoucích 
smlouvách o koupi pozemků ev.č. 0551/2009/MJ uzavřené mezi 

statutárním městem Ostrava a společností Železniční Cargo 
MOŠNOV s.r.o. 
  

Usnesení číslo: 2554/ZM1014/33 

(zn.předkl.) 

35 

  

k usnesení č. 2999/ZM0610/38 
k usnesení č. 10256/RM1014/135 
  

Zastupitelstvo města 
  

1) rozhodlo 
  o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o budoucích smlouvách o koupi pozemků, 

ev.č. 0551/2009/MJ ve znění Dodatku č. 1 ev.č. 0551D1/2009/MJ uzavřeným 

mezi statutárním městem Ostrava se sídlem Prokešovo nám. 8, Ostrava - 
Moravská Ostrava, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 a společností Železniční Cargo 

MOŠNOV s.r.o. se sídlem Rohanské nábřeží 670/19, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 
28938186 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
 

  
 

ZM_M 82 
Žádost Moravskoslezského kraje o poskytnutí účelové investiční 
dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy 

  
Usnesení číslo: 2555/ZM1014/33 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 10242/RM1014/135 

  
Zastupitelstvo města 
  

1) rozhodlo 
  

o poskytnutí účelové investiční dotace ve výši 70 tis. Kč Moravskoslezskému kraji, 

se sídlem 28. října 117, 702 18  Ostrava, IČO 70890692, na dofinancování 
pořízení systému lokalizace příchozích volání ze sítí mobilních operátorů na 
tísňové linky 155, 156 a 158 
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2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- sníží rezervy na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 70 tis. Kč 

- zvýší transfery investiční na § 5311, pol. 6342, ORJ 120 o 70 tis. Kč 

 

  

3) rozhodlo 
  

o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu statutárního 
města Ostravy dle bodu 1) tohoto usnesení mezi statutárním městem Ostrava, 

Prokešovo nám. 8, 729 30  Ostrava, IČO 00845451 na straně poskytovatele a 
Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 

70890692 na straně příjemce, dle přílohy č. 2 materiálu 

 

  

4) ukládá 
  

radě města 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2014 
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

ZM_M 83 

Návrh na uzavření Investiční smlouvy a návrh na záměr prodeje 
pozemků - Strategická průmyslová zóna Ostrava-Mošnov 

  
Usnesení číslo: 2556/ZM1014/33 

(zn.předkl.) 

35 

  

k usnesení č. 10356/RM1014/136 
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k usnesení č. 10243/RM1014/135 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 
  

         uzavřít  Investiční smlouvu mezi: 

 HYUNDAI MOBIS Co., Ltd., společností založenou podle právního řádu Korejské 
republiky, se sídlem (Yeoksam-dong), 203, Teheran-ro, Gangnam-gu, Soul, 

Korejská republika, Registrační číslo společnosti: 101-81-16406  a    

  Českou republikou, zastoupenou Ministerstvem průmyslu a obchodu  České 
republiky  a Ministerstvem financí České republiky  a  

   Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 
70890692, DIČ: CZ70890692, zastoupeným Miroslavem Novákem, krajským 

hejtmanem a  

  Statutárním městem Ostrava, se sídlem Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, 
zastoupeným Petrem Kajnarem, primátorem a  

 Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest, se sídlem Štěpánská 
15, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČ: 71377999  

za podmínek uvedených v návrhu “Investiční smlouvy”, která je přílohou č. 
1) (anglická verze) a přílohou č. 2) (česká verze) předloženého materiálu s 
úpravou a dle důvodové zprávy a s odůvodněním odchylky od ceny obvyklé 

uvedeným v důvodové zprávě 

 

  
2) rozhodlo 
  o záměru  města prodat pozemky : 

parc. č  802/ 55 o výměře 122 132 m2, který vznikl sloučením  pozemků a jejich 
dílů: 

- 549    PK            1469 m2  díl a -  pův.kat.Sedlnice 

- 561/1 d1 PK        5376 m2 díl b -  pův.kat.Sedlnice 
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- 561/1 d2 PK        5671 m2 celá  -  pův.kat.Sedlnice 

- 561/2 PK            8586 m2 díl c  -  pův.kat.Sedlnice 

- 562 PK                 575 m2 celá -  pův.kat.Sedlnice 

- 563/1 PK            1553 m2 celá -  pův.kat.Sedlnice 

- 563/2 d1 PK           70 m2 celá -  pův.kat.Sedlnice 

- 563/2 d2 PK       1630 m2 celá -  pův.kat.Sedlnice  

- 563/3 d1 PK           20 m2 celá -  pův.kat.Sedlnice 

- 563/3 d2 PK         412 m2 celá -  pův.kat.Sedlnice 

- 797/2 GP          12781 m2 díl d 

- 797/3 GP                 5 m2 díl e 

- 797/4 GP             2574 m2 díl f 

- 797/6 d1 GP        3463 m2 díl g 

- 797/6 d2 GP        5757 m2 celá 

-  797/9 GP          23411 m2 díl h 

-  798/1 GP          16967 m2 díl i 

- 798/4 d1 GP       8258 m2 díl j 

- 798/4 d2 GP         116 m2 díl k 
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- 798/6 GP            9683 m2 díl l 

- 798/7 d1 GP       1066 m2 díl m 

- 798/7 d2 GP           12 m2 díl n 

-  801/2 GP            1801 m2 díl o 

-  801/4 GP            2534 m2 díl p 

-  801/5 GP            4163 m2 díl q 

-  801/6 GP            2749 m2 díl r 

- 1173 GP             1406 m2 díl s 

-  1275                     24 m2 díl t 

  

parc. č. 1274/6  o výměře 4 244 m2,  který vznikl sloučením pozemků a jejich 

dílů   

- 1274/1                3659 m2 díl u 

- 1276/2                  561 m2 díl v 

- 1333                       24 m2 díl w 

parc. č. 1332/13 o výměře 2 038 m2, který vznikl  oddělením z pozemku 

 - 574/4 PK - pův. kat. Sedlnice 

parc. č. 1290/7 o výměře 60 460 m2, který vznikl sloučením pozemků a jejich dílů 
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- 575/1 PK          12027 m2 díl x  -  pův.kat.Sedlnice 

-  575/2 PK          13531 m2 celá  -  pův.kat.Sedlnice 

-  575/3 PK          11527 m2 celá  -  pův.kat.Sedlnice 

-  575/4 PK              597 m2 díl y -  pův.kat.Sedlnice 

-  578 d2 PK          5572 m2 díl z  -  pův.kat.Sedlnice 

-  578 d3 PK        15661 m2 díl a1 -  pův.kat.Sedlnice 

- 595 d1 PK          1501 m2 díl b1 -  pův.kat.Sedlnice 

- 595 d2 PK              23 m2 díl c1 -  pův.kat.Sedlnice 

- 595 d3 PK              21 m2 díl d1-  pův.kat.Sedlnice 

vše k.ú. Mošnov, obec Mošnov, ve vlastnictví statutárního města Ostravy 
(Strategická průmyslová zóna Ostrava-Mošnov) 

 

  

 
ZM_M 100 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Pustkovec, 

obec Ostrava v areálu VTP 
  

Usnesení číslo: 2557/ZM1014/33 

(zn.předkl.) 
34 

  
k usnesení č. 10376/RM1014/136 

k usnesení č. 10313/RM1014/135 
  

Zastupitelstvo města 
  
1) rozhodlo 

  
o záměru města prodat níže uvedené nemovité věci v k. ú. Pustkovec, obec 
Ostrava včetně součástí a příslušenství (komunikací, chodníku, zpevněných 
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ploch), a to: 

- pozemek parc. č. 4685/21 jehož součástí je budova čp. 373 
- pozemek parc. č. 4685/22 

- pozemek parc. č. 4685/23 
- pozemek parc. č. 4685/29 
- pozemek parc. č. 4685/58 

- pozemek parc. č. 4685/64 
- pozemek parc. č. 4685/76 

- pozemek parc. č. 4685/78 
- pozemek parc. č. 4685/79 
- pozemek parc. č. 4685/80 

- pozemek parc. č. 4685/81 
- pozemek parc. č. 4685/82 

- pozemek parc.č.  4685/83 
- pozemek parc. č. 4685/96 o výměře 181 m2, který vznikne oddělením z 
pozemku parc. č. 4685/18 dle geometrického plánu č. 5590-19b/2014 

- pozemek parc. č. 4684/1 
- pozemek parc. č. 4685/87 

- pozemek parc. č. 4685/89 
- pozemek parc. č. 4685/1 o výměře 9332 m2, který vznikne oddělením částí 
pozemků 

  parc. č. 4684/2 o výměře 161 m2, označené písmenem a 
  parc. č. 4685/1 o výměře 5388 m2, označené písmenem b 

  parc. č. 4685/57 o výměře 1 m2, označené písmenem g 
  parc. č. 4685/60 o výměře 129 m2, označené písmenem l 
  parc. č 4685/61 o výměře 236 m2, označené písmenem o 

  parc. č. 4685/63 o výměře 2981 m2, označené písmenem p 
  parc. č. 4685/65 o výměře 270 m2, označené písmenem s 

  parc. č. 4685/88 o výměře 166 m2, označené písmenem u 

- pozemek parc. č. 4685/97 o výměře 1769 m2, který vznikne oddělením částí 
pozemků 

  parc. č. 4685/1 o výměře 1502 m2, označené písmenem c 
  parc. č. 4685/63 o výměře 180 m2, označené písmenem v 

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

- pozemek parc. č. 4685/98 o výměře 1142 m2, který vznikne oddělením částí 

pozemků 
  parc. č. 4685/24 o výměře 123 m2, označené písmenem e 
  parc. č. 4685/59 o výměře 117 m2, označené písmenem i 

  parc. č. 4685/61 o výměře 391 m2, označené písmenem n 
  parc. č. 4685/63 o výměře 511 m2, označené písmenem q 

- pozemek parc. č. 4685/99 o výměře 138 m2, který vznikne oddělením částí 



Statutární město Ostrava 
zastupitelstvo města 

Usnesení 

 

Strana 32/152  

pozemků 

  parc. č. 4685/24 o výměře 2 m2, označené písmenem f 
  parc. č. 4685/59 o výměře 136 m2, označené písmenem j 

- pozemek parc. č. 4685/59 o výměře 1606 m2, který vznikne oddělením částí 
pozemků 
  parc. č. 4685/24 o výměře 35 m2, označené písmenem d 

  parc. č. 4685/59 o výměře 1571 m2, označené písmenem h 

- pozemek parc. č. 4685/61 o výměře 947 m2, který vznikne oddělením částí 

pozemků 
  parc. č. 4685/59 o výměře 32 m2, označené písmenem k 
  parc. č. 4685/61 o výměře 576 m2, označené písmenem m 

  parc. č. 4685/63 o výměře 339 m2, označené písmenem r 

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

pozemku parc. č. 4685/71 
- pozemek parc. č. 4685/101 o výměře 124 m2, který vznikne oddělením části 
pozemku parc. č. 4685/72 

vše dle geometrického plánu č. 5594-92/2014; 

na pozemcích parc. č. 4685/81, 4685/79 a 4685/76 se nachází stavba parkoviště, 

která není ve vlastnictví města Ostravy; 

s tím, že předmětem prodeje budou uvedené pozemky jednotlivě, přičemž si 
město v závislosti na výhodnosti nabídek vyhrazuje právo prodat i více 

uvedených  pozemků, nebo i všechny tyto pozemky i jen jednomu zájemci. Dále si 
vyhrazuje právo tento záměr prodeje kteréhokoliv z těchto pozemků (a tedy i 

vícero těchto pozemků, nebo i všech uvedených pozemků) kdykoliv zrušit; 

a  požadaje, aby zájemci v nabídkách na koupi uváděli nabídkové ceny vždy ve 
vztahu k jednotlivým pozemkům, a to i v případě zájmu o koupi několika či všech 

uvedených pozemků.   

 

  
 

ZM_M 13 

Přijetí Dodatku č.1 ke smlouvě č. 12105485 o poskytnutí podpory 
k projektu “Snižování rizik při potenciální havárii s amoniakem v 

městském environmentu Ostravy” v rámci Operačního programu 

(zn.předkl.) 

31 
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Životní prostředí 

  
Usnesení číslo: 2558/ZM1014/33 

  
k usnesení č. 2762/RM1014/36 
k usnesení č. 8808/RM1014/115 

k usnesení č. 9993/RM1014/132 
  

Zastupitelstvo města 
  
1) rozhodlo 

  
 o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 12105485 o poskytnutí podpory ze 
Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životní 

prostředí mezi příjemcem - statutárním městem Ostrava a poskytovatelem - 
Státním fondem životního prostředí České republiky, se sídlem: Kaplanova 
1931/1, 148 00 Praha 11, IČO: 00020729 na financování projektu “Snižování rizik 

při potenciální havárii s amoniakem v městském environmentu Ostravy” z 
Operačního programu Životní prostředí dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

a 

o přijetí dotace z Operačního programu Životní prostředí od poskytovatele - Česká 
republika - Ministerstvo životního prostředí, se sídlem: Vršovická 1442/65, 100 10 

Praha 10, IČ: 00164801 na projekt “Snižování rizik při potenciální havárii s 
amoniakem v městském environmentu Ostravy” dle podmínek Rozhodnutí o 

poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 

  
 

ZM_M 14 
Návrh aktualizace č. 3 Plánu financování obnovy vodovodů a 
kanalizací 

  
Usnesení číslo: 2559/ZM1014/33 

(zn.předkl.) 
31 

  
k usnesení č. 10060/RM1014/133 

  
Zastupitelstvo města 
  

1) rozhodlo 
  

o schválení aktualizace č. 3 Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací dle 
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přílohy č. 1 předloženého materiálu 

 

  

 
ZM_M 15 
Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 

statutárního města Ostravy č. 1330/2013/OŽP 
  

Usnesení číslo: 2560/ZM1014/33 

(zn.předkl.) 
31 

  
k usnesení č. 10067/RM1014/133 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 
  

na straně statutárního města Ostravy o uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o 

poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy č. 
1330/2013/OŽP s právnickou osobou Povodí Odry, státní podnik, IČO: 70890021, 

se sídlem Varenská 49, 701 26  Ostrava, kterým se mění termín pro převod 
peněžních prostředkůn příjemci dotace z 30. 07. 2014 na 30. 11. 2014, termín 
pro použití finančních prostředků z 31. 12. 2014 na 30. 06. 2015 a termín 

předložení závěrečného vyúčtování dotace a vrácení nevyčerpaných prostředků 
dotace z 28. 02. 2015 na 31. 08. 2015 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

 

  
 

ZM_M 16 
Návrh odpovědi na dopis adresovaný zastupitelstvu města – S-

110/14 
  
Usnesení číslo: 2561/ZM1014/33 

(zn.předkl.) 
31 

  
k usnesení č. 10163/RM1014/134 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 
  

odpověď na stížnost ve věci pana  TXXXXX ŠXXXXX dle přílohy č.2  předloženého 

materiálu 
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ZM_M 17 

Návrh smlouvy na poskytnutí účelové dotace na „Expozice 
mokřadního ekosystému v Zoo Ostrava“ pro Zoologickou zahradu 
Ostrava, příspěvková organizace 

  
Usnesení číslo: 2562/ZM1014/33 

(zn.předkl.) 

31 

  
k usnesení č. 10162/RM1014/134 
  

Zastupitelstvo města 
  

1) rozhodlo 
  

o poskytnutí účelové investiční dotace ve výši  6 585 tis. Kč a o poskytnutí 
účelové neinvestiční dotace ve výši 550 tis.Kč na akci „Expozice mokřadního 

ekosystému v Zoo Ostrava“  a o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové investiční 
a neinvestiční dotace pro Zoologickou zahradu Ostrava, příspěvková organizace 

mezi statutárním městem Ostrava, se sídlem Prokešovo nám. č. 8, 729 30 
Ostrava, IČ: 00845451 a Zoologickou zahradou Ostrava, příspěvková organizace, 
IČ: 00373249 se sídlem Michálkovická 197, 710 00 Ostrava, dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

 

  
2) schvaluje 
  

 rozpočtové opatření, kterým se: 

 -zvýší nedaňové příjmy 
§ 3741, pol. 2229, org. 4270, ÚZ 8224                               o 7 135 tis. Kč 

- zvýší investiční transfery příspěvkovým organizacím 
  na § 3741, pol. 6351, org. 4270, ÚZ 8224                      o 6 585 tis. Kč 
 - zvýší neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím 

  na § 3741, pol. 5331, org. 4270, ÚZ8224                        o    550 tis. Kč 

 

  
3) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele – zvýšení investiční dotace o 6 585 tis. Kč a zvýšení 
neinvestiční dotace o     550 tis. Kč příspěvkové organizaci Zoologická zahrada 
Ostrava, příspěvková organizace 
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ZM_M 18 
Poskytnutí finančních prostředků z Fondu životního prostředí 

města Ostravy Základní škole PRIGO, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 2563/ZM1014/33 

(zn.předkl.) 
31 

  
k usnesení č. 10164/RM1014/134 

  
Zastupitelstvo města 
  

1) rozhodlo 
  

o poskytnutí účelové investiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy 

ve výši 480.000 Kč právnické osobě Základní škola PRIGO, s.r.o., IČO: 01721836, 
se sídlem Střelniční 6/2, Moravská Ostrava, 702 00  Ostrava na realizaci projektu 
“Přírodovědná učebna Základní školy PRIGO” dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

 

  
2) rozhodlo 
  

o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace z Fondu životního 

prostředí města Ostravy s právnickou osobou Základní škola PRIGO, s.r.o., IČO: 
01721836, se sídlem Střelniční 6/2, Moravská Ostrava, 702 00  Ostrava 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 480 tis. Kč 

- zvyšují investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým 

osobám 
§ 3792, pol. 6313, ÚZ 1030, ORJ 190 ............ o 480 tis. Kč 

 

  

4) ukládá 
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radě města 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2014 
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

ZM_M 84 
Přijetí smlouvy a Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektům 
“Realizace vybraných prvků ÚSES na území statutárního města 

Ostravy - 1. etapa, část A” a “Realizace vybraných prvků ÚSES na 
území statutárního města Ostravy - 1. etapa, část B” v rámci 

Operačního programu Životní prostředí 
  
Usnesení číslo: 2564/ZM1014/33 

(zn.předkl.) 
31 

  
k usnesení č. 1597/RM1014/23 

k usnesení č. 10249/RM1014/135 
k usnesení č. 1899/RM1014/26 
  

Zastupitelstvo města 
  

1) rozhodlo 
  

o uzavření Smlouvy č. 11104166 o poskytnutí podpory mezi příjemcem - 
statutárním městem Ostrava a poskytovatelem - Státním fondem životního 

prostředí České republiky, se sídlem: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ: 
00020729 na financování projektu “Realizace vybraných prvků ÚSES na území 

statutárního města Ostravy - 1 etapa, část A” z Operačního programu Životní 
prostředí dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

a 

o přijetí dotace z Operačního programu Životní prostředí od poskytovatele - Česká 
republika - Ministerstvo životního prostředí, se sídlem: Vršovická 1442/65, 100 10 

Praha 10, IČ: 00164801 na projekt “Realizace vybraných prvků ÚSES na území 
statutárního města Ostravy - 1 etapa, část A” dle podmínek Rozhodnutí o 

poskytnutí dotace viz příloha č. 2 předloženého materiálu 
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2) rozhodlo 
  

o uzavření Smlouvy č. 11104156 o poskytnutí podpory mezi příjemcem - 

statutárním městem Ostrava a poskytovatelem - Státním fondem životního 
prostředí České republiky, se sídlem: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ: 
00020729 na financování projektu “Realizace vybraných prvků ÚSES na území 

statutárního města Ostravy - 1 etapa, část B” z Operačního programu Životní 
prostředí dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

a 

o přijetí dotace z Operačního programu Životní prostředí od poskytovatele - Česká 
republika - Ministerstvo životního prostředí, se sídlem: Vršovická 1442/65, 100 10 

Praha 10, IČ: 00164801 na projekt “Realizace vybraných prvků ÚSES na území 
statutárního města Ostravy - 1 etapa, část B” dle podmínek Rozhodnutí o 

poskytnutí dotace viz příloha č. 4 předloženého materiálu 

 

  

 
ZM_M 85 

Postup ve věci variant dalšího fungování obchodní společnosti 
OVA!!!CLOUD.net. a.s. 
  

Usnesení číslo: 2565/ZM1014/33 

(zn.předkl.) 

31 

  

k usnesení č. 10258/RM1014/135 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  o zahájení činností vedoucích k zániku obchodní společnosti OVA!!!CLOUD.net 
a.s., se sídlem Ostrava Přívoz, Hájkova 1100/13, IČO: 29399491 a ke zřízení 
příspěvkové organizace, která by vykonávala činnost zaniklé obchodní společnosti 

OVA!!!CLOUD.net a.s. do 01.01.2015 
 

  
 

ZM_M 19 
Návrh na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene v 
souvislosti se stavbou Nová Karolina - tramvajová zastávka 28. 

října - přeložky plynovodů 
  

Usnesení číslo: 2566/ZM1014/33 

(zn.předkl.) 
34 

  
k usnesení č. 10104/RM1014/133 
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Zastupitelstvo města 
  

1) rozhodlo 
  

o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene v souvislosti se stavbou Nová 
Karolina - tramvajová zastávka 28.října - přeložky plynovodů 

mezi oprávněným RWE GasNet, s.r.o., se sídlem: Klíšská 940, Ústí nad Labem, 
PSČ  401 17, IČO: 272 95 567 a povinným Statutární město Ostrava, Prokešovo 

náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejíž předmětem je přeložka 
plynovodů na části pozemků parc.č. 3589/7 a parc.č. 4246/9 v katastrálním území 
Moravská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č.1 předloženého materiálu. 

 

  

 
ZM_M 20 
Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebnosti” v souvislosti se 

stavbou “Cyklostezky-komunikace v bermě, úsek lávka na 
Kamenec, lávka k hradu” 

  
Usnesení číslo: 2567/ZM1014/33 

(zn.předkl.) 
34 

  

k usnesení č. 10106/RM1014/133 
  

Zastupitelstvo města 
  
1) rozhodlo 

  
uzavřít “Smlouvu o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Cyklostezky-
komunikace v bermě, úsek lávka na Kamenec, lávka k hradu” mezi vlastníkem: 

Ing. SXXXX ZXXXXXXXX, rok nar. XXXX 
bytem: XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXX XXXX 
 a 

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

IČO: 00845451 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části 

pozemku parc.č. 966/1v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu 

 

  
2) rozhodlo 

  
uzavřít “Smlouvu o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Cyklostezky-
komunikace v bermě, úsek lávka na Kamenec, lávka k hradu” mezi vlastníkem: 
Ing. SXXXX ZXXXXXXXX, rok nar. XXXX 
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bytem: XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXX XXXX 

 a 
oprávněným: 

OKD, a.s. 
Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná 
IČO: 26863154 

zastoupena 
VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. 

Ostrava, Moravská Ostrava, Cihelní 1575/14, 702 00 
IČO: 28606582 
a 

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

IČO: 00845451 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části 
pozemku parc.č. 966/1 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 3 

předloženého materiálu 

 

  
 

ZM_M 21 

Návrh na uzavření “Smluv o zřízení věcného břemene” v 
souvislosti se stavbou “Tramvajová zastávka Karolina” 

  
Usnesení číslo: 2568/ZM1014/33 

(zn.předkl.) 

34 

  

k usnesení č. 10108/RM1014/133 
  

Zastupitelstvo města 
  
1) rozhodlo 

  
uzavřít “Smlouvu o zřízení věcného břemene”  v souvislosti se stavbou 
“Tramvajová zastávka Karolina PS 602 SSZ křižovatky 28. října x Nádražní x Na 

Karolině” mezi vlastníkem:  
Moravskoslezský kraj 

se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava 
IČO: 70890692 
zastoupený z pověření hejtmana kraje 

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

IČO: 00095711 
a 
oprávněným: 

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

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na  částech 
pozemků parc.č. 3589/30, parc.č. 3589/31, parc.č. 3589/54 a parc.č. 4173/6 v 
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k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

 

  

2) rozhodlo 
  

uzavřít “Smlouvu o zřízení věcného břemene”  v souvislosti se stavbou 
“Tramvajová zastávka Karolina SO 403 úprava VO” mezi vlastníkem:  

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

IČO: 70890692 
zastoupený z pověření hejtmana kraje 
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací 

se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 
IČO: 00095711 

a 
oprávněným: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

IČO: 00845451 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na  částech 

pozemků parc.č. 3589/30, parc.č. 3589/31, parc.č. 3589/54 a parc.č. 4173/6 v 
k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

 

  
3) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o zřízení věcného břemene”  v souvislosti se stavbou 
“Tramvajová zastávka Karolina SO 404 napojení informačních panelů a 
jízdenkových automatů na rozvodnou síť” mezi vlastníkem:  

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

IČO: 70890692 
zastoupený z pověření hejtmana kraje 
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací 

se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 
IČO: 00095711 

a 
oprávněným: 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na  částech 

pozemků parc.č. 3589/30 a parc.č. 3589/31, parc.č. 3589/54 v k.ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

 

  
4) rozhodlo 
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uzavřít “Smlouvu o zřízení věcného břemene”  v souvislosti se stavbou 

“Tramvajová zastávka Karolina PS 601 SSZ křižovatky 28. října x Poděbradova” 
mezi vlastníkem:  

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

zastoupený z pověření hejtmana kraje 
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací 

se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 
IČO: 00095711 
a 

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

IČO: 00845451 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na  částech 
pozemků parc.č. 3589/25, parc.č. 3589/30, parc.č. 3589/31 a parc.č. 3589/54 v 

k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

 

  
5) rozhodlo 
  

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

“Tramvajová zastávka Karolina SO 301 Úprava kanalizace DPO” mezi vlastníkem:  
Moravskoslezský kraj 

se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava 
IČO: 70890692 
zastoupený z pověření hejtmana kraje 

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

IČO: 00095711 
a 
oprávněným: 

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

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na  částech 
pozemků parc.č. 3589/31 a parc.č. 3589/55 v k.ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

 

  

6) rozhodlo 
  

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

“Tramvajová zastávka Karolina PS 603 koordinační kabel” mezi vlastníkem:  
Moravskoslezský kraj 
se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava 
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IČO: 70890692 

zastoupený z pověření hejtmana kraje 
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací 

se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 
IČO: 00095711 
a 

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

IČO: 00845451 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na  částech 
pozemků parc.č. 3589/30, parc.č. 3589/31a parc.č. 3589/54  v k.ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

 

  
7) rozhodlo 
  

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

“Tramvajová zastávka Karolina” mezi vlastníkem:  
Moravskoslezský kraj 

se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava 
IČO: 70890692 
zastoupený z pověření hejtmana kraje 

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

IČO: 00095711 
a 
oprávněným: 

Telefónica Czech Republic, a.s. 
se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle 

IČO: 60193336 
a 
Investorem 

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

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na  části 
pozemku parc.č. 4173/6 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 8 

předloženého materiálu 

 

  

8) rozhodlo 
  

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

“Tramvajová zastávka Karolina” mezi vlastníkem:  
Moravskoslezský kraj 
se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava 

IČO: 70890692 
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zastoupený z pověření hejtmana kraje 

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

IČO: 00095711 
a 
oprávněným: 

UPC Česká republika, s.r.o. 
se sídlem Závišova 5, 140 00 Praha 4 

IČO: 00562262 
a 
Investorem 

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

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na  části 
pozemku parc.č.  4173/6 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 9 
předloženého materiálu 

 

  

 
ZM_M 22 
Návrh na uzavření “Smlouvy o zřízení věcného břemene” a 

“Smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti se 
stavbami odboru investičního zahrnutými v kapitálovém rozpočtu 

města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 2569/ZM1014/33 

(zn.předkl.) 
34 

  
k usnesení č. 10189/RM1014/134 

  
Zastupitelstvo města 
  

1) rozhodlo 
  

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

“Rekonstrukce veřejného osvětlení Polanecká” mezi vlastníkem:  
Moravskoslezský kraj 

se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava 
IČO: 70890692 
zastoupený z pověření hejtmana kraje 

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

IČ: 00095711 
a 
oprávněným: 

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

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na  částech 
pozemků parc.č. 3552/1, parc.č. 1923/10, parc.č. 3078/1, parc.č. 3079/1a 
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parc.č. 3072/1 v k.ú. Svinov, obec Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 

 

  
2) rozhodlo 
  

uzavřít “Smlouvu o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Tramvajová 

zastávka Karolina SO 405 Úprava telefonních rozvodů” mezi vlastníkem:  
Sedm stromů a.s. 

Ostrava-Slezská Ostrava, Hradní 27/37, PSČ 710 00  
IČO: 27813983 
a 

oprávněným: 
Telefónica Czech Republic, a.s. 

Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22 
IČO: 60193336 
a 

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

IČO: 00845451 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na  části 
pozemku parc.č.  4173/2 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 4 

předloženého materiálu 

 

  
3) rozhodlo 
  

uzavřít “Smlouvu o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Tramvajová 

zastávka Karolina SO 406 Úprava rozvodů kabelové televize” mezi vlastníkem:  
Multi Veste Czech Republic 5, s.r.o. 

Praha 1, Olivova 4/2096, PSČ 110 00 
IČO: 27371344 
a 

oprávněným: 
UPC Česká republika, s.r.o. 

Praha 4 - Nusle, Závišova 502/5, PSČ 140 00 
IČO: 00562262 

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

IČO: 00845451 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na  části 

pozemku parc.č.  4173/13 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 5 
předloženého materiálu 
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4) rozhodlo 
  

uzavřít “Smlouvu o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Tramvajová 

zastávka Karolina SO 406 Úprava rozvodů kabelové televize” mezi vlastníkem:  
New Karolina Office Development, a.s. 
se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 00 

IČO: 27959996 
a 

oprávněným: 
UPC Česká republika, s.r.o. 
Praha 4 - Nusle, Závišova 502/5, PSČ 140 00 

IČO: 00562262 
a 

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

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na  části 
pozemku parc.č.  4173/10 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 6 

předloženého materiálu 

 

  

5) rozhodlo 
  

uzavřít “Smlouvu o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Tramvajová 

zastávka Karolina SO 401 Trolejové vedení” mezi vlastníkem:   
Česká republika - Generální finanční ředitelství 
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 

IČO: 72080043  
a 

oprávněným: 
Dopravní podnik Ostrava a.s. 
Poděbradova 494/2, 701 71 Ostrava-Moravská Ostrava 

IČO: 61997475  
a 

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

IČO: 00845451 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na  pozemcích parc.č.  402/8 a parc.č. 
402/7 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 7 předloženého 

materiálu 

 

  
6) rozhodlo 
  

uzavřít “Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě”  v souvislosti se stavbou 
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“Tramvajová zastávka Karolina SO 404 Napojení informačních panelů a 

jízdenkových automatů na rozvodnou síť” mezi vlastníkem:  
Dopravní podnik Ostrava a.s. 

Poděbradova 494/2, 701 71 Ostrava-Moravská Ostrava 
IČO: 61974757  
a  

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

IČO: 00845451 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na  části 
pozemku parc.č.  402/13 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 8 

předloženého materiálu 

 

  
7) rozhodlo 
  

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

“Tramvajová zastávka Karolina PS 602 SSZ křižovatka 28. října x Nádražní x Na 
Karolině” mezi vlastníkem:  

Multi Veste Czech Republic 5, s.r.o. 
Praha 1, Olivova 4/2096, PSČ 110 00 
IČO: 27371344 

a 
oprávněným: 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na  částech 

pozemků parc.č.  3589/32 a parc.č. 4173/13 v k.ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava dle přílohy č. 10 předloženého materiálu 

 

  
8) rozhodlo 

  
uzavřít “Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě”  v souvislosti se stavbou 
“Tramvajová zastávka Karolina SO 403 Úprava veřejného osvětlení” mezi 

vlastníkem:  
Multi Veste Czech Republic 5, s.r.o. 

Praha 1, Olivova 4/2096, PSČ 110 00 
IČO: 27371344 
a 

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

IČO: 00845451 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na  částech 
pozemků parc.č.  3457/10, parc.č. 3589/32, parc.č. 4173/13, parc.č. 4246/1 a 

parc.č. 4246/2 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 
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11 předloženého materiálu 

 

  

9) rozhodlo 
  

uzavřít “Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě”  v souvislosti se stavbou 
“Tramvajová zastávka Karolina PS 603 Koordinační kabel” mezi vlastníkem:  

Multi Veste Czech Republic 5, s.r.o. 
Praha 1, Olivova 4/2096, PSČ 110 00 

IČO: 27371344 
a 
oprávněným: 

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

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na  částech 
pozemků parc.č.  3457/10, parc.č. 3589/32, parc.č. 4173/13, parc.č. 4246/1 a 
parc.č. 4246/2 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 12 

předloženého materiálu 

 

  
10) rozhodlo 
  

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

“Tramvajová zastávka Karolina PS 601 SSZ křižovatky 28. října x Poděbradova” 
mezi vlastníkem:  

Multi Veste Czech Republic 5, s.r.o. 
Praha 1, Olivova 4/2096, PSČ 110 00 
IČO: 27371344 

a 
oprávněným: 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na  částech 

pozemků parc.č.  3457/10, parc.č. 3589/32, parc.č. 4246/1, parc.č. 4246/2 a 
parc.č. 4173/13 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 13 

předloženého materiálu 

 

  
11) rozhodlo 
  

uzavřít “Smlouvu o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Tramvajová 

zastávka Karolina SO 405 Úprava telefonních rozvodů” mezi vlastníkem:  
New Karolina Office Development, a.s. 

se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 00 
IČO: 27959996 
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a 

oprávněným: 
Telefónica Czech Republic, a.s. 

Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22 
IČO: 60193336 
a 

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

IČO: 00845451 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na  části 
pozemku parc.č.  4173/10 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy 

č. 14 předloženého materiálu 

 

  
12) rozhodlo 
  

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

“Tramvajová zastávka Karolina PS 602 SSZ křižovatka 28. října x Nádražní x Na 
Karolině” mezi vlastníkem:  

New Karolina Office Development, a.s. 
Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 00 
IČO: 27959996 

a 
oprávněným: 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na  části pozemku 

parc.č. 4173/10 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 15 
předloženého materiálu 

 

  
 

ZM_M 23 
Významná veřejná zakázka “Kanalizace Folvarek II. etapa”, poř. 

č. 95/2014 
  

Usnesení číslo: 2570/ZM1014/33 

(zn.předkl.) 
34 

  
k usnesení č. 10112/RM1014/133 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 
  

požadavky na obsah smlouvy a odůvodnění veřejné zakázky dle ust. § 156 odst. 5 

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, k veřejné 
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zakázce “Kanalizace Folvarek II. etapa”, poř. č. 95/2014 v rozsahu příloh č. 2 a č. 

3 předloženého materiálu 

 

  
 

ZM_M 24 

Veřejná zakázka “Doplnění VO ul. Valašská”, poř. č. 109/2014 
  

Usnesení číslo: 2571/ZM1014/33 

(zn.předkl.) 

34 

  
k usnesení č. 10191/RM1014/134 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 
  

o uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby “Doplnění VO ul. Valašská” v rozsahu 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s uchazečem: 

ELSPOL spol. s r.o. 

se sídlem: Mírová 563, 739 31 Řepiště 
IČ: 42767857 

za cenu nejvýše přípustnou 312 782,- Kč bez DPH. 

 

  

 
ZM_M 26 
Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti s vlastníkem 

pozemků MAHLE Behr Ostrava s.r.o. 
  

Usnesení číslo: 2572/ZM1014/33 

(zn.předkl.) 
34 

  
k usnesení č. 10019/RM1014/132 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu k pozemkům: 
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p. p. č. 813/69 – ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 813/116 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, ve vlastnictví: 

MAHLE Behr Ostrava s.r.o. 
se sídlem Mošnov, Průmyslová 368, PSČ 742 51 
IČO 277 75 763, 

s touto obchodní společností, 

za účelem 

- zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu DN 100 v uvedených 
pozemcích, v rozsahu daném geometrickým plánem č. 913-40/2014 ze dne 
4.4.2014 částí A, 

- zřízení, provozování a údržby splaškové kanalizace DN 400 v uvedených 
pozemcích, v rozsahu daném geometrickým plánem č. 913-40/2014 ze dne 

4.4.2014 částí B, 
na dobu neurčitou a za celkovou jednorázovou úplatu ve výši  1.000,-Kč  včetně 
21% DPH 

 

  

 
ZM_M 27 
Návrh na uzavření smluv o zřízení služebnosti, dohody o zrušení 

smlouvy o zřízení věcného břemene, s vlastníky pozemků 
fyzickými osobami, SSMSK 

  
Usnesení číslo: 2573/ZM1014/33 

(zn.předkl.) 
34 

  

k usnesení č. 10182/RM1014/134 
  

Zastupitelstvo města 
  
1) rozhodlo 

  
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu k pozemku: 

parc.č. 2537/2 – zahrada, 
v k. ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví: 

XXXXX XXXXXXá, rok narození 1XX4   
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bydliště XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXa, 

s uvedeným vlastníkem pozemku, 

za účelem zřízení a provozování vodovodního řadu DN 100 v uvedeném pozemku 

v rozsahu daném geometrickým plánem č. 2691-95 a/2013 ze dne 27.5.2013, na 
dobu časově neomezenou a za celkovou jednorázovou úplatu ve výši 1.350,- Kč 

 

  
2) rozhodlo 

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

parc. č. 76/3 – zahrada 

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

Manželé 

Ing. XXXXXX XXník, rok narození 1XXX 
MUDr. XXXXXXX XXXXXXXX, rok narození 1XX6 
oba bydliště XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXX XXXXXXX X XXXXba, 

s uvedenými vlastníky pozemku, 

za účelem zřízení a provozování vodovodního řadu DN 80 v uvedeném pozemku, 

provádění údržby, opravy a rekonstrukce vodovodního řadu DN 80 v rozsahu 
daném geometrickým plánem č. 2746-263 b/2013 ze dne 3.12.2013, na dobu 
časově neomezenou a za celkovou jednorázovou úplatu ve výši 1.100,- Kč 

 

  

3) rozhodlo 
  

na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene dle přílohy č. 
6 předloženého materiálu k pozemku: 

parc. č. 2953/1 – ostatní plocha, silnice 
v k. ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví: 
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Moravskoslezský kraj 

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

zastoupený z pověření hejtmana kraje 
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, 
se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava 

středisko Ostrava, Úprkova 1, 702 23 Ostrava 
IČO 00095711, 

s uvedeným vlastníkem pozemku, 

za účelem zřídit a provozovat vodovodní řad, vstupovat a vjíždět v souvislosti se 
zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním vodovodního řadu v 

uvedeném pozemku v rozsahu daném geometrickým plánem č. 2688-024/2013 ze 
dne 2.5.2013, na dobu časově neomezenou a za zvýhodněnou jednorázovou 

úplatu v celkové výši 100,-Kč včetně 21% DPH, 
což je podmíněno závazky oprávněného, že po dobu min. 5 let zůstane vlastníkem 
předmětného vodovodního řadu a provede sanaci narušeného povrchu 

komunikace vzniklou jeho umístěním 

 

  
4) rozhodlo 
  

na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene dle přílohy č. 

8 předloženého materiálu k pozemku: 

parc. č. 4424/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, ve vlastnictví: 

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

IČO 70890692 
zastoupený z pověření hejtmana kraje 

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

IČO 00095711, 

s uvedeným vlastníkem pozemku, 

za účelem zřídit a provozovat vodovod, vstupovat a vjíždět v souvislosti se 
zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním vodovodu v uvedeném 
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pozemku v rozsahu daném geometrickým plánem č. 2731-135/2013 ze dne 

25.7.2013, na dobu časově neomezenou a za zvýhodněnou jednorázovou úplatu v 
celkové výši 1.210,-Kč včetně 21% DPH, 

což je podmíněno závazky oprávněného, že po dobu min. 5 let zůstane vlastníkem 
předmětného vodovodu a provede sanaci narušeného povrchu komunikace 
vzniklou jeho umístěním 

 

  

5) rozhodlo 
  

uzavřít Dohodu o zrušení smlouvy o zřízení věcného břemene ev. č. 
2094/2013/MJ ze dne 1.8.2013, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu s: 

Ing. XXXX XXXXík, rok narození 1XXX 
bydliště XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX Xes 

 

  
6) rozhodlo 

  
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti dle přílohy č. 10 
předloženého materiálu k pozemkům: 

parc. č. 1446/28 – zahrada, 
parc. č. 1446/34 - ostatní plocha, jiná plocha, 
oba v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, ve spoluvlastnictví: 

Ing. XXXX XXXXík, rok narození 1XX2 
bydliště XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX Xes, 

vlastník podílu ve výši 1/2, 

XXXXXX XXXXXXXvá, rok narození 1XX8 
bydliště XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXuba, 

vlastník podílu ve výši 1/2, 

s uvedenými spoluvlastníky pozemků, 

za účelem zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu DN 80 v uvedených 
pozemcích, v rozsahu daném geometrickým plánem č. 2782-25/2010 ze dne 
5.11.2010, na dobu časově neomezenou a bezúplatně 
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ZM_M 28 
Souhlas s postoupením smluv 
  

Usnesení číslo: 2574/ZM1014/33 

(zn.předkl.) 
34 

  

k usnesení č. 10088/RM1014/133 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
dát souhlas, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, s postoupením smlouvy ev. 
č. 0163/2003/MJ ze dne 14.2.2003 v rozsahu uvedeném ve smlouvě o postoupení 
smlouvy ze dne 19.5.2014, kterou uzavřeli postupitel 

MXXXXX ŠXXXXX, rok nar. XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX 
XXX XXXXXXX X XXXXXXXXX  

a 
postupník NXXXXXX ŠXXXXXXXX, rok nar. XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX 
XXXXXXX XXXXXXX XXX XXX XXXXXXX X XXXXXX, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

 

  
2) rozhodlo 
  

dát souhlas, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, s postoupením smlouvy o 

budoucí smlouvě kupní a budoucí smlouvě nájemní ev. č. 00887/2001/MJ ze dne 
1.7.2002 v rozsahu uvedeném ve smlouvě o postoupení smlouvy ze dne 

19.5.2014, kterou uzavřeli 
postupitel 
PXXX BXXXX, nar. XXXXX XXXXX XXXXXX XXXX XXX XXX XXXXXXX 

 a 
postupník 

HXXXXX PXXXXXX, nar. XXXX XXXXXX XXXXX XXXXX XXXX XXX XXX XXXXXXX X 
XXXXXX XXs  

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 
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3) rozhodlo 
  

dát souhlas, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu, s postoupením smlouvy o 

budoucí smlouvě kupní a budoucí smlouvě nájemní ev. č. 01748/2002/MJ ze dne 
30.12.2002 v rozsahu uvedeném ve smlouvě o postoupení smlouvy ze dne 
19.5.2014, kterou uzavřeli postupitel 

LXXXX VXXXXXXX, nar. XXXX, bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XXX XXXXXXX, 
zastoupena na základě plné moci PXXXXX FXXXXXXXX, nar. XXXX, trvale bytem 

XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXX XXXXXXX 
 a 
postupníkem 

DXXXXXXX VXXXXX, nar. XXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XXX 
XXXXXXXX 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

 

  

4) rozhodlo 
  

dát souhlas, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu, s postoupením smlouvy o 

budoucí smlouvě kupní a budoucí smlouvě nájemní ev. č. 00883/2002/MJ ze dne 
28.6.2002 v rozsahu uvedeném ve smlouvě o postoupení smlouvy ze dne 
19.5.2014, kterou uzavřeli postupitel 

ZXXXXX BXXXX, nar. XXXX, bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XXX XXXXXXX X 
XXXXXX XXX 

 JXXX BXXXXXXX, nar. XXXX, bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XXX XXXXXXX X 
XXXXXX XXX 
a 

postupníkem 
BXXXXX TXXXXXXXXXXX, nar.XXXX, trvale bytem XXXXXXXX XXXXXXX 

XXXXXXXXX XXXX XXXXX dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

 

  

 
ZM_M 29 

Návrh na vykoupení nemovitostí v k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec 
Ostrava (inv. akce - Kanalizace Petřkovice) 

  
Usnesení číslo: 2575/ZM1014/33 

(zn.předkl.) 

34 

  

k usnesení č. 10097/RM1014/133 
  

Zastupitelstvo města 
  



Statutární město Ostrava 
zastupitelstvo města 

Usnesení 

 

Strana 57/152  

1) rozhodlo 

  
 o koupi pozemku: 
- parc.č. 788 - ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Petřkovice u Ostravy, 

obec Ostrava od manželů EXX KXXXXX nar.r.XXXX a PXXXX KXXX nar. r. XXXX, 
bydliště XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava za 
kupní cenu 56 800,- Kč a  podmínek uvedených v kupní smlouvě, která je přílohou 

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

  

 

  

2) rozhodlo 
  

o koupi pozemku: 

-parc.č. 798 - ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Petřkovice u Ostravy, 
obec Ostrava od manželů AXXXX OXXXXX nar.r.XXX3 a KXXXX OXXXXXXX 
nar.r.XXXXX bydliště XXXXXXX XXXXX, Petřkovice, 725 29 Ostrava za kupní cenu 

29 600,- Kč a podmínek uvedených vkupní smlouvě, která je přílohouč. 2, 
předloženého materiálu  uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2, předloženého 

mataeriálu 

 

  

 
ZM_M 30 

Návrh uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě kupní 
ev. č. 2140/2010/MJ 
  

Usnesení číslo: 2576/ZM1014/33 

(zn.předkl.) 

34 

  

k usnesení č. 10098/RM1014/133 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
uzavřít dodatek č. 1 ke “Smlouvě o budoucí smlouvě kupní” ev. č. 
2140/2010/MJ ze dne 22.07.2014 

s 
Tělocvičnou jednotou Sokol Nová Bělá, se sídlem Mitrovická 395, 724 00  Ostrava 
- Nová Bělá, IČO: 60337036 (jako budoucím prodávajícím) 
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který je přílohou č. 3 předloženého materiálu  

  

 

  
 

ZM_M 31 

Návrh na přijetí daru vodovodního řadu a jednotné kanalizace, 
uzavření darovacích smluv s dárci T.K. a fyz. osobami a uzavření 

smluv o zřízení služebnosti s fyzickými osobami, v k.ú. Polanka 
nad Odrou, Hošťálkovice, obec Ostrava 
  

Usnesení číslo: 2577/ZM1014/33 

(zn.předkl.) 

34 

  

k usnesení č. 10099/RM1014/133 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o přijetí daru 

•  vodovodního řadu DN 80 z potrubí PE v celkové délce 148 m,   
•  jednotné kanalizace DN 300, DN 400  z potrubí kameninového v 

celkové délce 207 m, 

vybudovaných v rámci stavby “Komunikace a inženýrské sítě pro šest rodinných 

domů, Polanka nad Odrou, ul. U Rybníčku, parc.č.1790/28, parc.č. 1781, SO 03 
Vodovod, SO 05 Jednotná kanalizace”  a uložených v  pozemcích v k.ú. Polanka 
nad Odrou, obec Ostrava: 

- parc.č. 1790/28 - orná půda, 
- parc.č. 1781/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

a uzavření darovací smlouvy  dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

s dárci 
manželé 

Ing.VXXXXXXXX BXXXXX, narozen roku XXXX, 
ZXXXXX BXXXXXXX, narozena roku XXXXX 

oba bydliště X XXXXXXXX XXXXXXX X, Ostrava - XXXXXXX XXX XXXXX, PSČ 725 
25 

manželé 
Ing. IXX ChXXXXX, narozen roku XXXX 
 DiS. MXXXXXX ChXXXXXXX, narozena roku XXXX 
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oba bydliště X XXXXXXXX XXXXXXXX, Ostrava - XXXXXXX XXX XXXXX, PSČ 725 

25 

manželé 

Ing. PXXX FXXXX, narozen roku XXXX 
 Ing. JXXX FXXXXXXX, narozena roku XXXX 
 oba bydliště XXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXX, Ostrava - XXXXXXX PSČ 708 

00  

manželé 

Ing. RXXXX JXXXXXX, narozen roku 1XXX 
 Ing. MXXXXXXXX JXXXXXXXX, narozena roku XXXX 
 oba bydliště X XXXXXXXX XXXXXXX X, Ostrava - XXXXXXX XXX XXXXX, PSČ 725 

25 

manželé 

LXXXX KXXXXXXX narozen roku XXXX 
JXXX KXXXXXXXX, narozena roku XXXX 
 oba bydliště X XXXXXXXX XXXXXXX X, Ostrava - XXXXXXX XXX XXXXX, PSČ 725 

25  

manželé 

Ing. MXXXXXXX RXXXXX, narozen roku XXXX 
Jana RXXXXXXXX, narozena roku XXXXX 
oba bydliště X XXXXXXXX XXXXXXXX, Ostrava - XXXXXXX XXX XXXXX, PSČ 725 

25  

manželé 

Ing. ZXXXXX SXXXXXX, narozen roku 1XXX 
bydliště XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX, Ostrava - XXXXXa, PSČ 708 00 
LXXXX SXXXXXXXX, narozena roku XXXX 

 bydliště X XXXXXXXXX XXXXXXX X, Ostrava - XXXXXXX XXX XXXou, PSČ 725 25  

JXXXXX TXXXXXXXXXXX, narozena roku XXXX 

bydliště XXXXXXXX XXXXXX, Ostrava - XXXXXXX XXX XXXXX, PSČ 725 25  

  

 

  
2) rozhodlo 
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o uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

s dárcem 

XXX XXXXX XXXXXka, narozen 1XX4 

XXXXX XXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXX XXX X8 

na dar  

• vodovodního řadu DN 150 v délce 112,00 m 

• splaškové kanalizace DN 300 v délce 116,48 m, 

vybudovaných v rámci stavby”Prodloužení vodovodního řadu a splaškové 

kanalizace” a uložených v pozemcích v k.ú. Hošťálkovice, obec Ostrava 

- parc.č. 2081/5 - ostatní plocha, silnice, 
- parc.č. 1941/1 - orná půda, 

- parc.č. 1941/3 - orná půda, 
- parc.č. 1941/2 - orná půda, 

- parc.č. 1940/2 - orná půda, 
- parc.č. 1941/4 - orná půda, 
- parc.č. 1945/17 - ostatní plocha, dobývací prostor, 

- parc.č. 1945/31 - ostatní plocha, dobývací prostor. 

  

 

  
3) rozhodlo 

  
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti dle přílohy č. 5 
předloženého materiálu k pozemku: 

parc. č. 1790/28 – orná půda, 
v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, ve spoluvlastnictví: 

manželé 

XXXX XXXXXXXXX XXXXXX, rok narození 1XX7, 
XXXXXX XXXXXXvá, rok narození 1XX8,   

oba bydliště U XXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX X XXXXXXX XXX XXXXXX XXX 
XXX XX, 
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vlastníci podílu ve výši 1/10, 

manželé 
Ing. XXX XXXXXva, rok narození 1XX8,   

XXXXXXX XXXXXXXvá DiS., rok narození 1XX7,   
oba bydliště U XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXX XXXXXX XXX 
XXX 25, 

vlastníci podílu ve výši 1/10, 

manželé 

Ing. XXXX XXXis, rok narození 1XX0,   
Ing. XXXX XXXXXXvá, rok narození 1XX1,    
oba bydliště XXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXX XXX 

00, 
vlastníci podílu ve výši 1/10, 

manželé 
Ing. XXXXX XXXXXka, rok narození 1XXX,    
Ing. XXXXXXXXX XXXXXXXvá, rok narození 1XX3,   

oba bydliště U XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXX XXXXXX XXX 
XXX 25, 

vlastníci podílu ve výši 1/10, 

manželé 
XXXXX XXXXXXo, rok narození 1XX9,   

XXXX XXXXXXXvá, rok narození 1XX9,   
oba bydliště U XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXX XXXXXX XXX 

XXX 25, 
vlastníci podílu ve výši 1/10, 

manželé 

Ing. XXXXXXXX XXXXXk, rok narození 1XX3,   
XXXX XXXXXXXXá, rok narození 1XX5,   

oba bydliště U XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXX XXXXXX XXX 
XXX 25, 
vlastníci podílu ve výši 1/10, 

manželé 
Ing. XXXXXX XXXXXda, rok narození 1XX4, 

bydliště náměstí XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXX XXX 
00, 

XXXXX XXXXXXXvá, rok narození 1XX5, 
bydliště U XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXX XXXXXX XXX XXX 
25, 
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vlastníci podílu ve výši 1/10, 

XXXXXX XXXXXXXXXXvá, rok narození 1XX1,   
bydliště XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXX XXXXXX XXX XXX 25, 

vlastník podílu ve výši 3/10, 

s uvedenými spoluvlastníky pozemku, 

za účelem zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu DN 80 a jednotné 

kanalizace DN 300 v uvedeném pozemku, v rozsahu daném geometrickým plánem 
č. 2997-4004/2014 ze dne 4.4.2014, na dobu neurčitou a za celkovou 

jednorázovou úplatu ve výši 1.000,-Kč za podmínky, že dojde k převodu 
vlastnického práva k vodovodnímu řadu DN 80 a jednotné kanalizaci DN 300 na 
statutární město Ostrava na základě darovací smlouvy uvedené v bodě 1) tohoto 

usnesení 

 

  
4) rozhodlo 
  

na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti dle přílohy č. 6 

předloženého materiálu k pozemku: 

parc. č. 2081/5 - ostatní plocha, silnice, 

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

XXXXX XXXXX XXXXXká, rok narození 1XX6 
bydliště XXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXXXce, 

s uvedeným vlastníkem, 

za účelem zřízení a provozování vodovodního řadu DN 150 a splaškové kanalizace 

DN 300, provádění údržby, oprav a rekonstrukce v uvedeném pozemku, v rozsahu 
daném geometrickým plánem č. 992-44/2014 ze dne 21.3.2014, na dobu 
neurčitou a za jednorázovou celkovou úplatu ve výši 1.000,-Kč za podmínky, že 

dojde k převodu vlastnického práva k vodovodnímu řadu DN 150 a splaškové 
kanalizaci DN 300 na statutární město Ostrava na základě darovací smlouvy 

uvedené v bodě 2) tohoto usnesení 
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5) rozhodlo 

  
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti dle přílohy č. 7 
předloženého materiálu k pozemku: 

parc. č. 1940/2 – orná půda, 
v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, ve vlastnictví: 

XXXX XXXXXXXvá, rok narození 1XX2 

bydliště XXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXXXce, 

s uvedeným vlastníkem, 

za účelem zřízení a provozování vodovodního řadu DN 150 a splaškové kanalizace 
DN 300, provádění údržby, oprav a rekonstrukce v uvedeném pozemku, v rozsahu 
daném geometrickým plánem č. 992-44/2014 ze dne 21.3.2014, na dobu 

neurčitou a za jednorázovou celkovou úplatu ve výši 1.000,-Kč za podmínky, že 
dojde k převodu vlastnického práva k vodovodnímu řadu DN 150 a splaškové 

kanalizaci DN 300 na statutární město Ostrava na základě darovací smlouvy 
uvedené v bodě 2) tohoto usnesení 

 

  
6) rozhodlo 

  
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti dle přílohy č. 8 
předloženého materiálu k pozemku: 

parc. č. 1941/2 – orná půda, 

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

XXXXXX XXXXXXXik, rok narození 1XXX 

bydliště XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXce, 

s uvedeným vlastníkem, 

za účelem zřízení a provozování vodovodního řadu DN 150 a splaškové kanalizace 

DN 300, provádění údržby, oprav a rekonstrukce v uvedeném pozemku, v rozsahu 
daném geometrickým plánem č. 992-44/2014 ze dne 21.3.2014, na dobu 

neurčitou a za jednorázovou celkovou úplatu ve výši 1.000,-Kč za podmínky, že 
dojde k převodu vlastnického práva k vodovodnímu řadu DN 150 a splaškové 
kanalizaci DN 300 na statutární město Ostrava na základě darovací smlouvy 
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uvedené v bodě 2) tohoto usnesení 

 

  

7) rozhodlo 
  

na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti dle přílohy č. 9 
předloženého materiálu k pozemkům: 

parc. č. 1941/1 – orná půda, 
parc. č. 1941/3 – orná půda, 

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

XXXXX XXXXXXXvá, rok narození 1XX1 
bydliště XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXba, 

s uvedeným vlastníkem, 

za účelem zřízení a provozování vodovodního řadu DN 150 a splaškové kanalizace 

DN 300, provádění údržby, oprav a rekonstrukce v uvedených pozemcích, v 
rozsahu daném geometrickým plánem č. 992-44/2014 ze dne 21.3.2014, na dobu 
neurčitou a za jednorázovou celkovou úplatu ve výši 1.000,-Kč za podmínky, že 

dojde k převodu vlastnického práva k vodovodnímu řadu DN 150 a splaškové 
kanalizaci DN 300 na statutární město Ostrava na základě darovací smlouvy 

uvedené v bodě 2) tohoto usnesení 

 

  

8) rozhodlo 
  

na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti dle přílohy č. 10 

předloženého materiálu k pozemkům: 

parc. č. 1941/4 – orná půda, 
parc. č. 1945/17 – ostatní plocha, dobývací prostor, 

parc. č. 1945/31 – ostatní plocha, dobývací prostor, 
všechny v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, ve vlastnictví: 

XXX XXXXX XXXXXka, rok narození 1XXX 
bydliště XXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXXXce, 
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s uvedeným vlastníkem, 

za účelem zřízení a provozování vodovodního řadu DN 150 a splaškové kanalizace 
DN 300, provádění údržby, oprav a rekonstrukce v uvedených pozemcích, v 

rozsahu daném geometrickým plánem č. 992-44/2014 ze dne 21.3.2014, na dobu 
neurčitou a za jednorázovou celkovou úplatu ve výši 1.000,-Kč za podmínky, že 
dojde k převodu vlastnického práva k vodovodnímu řadu DN 150 a splaškové 

kanalizaci DN 300 na statutární město Ostrava na základě darovací smlouvy 
uvedené v bodě 2) tohoto usnesení 

 

  
 

ZM_M 32 
Návrh na uzavření darovací smlouvy na dar vodovodního řadu v k. 

ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava a uzavření smluv o zřízení 
služebnosti 
  

Usnesení číslo: 2578/ZM1014/33 

(zn.předkl.) 
34 

  

k usnesení č. 10167/RM1014/134 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o uzavření darovací smlouvy 

s dárci 
XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXX 

bydliště XXXXXXXXXX XXXXX Ostrava - Plesná, PSČ 725 27, 

XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXX 

 bydliště XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX, Šumperk, PSČ 789 69,  

manželé 
XXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXX 

XXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXX, 
oba bydliště XXXXX XXX, Klimkovice, PŠČ 742 83 

manželé 
XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXX XXX, Slatina u Bílovce, PSČ 742 93, 
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Ing. XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXX 

bydliště XXXXX XXXX Bílovec, PSČ 743 01, 

XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXX 

XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXX 
 oba bydliště XXXXXXX XXXXXX, Ostrava - Mariánské Hory, PSČ 709 00, 

XXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXX, 

bydliště XXXXX XXXXXXX Ostrava - Hrabová, PSČ 720 00, 

XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXX 

 bydliště X XXXX XXXXXXX, Ostrava - Svinov, PSČ 721 00 

manželé 
XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXX 

XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXX 
 oba bydliště XXX XXXXXXXXX XXXXXXX, Ostrava - Hrabůvka, PSČ 700 30, 

manželé 
XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXX 
XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXX 

bydliště XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX Ostrava - Zábřeh, PSČ 700 30  

XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXX 

 bydliště XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX, Ostrava - Svinov, PSČ 721 00, 

XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXX 
bydliště XXXX XXXX XXXXXXX Ostrava - Polanka nad Odrou, PSČ 725 25 

STRAUB development a.s. 
Smetanovo náměstí 1824/9, Moravská Ostrava, 702 00 

IČO: 02746964 

na dar vodovodního řadu v celkové délce 408,17 m, který je rozdělen do tří větví, 
v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava a to: 

• z potrubí DN 110 v délce 325,19 m, který je uložen v pozemcích: 

- parc.č.3181/2 - ostatní plocha, silnice, 

- parc.č.3181/20 - ostatní plocha, silnice, 
- parc.č.2665/42 - orná půda,  
- parc.č.2665/5 - orná půda,  

- parc.č.2665/43 - orná půda,  
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- parc.č.2665/23 - orná půda, 

• z potrubí DN 90 v délce 43,05 m, který je uložen v pozemku 

- parc.č. 2665/23 - orná půda, 

• z potrubí DN 63 v délce 39,93 m, který je uložen v pozemku 

- parc.č. 2665/23 - orná půda. 

Stavební objekt byl realizován v rámci stavby “Technická infrastruktura sídelního 

útvaru Polanka nad Odrou, osada Janová, objekt 303 vodovod”. 

  

 

  
2) rozhodlo 

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

parc. č. 2665/23 – orná půda, 
v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, ve spoluvlastnictví: 

XXXXX XXXXXXXin, rok narození 1XX2 

bydliště XXXX XXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXX XXX XXXou, 
vlastník podílu ve výši 1/13, 

XXXXX XXXXc, rok narození 1XX8 
bydliště XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXov, 
vlastník podílu ve výši 1/13, 

manželé 
XXXXXX XXXXer, rok narození 1XX2 

XXXXXX XXXXXXXvá, rok narození 1XX4 
oba bydliště XXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXa, 
vlastníci podílu ve výši 1/13, 

manželé 
XXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXX 

XXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXX 
 oba bydliště XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX, Ostrava - Zábřeh, PSČ 700 30, 
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vlastník podílu ve výši 1/13, 

XXXXXX XXXXal, rok narození 1XX5 
bydliště K XXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXov, 

vlastník podílu ve výši 1/13, 

Ing. XXXXX XXXXXXek, rok narození 1XX8 
bydliště XXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXvá, 

vlastník podílu ve výši 1/13, 

XXXXXX XXXXXer, rok narození 1XX9 

bydliště XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXX XXry, 
vlastník podílu ve výši 1/13, 

XXXX XXXXXXXXXá, rok narození 1XX7 

bydliště XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXX Xory, 
vlastník podílu ve výši 1/13, 

manželé 
Ing. XXXXX XXXXXek, rok narození 1XX3 
bydliště XXXXX XXXX XXX XXX 01, 

XXXXX XXXXXXXXá, rok narození 1XX0 
bydliště XXXXXXX XXXX XXX XXX XX, 

vlastníci podílu ve výši 1/13, 

XXXXXX XXXXXXek, rok narození 1XX3 
bydliště XXXXXXXXXX XXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXá, 

vlastník podílu ve výši 1/13, 

manželé 

Ing. XXXXX XXXXa, rok narození 1XX9 
Ing. XXXXXXX XXXXXXá, rok narození 1XX9 
oba bydliště XXXXX XXXX XXX XX XXXXXXXXXe, 

vlastníci podílu ve výši 1/13, 

Ing. XXXXX XXXXal, rok narození 1XX5 

bydliště XXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXXXXv, 
vlastník podílu ve výši 1/13, 

STRAUB Development a.s. 

se sídlem Smetanovo náměstí 1824/9, Moravská Ostrava, 702 00 
IČO: 027 46 964, 
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vlastník podílu ve výši 1/13, 

s uvedenými spoluvlastníky pozemku, 

za účelem zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu DN 110, DN 90, DN 63 

v uvedeném pozemku, v rozsahu daném geometrickým plánem č. 2961-270/2013 
ze dne 6.12.2013, na dobu neurčitou a bezúplatně za podmínky, že dojde k 
převodu vlastnického práva k vodovodnímu řadu DN 110, DN 90, DN 63 na 

statutární město Ostrava na základě darovací smlouvy uvedené v bodě 1) tohoto 
usnesení 

  

 

  

3) rozhodlo 
  

na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti dle přílohy č. 5 

předloženého materiálu k pozemku: 

parc. č. 2665/43 – orná půda, 
v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, ve vlastnictví: 

XXXXX XXXXXXXin, rok narození 1XX2 
bydliště XXXX XXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXX XXX XXXXu, 

s uvedeným vlastníkem pozemku, 

za účelem zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu DN 110 v uvedeném 
pozemku, v rozsahu daném geometrickým plánem č. 2961-270/2013 ze dne 

6.12.2013, na dobu neurčitou a bezúplatně za podmínky, že dojde k převodu 
vlastnického práva k vodovodnímu řadu DN 110 na statutární město Ostrava na 

základě darovací smlouvy uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

 

  

4) rozhodlo 
  

na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti dle přílohy č. 6 

předloženého materiálu k pozemku: 
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parc. č. 2665/5 – orná půda, 

v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, ve vlastnictví: 

STRAUB Development a.s. 

se sídlem Smetanovo náměstí 1824/9, Moravská Ostrava, 702 00 
IČO: 027 46 964, 

s uvedeným vlastníkem pozemku, 

za účelem zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu DN 110 v uvedeném 
pozemku, v rozsahu daném geometrickým plánem č. 2961-270/2013 ze dne 

6.12.2013, na dobu neurčitou a bezúplatně za podmínky, že dojde k převodu 
vlastnického práva k vodovodnímu řadu DN 110 na statutární město Ostrava na 
základě darovací smlouvy uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

 

  

 
ZM_M 33 
Návrh na záměr města neprodat nemovitost v k. ú. Přívoz 

(lokalita ulice Muglinovská) a nedarovat nemovitosti v k. ú. 
Mariánské Hory (lokalita ul. Zelená), obec Ostrava 

  
Usnesení číslo: 2579/ZM1014/33 

(zn.předkl.) 
34 

  

k usnesení č. 10178/RM1014/134 
  

Zastupitelstvo města 
  
1) rozhodlo 

  o záměru města neprodat  
pozemek p.č.st. 2045 

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

  
2) trvá 

  
na svém usnesení č. 2171/ZM1014/29 ze dne 11.12.2013, kterým  rozhodlo, že 
nemá záměr darovat nemovitosti: 

- pozemek p.č.st. 2924, jehož součástí je budova č. p. 2514 
- pozemek p.p.č. 1094  
v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava,  ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
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svěřené městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky 

 

  

 
ZM_M 34 
Návrh na prodej pozemků v k. ú. Poruba a v k.ú. Svinov, obec 

Ostrava Povodí Odry s.p. 
  

Usnesení číslo: 2580/ZM1014/33 

(zn.předkl.) 
34 

  
k usnesení č. 10089/RM1014/133 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 
  

prodat níže uvedené pozemky do vlastnicví Povodí Odry, státní podnik, se sídlem 

Ostrava - Moravská Ostrava, Varenská 3101/49, PSČ 701 26, IČO 708 90 021, a 
to: 

- pozemek parc. č. 2645/3 za kupní cenu obvyklou ve výši 25.570,- Kč 
- pozemek parc. č. 2957/20 za kupní cenu obvyklou ve výši 17.360,- Kč 
oba v k. ú. Poruba, obec Ostrava 

- pozemek parc. č. 1019/2 za kupní cenu obvyklou ve výši 47.740,- Kč 
- pozemek parc. č. 1019/3 za kupní cenu obvyklou ve výši 1.860,- Kč 

- pozemek parc. č. 3076/2 za kupní cenu obvyklou ve výši 57.800,- Kč 
- pozemek parc. č. 3076/3 za kupní cenu obvyklou ve výši 15.300,- Kč 
vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

tedy za celkovou kupní cenu dle znaleckých posudků ve výši 165.630,- Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 

  

 
ZM_M 35 

Návrh koupit a svěřit pozemky p.p.č. 462/10 a p.p.č. 467/1 v k.ú. 
Hrabůvka, obec Ostrava 

  
Usnesení číslo: 2581/ZM1014/33 

(zn.předkl.) 

34 
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k usnesení č. 10171/RM1014/134 
  

Zastupitelstvo města 
  
1) rozhodlo 

  
 koupit níže uvedené nemovité věci v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava, a to: 
- pozemek p.p.č. 462/10  

- pozemek p.p.č. 467/1 
včetně součástí (plotu na pozemku p.p.č. 467/1 a trvalých porostů na obou 
uvedených pozemcích) 

od spoluvlastníků (každý z nich podíl ve výši 1/4 na každém z výše uvedených 
pozemků) 

- XXXXXXXX XXXXXX rok narození XXXX, bytem XXXXXXXXXX XXXX XXX XX 
XXXXX XXXXX 
 X XXXXX XXXXXXX XXXXXX, rok narození XXXXX bytem XXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXX XXXXXX 
X XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX, bytem XXXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXX XXXXXXX 
X  XXXXXXX XXXXXX, rok narození XXXX, bytem XXXXXXXX XXXXXXXX 
XXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

za dohodnutou kupní cenu v celkové  výši 562.240,- Kč, z toho: 
- kupní cena pozemku p.p.č. 462/10 činí 215.600,- Kč 

- kupní cena pozemku p.p.č. 467/1 činí 346.640,- Kč  

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

 

  
2) si vyhrazuje 

  
rozhodnutí označit pozemky uvedené v bodu 1) tohoto usnesení jakožto majetek 
svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně 
závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a 

doplňků, za podmínky, že pozemky uvedené v bodu 1) tohoto usnesení statutární 
město Ostrava nabude do svého vlastnictví 

 

  

3) rozhodlo 
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označit pozemky uvedené v bodu 1) tohoto usnesení, 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, 

za podmínky, že pozemky uvedené v bodu 1) tohoto usnesení statutární město 
Ostrava nabude do svého vlastnictví 

 

  
 

ZM_M 36 
Návrh na svěření nemovitosti městskému obvodu Petřkovice 
  

Usnesení číslo: 2582/ZM1014/33 

(zn.předkl.) 
34 

  

k usnesení č. 10172/RM1014/134 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) si vyhrazuje 

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

pozemek parc. č. 567/3 - orná půda v pořizovací ceně 75 400,-Kč 

v k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava 

 

  
2) rozhodlo 

  označit majetek uvedený v bodě 1) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený 
městskému obvodu Petřkovice dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) OZV č. 14/2013, 

Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků 
 

  

 
ZM_M 37 

Návrh koupit pozemek parc.č. 5649/3, k.ú. Slezská Ostrava, obec 
Ostrava 

  
Usnesení číslo: 2583/ZM1014/33 

(zn.předkl.) 

34 

  

k usnesení č. 10186/RM1014/134 
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Zastupitelstvo města 
  

1) rozhodlo 
  

koupit pozemek parc.č. 5649/3, o výměře 559 m2, který vznikne oddělením z 
původního pozemku parc.č. 5649 dle geometrického plánu č. 3651-8/2014 ze dne 

5.2.2014, k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 

od vlastníka Asental Land, s.r.o., IČO 277 69 143, sídlo Gregorova 2582/3, 

Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, za cenu obvyklou ve výši 352.000,-Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

 

  
2) si vyhrazuje 

  rozhodnutí označit pozemek uvedený v bodu 1) tohoto usnesení jakožto majetek 
svěřený městskému obvodu Slezská Ostrava dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) OZV č. 
14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za 

podmínky, že pozemek uvedený v bodu 1) tohoto usnesení statutární město 
Ostrava nabude do svého vlastnictví 

 
  
3) rozhodlo 

  označit pozemek uvedený v bodu 1) tohoto usnesení jakožto majetek svěřený 
městskému obvodu Slezská Ostrava dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) OZV č. 

14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za 
podmínky, že pozemek uvedený v bodu 1) tohoto usnesení statutární město 
Ostrava nabude do svého vlastnictví 

 
  

 
ZM_M 38 
Návrh nezřídit předkupní právo k části pozemku parc. č. 1036/1 v 

k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  

Usnesení číslo: 2584/ZM1014/33 

(zn.předkl.) 
34 

  

k usnesení č. 10179/RM1014/134 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  o nezřízení předkupního práva k části pozemku parc. č. 1036/1 o výměře 39 m2  v 
k. ú. Moravská Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je součástí přílohy č. 2 
předloženého materiálu, dle důvodové zprávy  
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ZM_M 39 
Návrh na záměr města neprodat pozemky p.p.č. 409/7 a p.p.č. 
404/3 oba v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava 

  
Usnesení číslo: 2585/ZM1014/33 

(zn.předkl.) 
34 

  
k usnesení č. 10181/RM1014/134 
  

Zastupitelstvo města 
  

1) rozhodlo 
  

že město nemá záměr prodat nemovitou věc v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava, 
svěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava, a to: 

- pozemek p.p.č. 409/7 

 

  
2) rozhodlo 
  

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

svěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava, a to: 

- pozemek p.p.č. 404/3 

 

  
 

ZM_M 40 
Návrh na záměr města prodat pozemek parc.č. 192/4, návrh na 

záměr města neprodat pozemky, vše v k.ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava (ul. Vojanova) a návrh na záměr města nesměnit 
pozemky v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, za pozemky v 

k.ú. Vřesina u Bílovce, obec Vřesina 
  

Usnesení číslo: 2586/ZM1014/33 

(zn.předkl.) 
34 

  

k usnesení č. 10070/RM1014/133 
  
Zastupitelstvo města 
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2) rozhodlo 

  
že město nemá záměr prodat pozemky v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 
svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, a to: 

- parc.č. 192/3 
- parc.č. 192/5 
- parc.č. 192/6 

- parc.č. 192/7 

 

  
3) rozhodlo 
  

že město nemá záměr směnit nemovitosti v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, a to pozemky: 

- parc.č. 192/3 

- parc.č. 192/5 
- parc.č. 192/6 
- parc.č. 192/7 

za pozemky v k.ú. Vřesina u Bílovce, obec Vřesina, a to: 

- parc.č. 1174/3 

- parc.č. 2137/13 
oba ve vlastnictví XXXXXXXX XXXXXXXXXX, rok narození XXXXX bytem 
XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

  

 
ZM_M 41 
Návrh na záměr města prodat pozemek v k.ú. Vítkovice, obec 

Ostrava 
  

Usnesení číslo: 2587/ZM1014/33 

(zn.předkl.) 
34 

  
k usnesení č. 10074/RM1014/133 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o záměru města prodat pozemek: 
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 - parc.č. 1335/66 o výměře 6 m2, který vznikne oddělením z původního    

pozemku parc.č. 1335/28, podle Geometrického plánu č. 2116-178a/2013 ze dne 
8.1.2014, 

v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava,  
ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 

  
 

ZM_M 42 

Návrh na záměr města prodat pozemek p.č.st. 6566, k.ú. Zábřeh 
nad Odrou, obec Ostrava 

  
Usnesení číslo: 2588/ZM1014/33 

(zn.předkl.) 

34 

  

k usnesení č. 10075/RM1014/133 
  

Zastupitelstvo města 
  
1) rozhodlo 

  
o záměru města prodat pozemek p.č.st. 6566, k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec 
Ostrava, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

 

  

 
ZM_M 43 

Návrh na záměr města prodat pozemky v k.ú. Svinov, obec 
Ostrava 
  

Usnesení číslo: 2589/ZM1014/33 

(zn.předkl.) 

34 

  

k usnesení č. 10077/RM1014/133 
k usnesení č. 10076/RM1014/133 

  
Zastupitelstvo města 
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1) rozhodlo 

  
o záměru města prodat pozemek parc.č. 570/57 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, 
svěřený městskému obvodu Svinov 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

 

  

2) rozhodlo 
  

o záměru města prodat pozemek parc.č. 2743/14 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, 

bez svěření městskému obvodu  

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

 

  
 

ZM_M 44 
Návrh na záměr města prodat pozemky v k.ú. Polanka nad Odrou 
a v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

  
Usnesení číslo: 2590/ZM1014/33 

(zn.předkl.) 
34 

  
k usnesení č. 10078/RM1014/133 
  

Zastupitelstvo města 
  

1) rozhodlo 
  

o záměru města prodat pozemek parc.č. 2952/25 v k.ú. Polanka nad Odrou, obec 
Ostrava, svěřený městskému obvodu Polanka nad Odrou 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

 

  
2) rozhodlo 
  

o záměru města prodat pozemek parc.č. 39/3 v k.ú. Polanka nad Odrou, obec 

Ostrava, svěřený městskému obvodu Polanka nad Odrou 
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a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

 

  

3) rozhodlo 
  

o záměru města prodat pozemek parc.č. 4302/15 o výměře 6 m2, který vznikne 
oddělením části původního pozemku parc.č. 4302/1 na základě geometrického 

plánu pro vyznačení budovy v KN č. 3476-346/2012 ze dne 30.11.2012, v k.ú. 
Slezská Ostrava, obec Ostrava, svěřený městskému obvodu Slezská Ostrava 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

 

  

 
ZM_M 45 

Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Slezská 
Ostrava, v k.ú. Muglinov, v k.ú. Kunčice nad Ostravicí, obec 
Ostrava 

  
Usnesení číslo: 2591/ZM1014/33 

(zn.předkl.) 

34 

  
k usnesení č. 10168/RM1014/134 
  

Zastupitelstvo města 
  

1) rozhodlo 
  

o záměru města prodat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 
svěřené městskému obvodu Slezská Ostrava, a to: 

pozemek parc.č. 5622/15  
pozemek parc.č. 5622/16 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit  

  

 

  



Statutární město Ostrava 
zastupitelstvo města 

Usnesení 

 

Strana 80/152  

2) rozhodlo 

  
o záměru města prodat nemovité věci v k.ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava, 
svěřené městskému obvodu Slezská Ostrava, a to: 

pozemek parc.č. 252/1 
pozemek parc.č. 252/2 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

 

  

3) rozhodlo 
  

o záměru města prodat nemovité věci  v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, svěřenou 
městskému obvodu Slezská Ostrava, a to: 

pozemek p.p.č. 197/20 o výměře 36 m2, oddělený geometrickým plánem č. 2369-
23/2013 ze dne 20.6.2013 z pozemku p.p.č. 197/2, který je přílohou č. 3/3 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

 

  

4) rozhodlo 
  

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

svěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava, a to: 

pozemek parc.č. 1756/1 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

 

  

 
ZM_M 46 
Návrh na záměr města prodat pozemky v k.ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava (ul. Ahepjukova,Hornopolní), návrh na záměr města 
neprodat pozemky v k.ú. Moravská Ostava, obec Ostrava(ul. 

(zn.předkl.) 
34 
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Ahepjukova, Sládkova) 

  
Usnesení číslo: 2592/ZM1014/33 

  
k usnesení č. 10177/RM1014/134 
k usnesení č. 10176/RM1014/134 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 
  

o záměru města prodat pozemek parc. č. 2202/100  v k.ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený městskému 
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit  

 

  

2) rozhodlo 
  

že město nemá záměr prodat pozemek parc. č. 2202/96 v k.ú. Moravská Ostrava, 

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

  

 

  

3) rozhodlo 
  

o záměru města prodat pozemek parc. č. 2362/29 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 73 m2, který vznikne oddělením z původního pozemku 

parc. č. 2362/13 dle geometrického plánu č. 3869-58/2012 ze dne 29.8.2012, v 
k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

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

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 
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ZM_M 47 
Návrh na záměr města neprodat nemovitosti v k. ú. Přívoz, 
lokalita ulice Sokolská třída a v k. ú. Nová Ves u Ostravy, lokalita 

ulice Bartošova, obec Ostrava 
  

Usnesení číslo: 2593/ZM1014/33 

(zn.předkl.) 
34 

  
k usnesení č. 10079/RM1014/133 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 
  

že město nemá záměr prodat 

pozemek p.č.st. 2634 

v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, 

svěřeno městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz  

 

  

2) rozhodlo 
  

že město nemá záměr prodat 

pozemek p.č.st. 961    
pozemek p.č.st. 977    
pozemek p.č.st. 865 

pozemek p.č.st. 886/2 

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

svěřeno městskému obvodu Nová Ves 

  

 

  
 

ZM_M 48 (zn.předkl.) 
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Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Hrabůvka a 

v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava Návrh na záměr města směnit 
nemovité věci v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava 

  
Usnesení číslo: 2594/ZM1014/33 

34 

  

k usnesení č. 10169/RM1014/134 
k usnesení č. 10180/RM1014/134 

  
Zastupitelstvo města 
  

1) rozhodlo 
  

o záměru města neprodat část pozemku p.p.č. 329/1 o výměře 80 m2 v 

k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, 
dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu    

  

 

  

2) rozhodlo 
  o záměru města neprodat pozemek 227/81 v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, 

svěřený městskému obvodu Vítkovice  

 
  

3) rozhodlo 
  

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

- pozemek parc.č. 3839/1  
- pozemek parc.č. 2904/26, trvalý travní porost o výměře 177 m2, který vznikne 

oddělením z pozemku parc.č. 2904/3 na základě geometrického plánu č. 3095-
7/2014 ze dne 5.2.2014  
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Stará Bělá 

za 
- pozemek parc.č. 2902/2 

- pozemek parc.č. 2886/15 
- pozemek parc.č. 2879/15, trvalý travní porost o výměře 264 m2, který vznikne 

oddělením z pozemku parc.č. 2879/4 na základě geometrického plánu č. 3095-
7/2014 ze dne 5.2.2014 
- pozemek parc.č. 2902/4, ost. plocha, silnice o výměře 56 m2, který vznikne 

oddělením z pozemku parc.č. 2902/1 na základě geometrického plánu č. 3095-
7/2014 ze dne 5.2.2014 

- pozemek parc.č. 2904/27, trvalý travní porost o výměře 430 m2, který 
vznikne sloučením části pozemku parc.č. 2904/10, díl b o výměře 331 m2 a části 
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pozemku parc.č. 2886/3, díl a o výměře 99 m2 na základě geometrického plánu č. 

3095-7/2014 ze dne 5.2.2014 
- pozemek parc.č. 3853/16, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 3 m2, který 

vznikne oddělením z pozemku parc.č. 3853/4 na základě geometrického plánu č. 
3095-7/2014 ze dne 5.2.2014 
ve vlastnictví občanského sdružení ODRA, o.s, Ostrava-Zábřeh, Svazácká 

3128/1b, PSČ 700 30, IČO: 22836276 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

 

  
 

ZM_M 86 
Návrh nevyužít předkupní právo ke garážím na pozemcích p.č.st. 

1418, p.č.st. 1447 a p.č.st. 1448, k.ú. Heřmanice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 2595/ZM1014/33 

(zn.předkl.) 
34 

  
k usnesení č. 10303/RM1014/135 

  
Zastupitelstvo města 
  

1) rozhodlo 
  nevyužít předkupní právo ke garážím na pozemku p.č.st. 1418, p.č.st 1447 a 

p.č.st. 1448 vše v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava, dle § 3056 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník  

 

  
 

ZM_M 87 
Návrh na nevyužití předkupního práva ke stavbě, návrh na záměr 
města prodat pozemek, vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava (ul. Sokolská) 
  

Usnesení číslo: 2596/ZM1014/33 

(zn.předkl.) 
34 

  

k usnesení č. 10285/RM1014/135 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o nevyužití předkupního práva podle kupní smlouvy a smlouvy o předkupním 
právu č. 01477/1998/MJ ze dne 12.3.1998 uzavřené mezi statutárním městem 
Ostrava a společností Hutnictví železa, a.s., se sídlem Praha 1O Strašnice, Krátká 
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39, IČO 471 15 998 

ke stavbě č.p. 1663 umístěné na pozemku parc. č. 947/8 v k.ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví Hutnictví železa, a.s., se sídlem Praha 1O 

Strašnice, Krátká 39, IČO 471 15 998 

a nekoupit předmětnou stavbu za kupní cenu ve výši 11,259.000,- Kč.  

  

  

  

 

  
2) rozhodlo 

  
o záměru města prodat pozemek parc. č. 947/5  v k.ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit  

 

  

 
ZM_M 88 

Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Muglinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 2597/ZM1014/33 

(zn.předkl.) 

34 

  
k usnesení č. 10305/RM1014/135 

  
Zastupitelstvo města 
  

1) rozhodlo 
  

koupit nemovité věci, a to:  

v k.ú. Muglinov, obec Ostrava 
- pozemek p.p.č. 291/2 
- pozemek p.p.č. 310/12 

včetně součástí, které tvoří trvalé porosty, zpevněné plochy, opěrná zeď a 
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schodiště   

za kupní cenu ve výši 289.000,-Kč 

od vlastníka: 

Česká republika - Úřad pro zastupování ve věcech majetkových se sídlem 
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město, IČO 69797111,  

přihlásit se do výběrového řízení, jehož podmínky tvoří přílohu č. 3 předloženého 

materiálu 

a uzavřít kupní smlouvu za podmínky, že statutární město Ostrava zvítězí ve 

výběrovém řízení dle přílohy č. 3 předloženého materiálu  

 

  

2) si vyhrazuje 
  

rozhodnutí označit nemovité věci uvedené v bodu 1) tohoto usnesení jakožto 

majetek svěřený městskému obvodu Slezská Ostrava dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. 
b) OZV č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za 
podmínky, že nemovité věci uvedené v bodu 1) tohoto usnesení statutární město 

Ostrava nabude do svého vlastnictví 

 

  
3) rozhodlo 
  

označit nemovité věci uvedené v bodu 1) tohoto usnesení jakožto majetek 

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

podmínky, že nemovité věi uvedené v bodu 1) tohoto usnesení statutární město 
Ostrava nabude do svého vlastnictví 

 

  
 

ZM_M 89 
Návrh na uzavření kupních smluv na koupi pozemků, splaškové 
kanalizace, vodovodu, dešťové kanalizace, veřejného osvětlení a 

komunikace v k.ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava a uzavření 
smlouvy o zřízení služebnosti s P.K. a svěření pozemků, 

(zn.předkl.) 
34 
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příjezdové komunikace, dešťové kanalizace MO Lhotka 

  
Usnesení číslo: 2598/ZM1014/33 

  
k usnesení č. 10302/RM1014/135 
  

Zastupitelstvo města 
  

1) rozhodlo 
  

o koupi pozemků, v k.ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, a to: 

- parc.č.493/28 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- parc.č.493/29,- ostatní plocha, ostatní komunikace, 

a uzavření kupní smlouvy dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

za dohodnutou kupní cenu 1 000,- Kč 

s prodávajícím 
PXXX KXXXXXX, narozen roku XXXX 

bydliště XXXXXXXX XXXXXXX, Ostrava - Zábřeh, PSČ 700 30 

 

  
2) rozhodlo 
  

o koupi nemovitých věcí, a to: 

• splaškové kanalizace  DN 300 z trub PP SN 16, v celkové délce 193,49 m,  
• vodovodu DN 80  z potrubí PE 100 RC, v celkové délce 203,15 m, 

• dešťové kanalizace DN 300 z potrubí PP SN16, v celkové délce 207,44 m, 
• veřejné osvětlení, jedná se o 9 osvětlovacích stožárů veřejného osvětlení 

včetně kabelového vedení veřejného osvětlení 

umístěných na pozemcích v k.ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava: 
- parc.č. 493/1 - orná půda, 

- parc.č. 493/28 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
- parc.č. 493/29 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
- parc.č. 493/5 - orná půda, 

- parc.č. 875 - ostatní plocha, ostatní komunikace,  a součástí pozemku je 

• komunikace na pozemcích parc.č. 493/28 a parc.č. 493/29 v k.ú. Lhotka u 

Ostravy, obec Ostrava, které jsou napojeny na místní komunikaci ul. Pod 
Vysílačem 

vybudovaných v rámci stavby “Rodinné domy Lhotka - 1.část, etapa 1” . 
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a  uzavření kupní smlouvy dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

za dohodnutou kupní cenu 1 800,- Kč 

s prodávajícím 

PXXX KXXXXXX, narozen roku XXXX 
 bydliště XXXXXXXX XXXXXXX, Ostrava - XXXXXX, PSČ 700 30  
IČO: 154 25 967 

se sídlem podnikání Františky Stránecké 165/8, Ostrava - Mariánské Hory, PSČ 
709 00 

 

  
3) si vyhrazuje 

  
rozhodnutí označit pozemky parc.č. 493/28, parc.č. 493/29, příjezdovou 
komunikaci umístěnou na pozemcích parc.č. 493/28, parc.č. 493/29 a dešťovou 

kanalizaci DN 300 v celkové délce 207,44 m, vše v k.ú. Lhotka u Ostravy, obec 
Ostrava, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Lhotka dle ustanovení čl. 9 
odst. 1 písm. b) obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve 

znění pozdějších změn a doplňků za podmínky, že pozemky parc.č. 493/28, 
parc.č. 493/29, příjezdovou komunikaci a dešťovou kanalizaci statutární město 

Ostrava nabude do svého vlastnictví 

 

  

4) rozhodlo 
  

označit pozemky parc.č. 493/28, 493/29, příjezdovou komunikaci umístěnou na 

pozemcích parc.č. 493/28, parc.č. 493/29 a dešťovou knalizaci DN 300  v celkové 
délce 207,44 m, vše v k.ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, jakožto majetek 
svěřený městskému obvodu Lhotka dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) obecně závazné 

vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků 
za podmínky, že pozemky parc.č. 493/28, 493/29, příjezdovou komunikaci, 

dešťovou kanalizaci statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví 

 

  

5) rozhodlo 
  

na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti dle přílohy č. 5 

předloženého materiálu k pozemku: 

parc. č. 493/1 – orná půda, 
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v k. ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, ve vlastnictví: 

XXXX XXXXXXX, rok narození 1XX2 
bydliště XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXeh 

s uvedeným vlastníkem, 

za účelem zřízení a provozování veřejného osvětlení, provádění údržby, oprav a 
rekonstrukce veřejného osvětlení v uvedeném pozemku, v rozsahu daném 

geometrickým plánem č. 895-38/2014 ze dne 14.5.2014, na dobu časově 
neomezenou a za jednorázovou celkovou úplatu ve výši 1.000,-Kč za podmínky, 

že dojde k převodu vlastnického práva k veřejnému osvětlení na statutární město 
Ostrava na základě kupní smlouvy uvedené v bodě 2) tohoto usnesení 

 

  
 

ZM_M 90 
Návrh na prodej pozemků v k. ú. Poruba, obec Ostrava do SJM 
formou splátek 

  
Usnesení číslo: 2599/ZM1014/33 

(zn.předkl.) 
34 

  
k usnesení č. 10301/RM1014/135 
  

Zastupitelstvo města 
  

1) rozhodlo 
  

prodat níže uvedené pozemky v k. ú. Poruba, obec Ostrava, svěřené městskému 
obvodu Poruba, a to: 

- pozemek parc. č. 2125/2 za kupní cenu obvyklou ve výši 25.840,- Kč 
- pozemek parc. č. 2126/2 za kupní cenu obvyklou ve výši 52.060,- Kč 

- pozemek parc. č. 2127/3 za kupní cenu obvyklou ve výši 90.20,- Kč 
tedy za celkovu kupní cenu ve výši 168.720,- Kč, s tím že tato  bude uhrazena 
formou 60-ti měsíčních splátek; každá měsíční splátka ve výši 2.812,- Kč počínaje 

měsícem září 2014,  

do společného jmění manželů Ing. XXXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX a Mgr. 

XXXXX XXXXXXX, rok narození XXXX, oba bytem XXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXX 
XXX XXX XXXXXXX 
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a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

 

  

 
ZM_M 91 
Návrh prodat pozemek v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava 

  
Usnesení číslo: 2600/ZM1014/33 

(zn.předkl.) 
34 

  
k usnesení č. 10309/RM1014/135 
  

Zastupitelstvo města 
  

1) rozhodlo 
  

o prodeji pozemku parc.č. 3043/2 v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, bez 
svěření městskému obvodu 

za obvyklou kupní cenu ve výši 82.000,-Kč 

do společného jmění manželů XXXX XXXXXX, rok narození XXXX a XXXXXXXX 

XXXXXXXX, rok narození XXXX, oba bydliště XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX 
XXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXX 

a o uzavření kupní smlouvy dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 

  
 

ZM_M 92 

Návrh na svěření zatrubnění Petřkovického potoka MO Petřkovice, 
v k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava 

  
Usnesení číslo: 2601/ZM1014/33 

(zn.předkl.) 

34 

  

k usnesení č. 10299/RM1014/135 
  

Zastupitelstvo města 
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1) si vyhrazuje 

  
rozhodnutí označit zatrubnění Petřkovického potoka v celkové délce 375,55 m,  v 
k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený městskému 

obvodu Petřkovice dle ustanovení čl. 9 odst. 1 písm. b) obecně závazné vyhlášky 
č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků 

 

  
2) rozhodlo 

  
označit zatrubnění Petřkovického potoka v celkové délce 375,55 m,  v k.ú. 
Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený městskému 
obvodu Petřkovice dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) obecně závazné vyhlášky č. 

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

 

  
 

ZM_M 93 

Návrh na záměr města směnit nemovitosti v k.ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava (lokalita Nová Karolina) 

  
Usnesení číslo: 2602/ZM1014/33 

(zn.předkl.) 

34 

  

k usnesení č. 10297/RM1014/135 
  

Zastupitelstvo města 
  
1) rozhodlo 

  
o záměru města směnit nemovité věci v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a 
to části pozemků oddělené geometrickým plánem zhotoveného Ing. Richardem 

Šotem, č. plánu 4494-174/2013, ověřeného Ing. Richardem Šotem dne 15. srpna 
2013, pod č. 2083/2013 (dále jen Geometrický plán):  
   

pozemek parc. č. 3463/42 (o výměře 122 m2), oddělený z původního pozemku 
parc. č. 3463/3 na základě Geometrického plánu; 

pozemek parc. č. 3463/43 (o výměře 110 m2), oddělený z původního pozemku 
parc. č. 3463/3 na základě Geometrického plánu; 

pozemek parc. č. 3380/30 (o výměře 45 m2), oddělený z původního pozemku 
parc. č. 3380/1 na základě Geometrického plánu; 
pozemek parc. č. 3380/34 (o výměře 835 m2), oddělený z původního pozemku 

parc. č. 3380/1 na základě Geometrického plánu;  
pozemek parc. č. 3457/46 (o výměře 1.550 m2), oddělený z původních pozemků 

parc. č. 3380/1 a parc. č. 3457/1 na základě Geometrického plánu 
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(ve vlastnictví statutárního města Ostrava) 

za  

pozemek  parc. č. 3380/31 (o výměře 80 m2), oddělený z původního pozemku 

parc. č. 3380/16; 
pozemek  parc. č. 3380/32 (o výměře 232 m2), oddělený z původního pozemku 
parc. č. 3380/16 na základě Geometrického plánu;  

pozemek  parc. č. 3463/44 (o výměře 2.343 m2), oddělený z původního pozemku 
parc. č. 3463/25 na základě Geometrického plánu 

(ve vlastnictví Multi Veste Czech Republic 5, s.r.o., IČO 27371344) 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

 

  
 

ZM_M 94 
Návrh na záměr města směnit nemovitosti v k.ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava (ul. Nová Porážková) 

  
Usnesení číslo: 2603/ZM1014/33 

(zn.předkl.) 
34 

  
k usnesení č. 10296/RM1014/135 
  

Zastupitelstvo města 
  

1) rozhodlo 
  

o záměru města směnit nemovité věci v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a 
to části pozemků oddělené geometrickým plánem č. 4643-31/2014 ze dne 

15.5.2014, vyhotoven Jiřím Novákem, IČO 63302411: 

- pozemek parc.č. 1960/30 o výměře 68 m2, oddělený z pozemku parc.č. 1960/1 

  včetně stavby parkoviště na tomto pozemku umístěné 
  (ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřeno městskému obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz) 

za 

- pozemek parc.č. 1914/3 o výměře 51 m2, oddělený z pozemku parc.č. 1914/2, 

- pozemek parc.č. 1915/5 o výměře 26 m2, oddělený z pozemku parc.č. 1915/2 
  (ve vlastnictví XXXXXX XXXXXXX, rok narození XXXX, bytem XXXXXXXX XXXXXX 
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XXX XX XXXXX X)   

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit  

 

  
 

ZM_M 95 

Návrh směnit nemovitosti v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava a návrh 
na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k 

pozemku ve vlastnictví města 
  
Usnesení číslo: 2604/ZM1014/33 

(zn.předkl.) 

34 

  
k usnesení č. 10307/RM1014/135 

  
Zastupitelstvo města 
  

1) rozhodlo 
  

směnit níže uvedené nemovité věci v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava, a to: 

pozemek   p.p.č. 304/7 o  výměře 177 m2, který vznikne oddělením z původního 
pozemku p.p.č. 304/3 na základě geometrického plánu č. 1314-267/2013 ze dne 
16.10.2013  

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Ostrava-Jih 
za 

pozemek p.p.č. 303/43   
ve vlastnictví společnosti BOTOP s.r.o., Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 1316/2A, 
PSČ 700 30, IČO: 268 13 386  

s tím, že statutární  město Ostrava zaplatí společnosti BOTOP s.r.o. rozdíl v 
obvyklých cenách předmětů směny ve výši 3.200,- Kč  

a uzavřít směnnou smlouvu dle přlohy č. 4 předloženého materiálu 

  

  



Statutární město Ostrava 
zastupitelstvo města 

Usnesení 

 

Strana 94/152  

 

  
2) rozhodlo 

  
na straně budoucího oprávněného ze služebnosti, uzavřít smlouvu o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti dle přílohy č. 6 předloženého materiálu k  pozemku 
p.p.č. 304/7 - ostatní plocha, zeleň o výměře 172 m2, který vznikne oddělením z 

pozemku p.p.č. 304/3 - ostatní plocha, zeleň dle geometrického plánu č. 1314-
267/2013 ze dne 16.10.2013 v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava, s budoucím 

vlastníkem: 

BOTOP s.r.o. 
se sídlem Ostrava - Hrabůvka, Adamusova 1316/2A, PSČ 700 30 

IČO  268 13 386 

za účelem uložení a provozování kabelového vedení veřejného osvětlení a stožáru 

veřejného osvětlení na pozemku p.p.č. 304/7 v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava na 
dobu časově neomezenou za jednorázovou úplatu ve výši 1000,- Kč + DPH v 
zákonné výši za podmínky, že zastupitelstvo města rozhodne o uzavření směnné 

smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 

  
 

ZM_M 96 
- Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Vítkovice, 

obec Ostrava - Návrh na záměr města darovat nemovité věci v 
k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava 
  

Usnesení číslo: 2605/ZM1014/33 

(zn.předkl.) 
34 

  

k usnesení č. 10308/RM1014/135 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o záměru města prodat níže uvedené nemovité věci v k.ú. Vítkovice, obec 
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Ostrava, svěřené městskému obvodu Vítkovice, a to:   

- pozemek parc.č. 718/13 o výměře 148 m2, který vznikne oddělením z 
původního pozemku parc.č. 718/1 na základě geometrického plánu č. 2045-

3/2013 ze dne 21.3.2013 
- pozemek parc.č. 718/14 o výměře 111 m2, který vznikne oddělením z 
původního pozemku parc.č. 718/7 na základě geometrického plánu č. 2045-

3/2013 ze dne 21.3.2013 
a zároveň  si vyhrazuje právo kdykoliv  tento záměr zrušit   

  

 

  

2) rozhodlo 
  

o záměru města  prodat níže uvedené nemovité věci v k.ú. Vítkovice, obec 

Ostrava, svěřené městskému obvodu Vítkovice, a to: 
- pozemek parc.č. 190/142 o výměře 897 m2, který vznikne oddělením z 
původního pozemku parc.č. 190/142 na základě gometrického plánu č. 2118-

80/2013 ze dne 18.10.2013 
- pozemek parr.č. 190/236 o výměře 865 m2, který vznikne oddělením z 

původního pozemku parc.č 190/142 na základě geometrického plánu č. 2118-
80/2013 ze dne 18.10.2013 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

 

  

 
ZM_M 97 
Návrh na záměr města prodat pozemky v k.ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava (ul. Vítězná), návrh na záměr města směnit 
pozemky v k.ú. Moravská Ostrava (ul. Pelclova), návrh na záměr 

města neprodat pozemky v k.ú. Moravská Ostrava (ul. Hrušovská) 
  
Usnesení číslo: 2606/ZM1014/33 

(zn.předkl.) 
34 

  
k usnesení č. 10286/RM1014/135 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 
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o záměru města prodat pozemky, a to: 

pozemek parc. č. 4131/1  
pozemek parc. č. 4131/2 

pozemek parc. č. 4131/3  
pozemek parc. č. 4131/4   
v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

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

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 

  
2) rozhodlo 

  
o záměru města směnit část pozemku parc. č. 1111/2  o výměře 30 m2  v k.ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 
svěřenou městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

za 

část pozemku parc. č. 1112/1 o výměře 30 m2   v k.ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava, ve vlastnictví XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX 
XXX XXX XXXXXXX X XXXXXX dle zákresu, který je přílohou č. 2 str. 4 
předloženého materiálu 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit  

 

  
3) rozhodlo 
  

že město nemá záměr prodat pozemky, a to: 

- část pozemku parc. č. 1100/7 o výměře 102 m2  
- část pozemku parc. č.  1135 o výměře 143 m2 

vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Moravská 
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Ostrava a Přívoz 

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

 

  
 

ZM_M 98 

Návrh na záměr města zcizit nemovité věci prostřednictvím 
dražby dobrovolné, návrh na záměr města neprodat 

prostřednictvím přímého prodeje (Vila na Zapadlém) 
  
Usnesení číslo: 2607/ZM1014/33 

(zn.předkl.) 

34 

  
k usnesení č. 10284/RM1014/135 

  
Zastupitelstvo města 
  

1) rozhodlo 
  

o záměru města zcizit nemovité věci prostřednictvím dražby dobrovolné, a to: 

- pozemek parc. č. 2640/37, jehož součástí je stavba č.p. 1674 
- pozemek parc. č. 2640/17 
- pozemek parc. č. 2640/18 

- pozemek parc. č. 2640/24 

včetně všech součástí a příslušenství (přípojka vody DN 40 mm na pozemku parc. 

č 2640/17, přípojka kanalizace DN 250 mm na pozemku parc. č. 2640/17, 
plynová přípojka DN 40 na pozemku parc. č. 2640/17, oplocení na pozemcích 
parc. č. 2640/17, 2640/18, 2640/24, altán zahradní zděný na pozemku parc.  

č.2640/24, jezírko zahradní betonové na pozemku parc. č. 2640/24, trvalé 
porosty na pozemcích parc. č. 2640/18, 2640/24) 

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

 

  

2) rozhodlo 
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o záměru města neprodat nemovité věci prostřednictvím přímého prodeje, a to:  

- pozemek parc. č. 2640/37, jehož součástí je stavba č.p. 1674 
- pozemek parc. č. 2640/17 

- pozemek parc. č. 2640/18 
- pozemek parc. č. 2640/24 

včetně všech součástí a příslušenství (přípojka vody DN 40 mm na pozemku parc. 

č 2640/17, přípojka kanalizace DN 250 mm na pozemku parc. č. 2640/17, 
plynová přípojka DN 40 na pozemku parc. č. 2640/17, oplocení na pozemcích 

parc. č. 2640/17, 2640/18, 2640/24, altán zahradní zděný na pozemku parc.  
č.2640/24, jezírko zahradní betonové na pozemku parc. č. 2640/24, trvalé 
porosty na pozemcích parc. č. 2640/18, 2640/24) 

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

 

  
 

ZM_M 99 
Návrh na schválení dodatku č. 1 ke zřizovací listině právnické 

osoby Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková 
organizace,kterým se předává majetek k hospodaření 
  

Usnesení číslo: 2608/ZM1014/33 

(zn.předkl.) 
34 

  

k usnesení č. 10311/RM1014/135 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  dodatek č. 1 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014 právnické osoby Zoologická 
zahrada Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem Michálkovická 197,710 00 
Ostrava, IČO 373249, kterým se předává k hospodaření movitý a nemovitý 

majetek v pořizovací ceně  89.116.870,82 Kč dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu.  

 
  

2) stanoví 
  že dodatek zřizovací listiny dle bodu 1) tohoto usnesení podepíše spolu s 

primátorem Ing. Petrem Kajnarem náměstek primátora Ing. Jiří Hrabina 
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ZM_M 101 

Návrh na uzavření “Dohody o zrušení věcného předkupního práva 
k nemovitostem mezi Statutárním městem Ostrava a společností 

Železniční Cargo MOŠNOV s.r. o. 
  
Usnesení číslo: 2609/ZM1014/33 

(zn.předkl.) 

34 

  
k usnesení č. 10312/RM1014/135 

  
Zastupitelstvo města 
  

1) rozhodlo 
  

uzavřít  ”Dohodu o zrušení věcného předkupního práva k nemovitostem”  se 

společností Železniční Cargo,s.r.o. Mošnov, IČ:28938186,  se sídlem Praha 8, 
Rohanské nábřeží 670/19, PSČ 186 00,  dle přílohy č. 1, předloženého materiálu 

 

  
 

ZM_M 102 
Návrh na uzavření smluv o smlouvách budoucích o služebnosti a 
dodatku ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy v souvislosti se 

stavbami, odboru investičního, zahrnutými do kapitálového 
rozpočtu statutárního města Ostravy 

  
Usnesení číslo: 2610/ZM1014/33 

(zn.předkl.) 
34 

  

k usnesení č. 10263/RM1014/135 
  

Zastupitelstvo města 
  
1) rozhodlo 

  
uzavřít “Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti” v souvislosti se stavbou 
“Rozvoj metropolitní komunikační infrastruktury SMO; Základní škola Škrobálkova 

51, Ostrava-Kunčičky-Trasa stávající OS-KK-bod 14.68” mezi budoucím povinným 
ArcelorMittal Ostrava a.s., Vratimovská 689, Kunčice, 707 02 Ostrava, IČO: 

45193258, 

zhotovitelem PERFECTED s.r.o. Hybešova 42, 602 00 Brno, IČO: 27683028  

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, 
jejímž předmětem je stavba komunikačního kabelu na částech 
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pozemků p.č.3667/22, p.č.3664/25, p.č.3664/14 a p.č.3664/21 v katastrálním 

území Slezská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

 

  
2) rozhodlo 
  

uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v 

souvislosti se stavbou “Odstranění následků důlní činnosti a důlních poklesů z 
minulosti - protipovodňová ochrana Žabník v Ostravě - Koblově proti stoletým 

průtokům ve vodním toku Odra” mezi budoucími povinnými PXXXXX KXXXXX, 
nar.: XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX a MXXXXXXXXX 
ZXXXXXXXXXXXX, nar.:XXXX, XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

a budoucím oprávněným 

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

jejímž předmětem je stavba kanalizace na části pozemku p.č.834 v katastrálním 
území Koblov, obec Ostrava dle přílohy č.4 předloženého materiálu  

 

  
3) rozhodlo 

  
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti” v souvislosti se stavbou 
“Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici Moravská - stavební úprava 
komunikací v ulici Moravská” mezi budoucím povinným Stavebním bytovým 

družstvem Vítkovice, Daliborova 390/54, 709 71 Ostrava-Mariánské Hory, IČO 
00050806 

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451, 
jejímž předmětem je stavba chodníku na částech pozemků p.p.č.200/6 a 

p.p.č.200/11 v katastrálním území Hrabůvka, obec Ostrava dle přílohy č.8 
předloženého materiálu 

 

  
4) rozhodlo 

  
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v 
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souvislosti se stavbou “Rekonstrukce SSZ K1021 Českobratrská x Sokolská 

třída” mezi budoucím povinným Vysoká škola báňská - Technická univerzita 
Ostrava, 17.listopadu 2172/1, 708 33 Ostrava-Poruba, IČO 61989100 

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451, 
jejímž předmětem je stavba chodníku na části pozemku p.č.959 v katastrálním 

území Moravská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č.10 předloženého materiálu 

 

  
5) rozhodlo 
  

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

souvislosti se stavbou “Rozvoj metropolitní komunikační infrastruktury 
SMO; Trasa 1.6 ÚMOb Plesná - KK5 Opavská x polní plocha” mezi budoucím 

povinným Moravskoslezským krajem, ul. 28.října 117, 702 18 Ostrava, IČO 
70890692, 

zhotovitelem PERFECTED s.r.o. Hybešova 42, 602 00 Brno, IČO: 27683028  

a budoucím oprávněným 

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

jejímž předmětem je stavba komunikačního kabelu na částech pozemků p.č.958/1 
a p.č.959/1 v katastrálním území Stará Plesná, obec Ostrava dle přílohy č.12 
předloženého materiálu 

 

  

6) rozhodlo 
  

uzavřít “Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene” v 
souvislosti se stavbou “Rozvoj metropolitní komunikační infrastruktury 

SMO; ÚMOb Slezská Ostrava - Trasa stávající OS-KK-bod 14.68” mezi budoucím 
povinným Moravskoslezským krajem, ul. 28.října 117, 702 18 Ostrava, IČO 

70890692, 

zhotovitelem PERFECTED s.r.o. Hybešova 42, 602 00 Brno, IČO: 27683028  
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a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, 
jejímž předmětem je stavba komunikačního kabelu na části pozemku p.č.5612/1 v 

katastrálním území Slezská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č.14 předloženého 
materiálu 

 

  
7) rozhodlo 

  
uzavřít “Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene” v 
souvislosti se stavbou “Rozvoj metropolitní komunikační infrastruktury 
SMO; Trasa 1.7 ÚMOb Krásné Pole - KK5 Opavská x polní plocha” mezi budoucím 

povinným Moravskoslezským krajem, ul. 28.října 117, 702 18 Ostrava, IČO 
70890692, 

zhotovitelem PERFECTED s.r.o. Hybešova 42, 602 00 Brno, IČO: 27683028  

a budoucím oprávněným 

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

jejímž předmětem je stavba komunikačního kabelu na části pozemku p.č.2291/1 v 
katastrálním území Krásné Pole, obec Ostrava dle přílohy č.16 předloženého 

materiálu 

 

  

8) rozhodlo 
  

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

souvislosti se stavbou “Rozvoj metropolitní komunikační infrastruktury 
SMO; Trasa 1.3 ZŠ Krásné Pole - KK6 Družební” mezi budoucím povinným 
Moravskoslezským krajem, ul. 28.října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692, 

zhotovitelem PERFECTED s.r.o. Hybešova 42, 602 00 Brno, IČO: 27683028  

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, 
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jejímž předmětem je stavba komunikačního kabelu na části pozemku p.č.2291/1 v 

katastrálním území Krásné Pole, obec Ostrava dle přílohy č.18 předloženého 
materiálu 

 

  
9) rozhodlo 

  
uzavřít “Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene” v 
souvislosti se stavbou “Kanalizace Bartovice - 1.část” mezi budoucím povinným 

Moravskoslezský kraj, ul. 28.října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692 

a budoucím oprávněným 

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

jejímž předmětem je stavba kanalizace na části pozemku p.č.476/1 v katastrálním 
území Bartovice, obec Ostrava dle přílohy č.20 předloženého materiálu 

 

  
10) rozhodlo 

  
uzavřít “Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene” v 
souvislosti se stavbou “Rekonstrukce kanalizace ul. Klasná” mezi budoucím 

povinným Moravskoslezský kraj, ul. 28.října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692 

a budoucím oprávněným 

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

jejímž předmětem je stavba kanalizace na části pozemku p.č.2584/5 v 
katastrálním území Bartovice, obec Ostrava dle přílohy č.22 předloženého 

materiálu 

 

  

11) rozhodlo 
  

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

souvislosti se stavbou “Rozvoj metropolitní komunikační infrastruktury 
SMO; ÚMOb Plesná - KK5 Opavská x polní plocha” mezi budoucím povinným 
Moravskoslezským krajem, ul. 28.října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692, 
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zhotovitelem PERFECTED s.r.o. Hybešova 42, 602 00 Brno, IČO: 27683028  

a budoucím oprávněným 

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

jejímž předmětem je stavba optického kabelu na části pozemku p.č.958/31 v 
katastrálním území Stará Plesná, obec Ostrava dle přílohy č.24 předloženého 
materiálu 

 

  

12) rozhodlo 
  

uzavřít “Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene” v 
souvislosti se stavbou “Petřkovice - kanalizační stoky, odkanalizování obce, část B 

- III.etapa” mezi budoucím povinným Moravskoslezským krajem, ul. 28.října 117, 
702 18 Ostrava, IČO 70890692 

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, 
jejímž předmětem je stavba kanalizace na části pozemku p.č.1922/1 v 

katastrálním území Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava dle přílohy č.26 
předloženého materiálu 

 

  
13) rozhodlo 

  
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti” v souvislosti se stavbou 
“Cyklistické propojení ul.17.listopdu, VTP” mezi budoucím povinným 

Moravskoslezským krajem, ul.28.října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692 

a budoucím oprávněným 

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

jejímž předmětem je stavba cyklostezky na částech pozemků p.č.1726/7, 
p.č.1577/1, p.č.1738/6, p.č.1738/4, p.č.1574, p.č.1738/63, p.č.1738/64, 

p.č.1738/65, p.č.1738/66, p.č.1738/70, p.č.1575/1, p.č.1738/39 a p.č.1593/3 v 
katastrálním území Poruba, obec Ostrava dle přílohy č.28 předloženého materiálu 
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14) rozhodlo 

  
uzavřít “Dodatek č.1” ke “Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene” v souvislosti se stavbou “Rozvoj metropolitní komunikační 
infrastruktury SMO; ZŠ Matiční - Trasa MMO - bod 16.73” mezi budoucím 

povinným Moravskoslezským krajem, ul. 28.října 117, 702 18 Ostrava, IČO 
70890692, 

zhotovitelem PERFECTED s.r.o. Hybešova 42, 602 00 Brno, IČO: 27683028  

a budoucím oprávněným 

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

jejímž předmětem je stavba komunikačního kabelu na části pozemku p.č.653/1 v 
katastrálním území Moravská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č.30 předloženého 

materiálu 

 

  

 
ZM_M 103 

Veřejná zakázka “Komunikace, chodníky a parkovací plochy u 
býv. kina Mír”, poř. č. 114/2014 
  

Usnesení číslo: 2611/ZM1014/33 

(zn.předkl.) 

34 

  

k usnesení č. 10010/RM1014/132 
k usnesení č. 10271/RM1014/135 
  

Zastupitelstvo města 
  

1) schvaluje 
  

požadavky na obsah smlouvy veřejné zakázky “Komunikace, chodníky a parkovací 
plochy u býv. kina Mír”, poř. č. 114/2014,  v rozsahu dle předloženého materiálu 

 

  

 
ZM_M 104 (zn.předkl.) 
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Veřejná zakázka “Komunikace a chodníky ul. Sirotčí”, poř. č. 

022/2014 
  

Usnesení číslo: 2612/ZM1014/33 

34 

  
k usnesení č. 10272/RM1014/135 

k usnesení č. 9131/RM1014/119 
k usnesení č. 2396/ZM1014/31 

k usnesení č. 9473/RM1014/124 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby „Komunikace a chodníky ul. Sirotčí“ 
k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s 
uchazečem: 

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

IČ: 25855581 

za cenu nejvýše přípustnou 13.262.122,59 Kč bez DPH 

 

  
 

ZM_M 105 
Veřejná zakázka “Domov pro seniory IRIS - přístavba”, poř. č. 
027/2014 

  
Usnesení číslo: 2613/ZM1014/33 

(zn.předkl.) 
34 

  
k usnesení č. 10273/RM1014/135 
k usnesení č. 9549/RM1014/125 

k usnesení č. 2408/ZM1014/31 
k usnesení č. 9291/RM1014/121 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 
  

o uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby “Domov pro seniory IRIS - 

přístavba“ v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, v rozsahu dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu s uchazečem: 
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Bystroň group a.s. 

se sídlem: Ostrava - Přívoz, Chopinova 576/1, PSČ 702 00 
IČ: 27800466 

za cenu nejvýše přípustnou 19.847.930,36 Kč bez DPH 

 

  

 
ZM_M 106 

Veřejná zakázka “Přístavba objektu IVC Slezská Ostrava”, poř.č. 
36/2014 
  

Usnesení číslo: 2614/ZM1014/33 

(zn.předkl.) 

34 

  

k usnesení č. 10275/RM1014/135 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
požadavky na obsah smlouvy o dílo na realizaci stavby “Přístavba objektu IVC 
Slezská Ostrava” v rozsahu dle předloženého návrhu 

 

  
 

ZM_M 107 
Významná veřejná zakázka “Kanalizace Michálkovice”, poř. č. 
99/2014 

  
Usnesení číslo: 2615/ZM1014/33 

(zn.předkl.) 
34 

  
k usnesení č. 10276/RM1014/135 
k usnesení č. 10005/RM1014/132 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
požadavky na obsah smlouvy o dílo a odůvodnění významné veřejné zakázky dle 
ust. § 156 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů, na realizaci stavby ”Kanalizace Michálkovice” v rozsahu dle 

předloženého návrhu 
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ZM_M 108 
Veřejná zakázka “Stará Bělá - propojení stávající kanalizace na 
sběrač D”, poř. č. 100/2014 

  
Usnesení číslo: 2616/ZM1014/33 

(zn.předkl.) 
34 

  
k usnesení č. 10117/RM1014/133 
k usnesení č. 10279/RM1014/135 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 
  

požadavky na obsah smlouvy veřejné zakázky “Stará Bělá - propojení stávající 

kanalizace na sběrač D”, poř. č. 100/2014, v rozsahu dle předloženého návrhu 

 

  
 

ZM_M 109 

Veřejná zakázka “Prodloužená ul. Ruská - dodatek č. 4”, poř. č. 
129/2014 

  
Usnesení číslo: 2617/ZM1014/33 

(zn.předkl.) 

34 

  

k usnesení č. 10281/RM1014/135 
  

Zastupitelstvo města 
  
1) rozhodlo 

  
o uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě č. 1961/2012/OI s účinností od 8.10.2012 na 
realizaci stavby “Prodloužená ul. Ruská” v rozsahu dle přílohy č. 1, kterým se: 

  
- upravuje předmět smlouvy v rozsahu dle předloženého návrhu, 

- zvyšuje cena díla o 7.463.616,98 Kč bez DPH, 
- prodlužuje termín plnění z termínu 31. 7. 2014 na nový termín 14. 11. 2014  
  

s uchazečem: 

Sdružení HCS Ruská 

  
HOCHTIEF CZ a.s.  
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se sídlem: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5  

IČ: 46678468 
  

a 
  
COLAS CZ, a.s.  

se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9  
IČ: 26177005 

  
a 
  

STAMONT - POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.  
se sídlem: Mostárenská 1140/48, 706 02 Ostrava ? Vítkovice  

IČ: 64617874 

 

  

 
ZM_M 110 

Veřejná zakázka “Cyklistická trasa O, O-Přívoz”, poř. č. 102/2014 
  
Usnesení číslo: 2618/ZM1014/33 

(zn.předkl.) 

34 

  
k usnesení č. 10282/RM1014/135 

k usnesení č. 9927/RM1014/131 
k usnesení č. 2497/ZM1014/32 
  

Zastupitelstvo města 
  

1) rozhodlo 
  

o uzavření smllouvy o dílo na realizaci stavby “Cyklistická trasa O, Ostrava-Přívoz“ 
v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého návrhu s uchazečem: 

FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 
Sídlo: Mlýnská 68, 602 00 Brno 

FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., organizační složka 
Sídlo: areál ČD, Palackého č.p. 105, 702 00 Ostrava-Přívoz    

IČO: 25317628 

za cenu nejvýše přípustnou 6.690.696,58 Kč bez DPH 

 

  
 

ZM_M 111 (zn.předkl.) 
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Veřejná zakázka “Doplnění VO Domovská”, poř. č. 108/2014 

  
Usnesení číslo: 2619/ZM1014/33 

34 

  
k usnesení č. 10283/RM1014/135 
  

Zastupitelstvo města 
  

1) rozhodlo 
  

o uzavření smllouvy o dílo na realizaci stavby “Doplnění VO ul. Domovská” v 
rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého návrhu s uchazečem: 

ELSPOL spol. s r.o. 
Sídlo: Mírová 563, 739 31 Řepiště  

IČ: 42767857 

za cenu nejvýše přípustnou 306.690,- Kč bez DPH 

 

  
 

ZM_M 112 
Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo akce Komunikace Zengrova 
  

Usnesení číslo: 2620/ZM1014/33 

(zn.předkl.) 
34 

  

k usnesení č. 10266/RM1014/135 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 3313/2013/OI/LPO “Komunikace 
Zengrova” se zhotovitelem: 

Skanska a.s., Líbalova 1/2348, Praha 4 - Chodov, IČO: 26271303 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

 

  
 



Statutární město Ostrava 
zastupitelstvo města 

Usnesení 

 

Strana 111/152  

ZM_M 113 

Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě” 
uzavřených v souvislosti se stavbou “Rozvoj metropolitní 

komunikační infrastruktury SMO” a stavbou “Tramvajová 
zastávka Karolina” 
  

Usnesení číslo: 2621/ZM1014/33 

(zn.předkl.) 

34 

  

k usnesení č. 10265/RM1014/135 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
uzavřít “Smlouvu o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Rozvoj 
metropolitní komunikační infrastruktury SMO” mezi vlastníky: 
AXXX MXXXX, rok nar. XXXX 

XXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXX 
DXXXXXXXX BXXXXX, rok nar.XXXX 

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX 
a 
oprávněným: 

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

a 
zhotovitelem: 
PERFECTED s.r.o. 

Hybešova 42, Brno 602 00 
IČO: 27683028  

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části 
pozemku p.p.č. 357/7 v k.ú. Zábřeh - Hulváky, obec Ostrava dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu 

 

  

2) rozhodlo 
  

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

“Tramvajová zastávka Karolina PS 603 Koordinační kabel” mezi vlastníkem: 
Marissa West, a.s. 
Praha 1 - Nové Město, Vladislavova 1390/17, PSČ 110 00 

IČO: 24832502 
a 

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

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části 
pozemku parc.č. 420/20 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 4 
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předloženého materiálu 

 

  

3) rozhodlo 
  

uzavřít “Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě”  v souvislosti se stavbou 
“Tramvajová zastávka Karolina SO 402 Napájecí a zpětné kabely” mezi 

vlastníkem: 
Marissa West, a.s. 

Praha 1 - Nové Město, Vladislavova 1390/17, PSČ 110 00 
IČO: 24832502 
a 

oprávněným: 
Dopravní podnik Ostrava a.s. 

Poděbradova 494/2, 701 71 Ostrava-Moravská Ostrava 
IČO: 61974757 
a 

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

IČO: 00845451 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části 
pozemku parc.č. 420/20 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 5 

předloženého materiálu 

 

  
4) rozhodlo 
  

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

“Tramvajová zastávka Karolina PS 602 SSZ křižovatka 28. října x Nádražní x Na 
Karolině” mezi vlastníkem: 

Marissa West, a.s. 
Praha 1 - Nové Město, Vladislavova 1390/17, PSČ 110 00 
IČO: 24832502 

a 
oprávněným: 

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

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části 
pozemku parc.č. 420/20 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 6 
předloženého materiálu 

 

  

 
ZM_M 114 
Návrh na poskytnutí nienvestičních dotací na obnovu a zachování 

(zn.předkl.) 
34 
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kulturní památky z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 

2014 
  

Usnesení číslo: 2622/ZM1014/33 
  
k usnesení č. 10315/RM1014/135 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 
  o poskytnutí neinvestičních dotací na obnovu a zachování kulturní památky 

z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2014 a o uzavření příslušných 
smluv s níže uvedenými subjekty  dle přílohy č. 1 a vzorových smluv uvedených 

v příloze č. 2 a 3 předloženého materiálu  
1. Římskokatolická farnost Ostrava – Polanka n. O., 1. Května 329/158, 725 25  
Ostrava – Polanka n. O., IČO: 45210543, z rozpočtu statutárního města Ostravy 

200 tis. Kč na dokončení poslední části obnovy střechy kostela sv. Anny, na 
pozemku parc. č. 48, k.ú. Polanka n. O. v objemu celkových nákladů 501.928,- Kč  

2. Římskokatolická farnost Ostrava – Stará Bělá, Blanická 134/130, 724 00  
Ostrava – Stará Bělá, IČO: 48429716, z rozpočtu statutárního města Ostravy 75 
tis. Kč na dokončení obnovy fasády kostela sv. Jana Nepomuckého - odvodnění, 

na pozemku parc. č. 1, k.ú. Stará Bělá v objemu celkových nákladů 286.533,- Kč  
3. Římskokatolická farnost Ostrava – Hrušov, Divišova 228/15, 711 00  Ostrava - 

Hrušov, IČO: 45210462, z rozpočtu statutárního města Ostravy 150 tis. Kč na 
statické zajištění a konzervace nárožních fiál kostela sv. Františka a Viktora – 
oprava 2ks, na pozemku parc. č. 1, k.ú. Hrušov v objemu celkových nákladů 

356.401,- Kč  
4. Římskokatolická farnost Ostrava – Mariánské Hory, Hozova 484/1, 709 00 

Ostrava – Mariánské Hory, IČO: 62348001, z rozpočtu statutárního města Ostravy 
100 tis. Kč na udržovací práce na fasádě fary – obnova omítek v soklové části 
včetně vstupních schodišť, na pozemku parc. č. 387, k.ú. Mariánské Hory 

v objemu celkových nákladů 248.489,- Kč  
6. Ing. Petr Táč, Rovniny 1863/152, 748 01  Hlučín, IČO: 66736153, z rozpočtu 

statutárního města Ostravy 500 tis. Kč na polyfunkční dům na Masarykově 
náměstí č. 38 – kompletní výměna oken včetně parapetů a oprava fasády, na 

pozemku parc. č. 495/1, k.ú. Moravská Ostrava v objemu celkových nákladů 
1.928.570,- Kč  
9. 3E PROJEKT, a.s., Mjr. Nováka 1490/14, 700 30  Ostrava - Hrabůvka, IČO: 

25389092, z rozpočtu statutárního města Ostravy 500 tis. Kč na výměnu 
dřevěných kastlíkových oken v domě č.p. 1266, na pozemku parc. č. 730, k.ú. 

Moravská Ostrava v objemu celkových nákladů 1.190.640,- Kč  
10. VÍTKOVICE HOLDING, a.s., Ruská 2887/101, 706 02  Ostrava - Vítkovice, 
IČO: 25816039, z rozpočtu statutárního města Ostravy 250 tis. Kč na opravu 

objektu stolárna v areálu LANDEK PARK – dokončení podlah a vnitřních omítek, na 
pozemku parc. č. 1300, k.ú. Petřkovice v objemu celkových nákladů 500.000,- Kč  

13. OPUBA, spol. s r.o., Chebská 1902/128, 352 01  Aš, IČO: 28043669, 
z rozpočtu statutárního města Ostravy 750 tis. Kč na udržovací práce na fasádě – 
kompletní oprava fasád domu, výměna a částečná repase oken, na pozemku parc. 

č. 491, k.ú. Moravská Ostrava v objemu celkových nákladů 5.103.000,- Kč  
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2) rozhodlo 
  o neposkytnutí neinvestičních dotací na obnovu a zachování kulturní památky 

z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2014 s níže uvedenými subjekty 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu  
7. Hana Bednaříková, Zdeněk Bednařík, Vítězná 1547/3, 702 00  Ostrava 1, Jiří 

Bedroň, B. Četyny 5, 700 30  Ostrava – Bělský les na výměnu oken a balkonových 
dveří ve dvorní části budovy na ul. Čs. Legií 1364/20, na pozemku parc. č. 717/2, 

k.ú. Moravská Ostrava v objemu celkových nákladů 1.402.024,- Kč  
11. SVJ nám. Sv. Čecha, nám. Sv. Čecha 534/2, 702 00  Ostrava – Přívoz, IČO: 
28618602 na statické zajištění a provedení neodkladných zabezpečovacích prací – 

oprava bytů ve 2. a 4. NP, na pozemku parc. č. 428, k.ú. Přívoz v objemu 
celkových nákladů 242.252,- Kč  

12. Římskokatolická farnost Ostrava – Hrušov, Divišova 228/15, 711 00  Ostrava 
– Hrušov, IČO: 452104652 na konzervaci a obnovu vitrážového okna – 
restaurování části okna tzv. bucny, na pozemku parc. č. 1, k.ú. Hrušov v objemu 

celkových nákladů 204.974,- Kč  
 

  
3) rozhodlo 
  

o poskytnutí finančních prostředků městskému obvodu 

5. SMO Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, Prokešovo náměstí 1803/8, 
729 29  Moravská Ostrava z rozpočtu statutárního města Ostravy 500 tis. Kč na 

výměnu výplní otvorů v nebytových prostorách S.K. Neumanna č.p. 609/8, na 
pozemku parc. č. 819, k.ú. Moravská Ostrava v objemu celkových nákladů 
1.023.701,- Kč  

8. SMO Městský obvod Proskovice, Světlovská 82/2, 724 00  Ostrava - Proskovice 
z rozpočtu statutárního města Ostravy 150 tis. Kč na restaurování pískovcového 

kříže s balustrádou, na pozemku parc. č. 31/6, k.ú. Proskovice v objemu 
celkových nákladů 157.550,- Kč  
na obnovu a zachování kulturní památky z rozpočtu statutárního města Ostravy 

pro rok 2014 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu  

 

  
4) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

sníží neinvestiční transfery na  
§ 3322, pol. 5229, ORJ 210       o částku           3 175 tis. Kč  

zvýší neinvestiční transfery na  
§ 3322, pol. 5223, ORJ 210       o částku              525 tis. Kč  

§ 3322, pol. 5213, ORJ 210       o částku           2 650 tis. Kč  
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5) ukládá 

  
radě města 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 4 tohoto usnesení 

 

  
 Vyřizuje: ., T: 30.06.2014 

 . 
  

 
ZM_M 49 
Změna stanov společnosti Společnost pro využití letiště Ostrava-

Mošnov, a.s. 
  

Usnesení číslo: 2623/ZM1014/33 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 10051/RM1014/133 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 
  

změnu stanov společnosti Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s. se 

sídlem Mošnov 316, PSČ 742 51, IČ 607 92 914 v rozsahu dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu 

 

  
 

ZM_M 51 
Schválení účetní závěrky statutárního města Ostravy 

  
Usnesení číslo: 2624/ZM1014/33 

(zn.předkl.) 
30 

  

k usnesení č. 10196/RM1014/134 
  

Zastupitelstvo města 
  

1) schvaluje 
  

a) účetní závěrku magistrátu města Ostravy zpracovanou k rozvahovému dni 
31.12.2013 za účetní období od 1.1.2013 do 31.12.2013 dle přílohy č. 1-5 

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

vykázaný magistrátem města Ostravy za období roku 2013 do výsledku 
hospodaření předcházejících účetních období (účet 432) 

  

 

  

2) bere na vědomí 
  schválení účetních závěrek městských obvodů za účetní období od 1.1.2013 do 

31.12.2013 
 

  

3) schvaluje 
  účetní závěrku účetní jednotky statutární město Ostrava zpracovanou k 

rozvahovému dni 31.12.2013 za účetní období od 1.1.2013 do 31.12.2013 dle 
přílohy č. 6-10 předloženého materiálu 
 

  
 

ZM_M 52 
Zpráva o hospodaření SMO za rok 2013 - závěrečný účet 
  

Usnesení číslo: 2625/ZM1014/33 

(zn.předkl.) 
30 

  

k usnesení č. 10194/RM1014/134 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
a) “Zprávu o hospodaření statutárního města Ostrava za rok 2013 - závěrečný 
účet” včetně tabulkových příloh 

b) finanční vypořádání se státním rozpočtem, rozpočtem kraje, s městskými 

obvody (příloha č. 12 předloženého materiálu) a příspěvkovými organizacemi 

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

Domov Slunovrat ve výši 250 tis.Kč na provedení investičních akcí (technické 
zhodnocení budovy) 

Domov Magnolie ve výši 230 tis.Kč na nákup 1 ks sprchového vozíku a 2 ks 
chladících skříní  
Domov pro seniory Kamenec ve výši 1 000 tis.Kč na rekonstrukci výtahu 
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2) souhlasí 
  

s celoročním hospodařením bez výhrad 

 

  
3) projednalo 

  
a) ponechání nevyčerpaných účelových prostředků k využití v r. 2014 městskému 
obvodu 

Michálkovice ve výši 80 tis.Kč na realizaci projektu “Sportovní den pro všechny a 

doprovodné akce” (rozdělení příjmů z loterií) 
Petřkovice ve výši 40 tis.Kč na realizaci projektu “Petřkovické sportobraní 

2014”  (rozdělení příjmů z loterií) 
Radvanice a Bartovice ve výši 160 tis.Kč na realizaci projektu “Handicap sport 
festival” (rozdělení příjmů z loterií) 

b) ponechání nevyčerpaných účelových prostředků k využití v roce 2014 
příspěvkové organizaci 

Středisko volného času Korunka ve výši 27 tis.Kč na projekt Badatelský svět 
2013/2014  
Středisko volného času Ostrava-Zábřeh ve výši 50 tis.Kč na projekt Badatelský 

svět 2013/2014 
                                                                     ve výši 250 tis.Kč na opravu dveří 

a dovybavení střediska 
Dům dětí a mládeže Ostrava-Poruba ve výši 20 tis.Kč na projekt Badatelský svět 
2013/2014 

Středisko volného času Moravská Ostrava ve výši 41 tis.Kč na projekt Badatelský 
svět 2013/2014 

c) informaci o majetku města včetně závěrečného inventarizačního zápisu (příloha 
č. 21 předloženého materiálu) 

 

  
4) schvaluje 
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rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- nedaňové příjmy 

na § 6402, pol. 2222, ÚZ 98008 o 6 089 tis.Kč 
                                      ÚZ 13011 o 11 904 tis.Kč 
                                      ÚZ 98071 o 4 497 tis.Kč 

na § 6402, pol. 2229, ÚZ 6402, org. 36 o 5 tis.Kč 
                                                       org. 38 o 209 tis.Kč 

                                                       org. 43 o 29 tis.Kč 
                                                       org. 4240 o 305 tis.Kč  
                                                       org. 4212 o 164 tis.Kč 

                                                       org. 4214 o 134 tis.Kč  
                                                       org. 4215 o 494 tis.Kč  

                                                       org. 4251 o 124 tis.Kč  
                                                       org. 81 o 43 tis.Kč 
                                                       org. 82 o 99 tis.Kč 

                                                       org. 83 o 46 tis.Kč 
                                                       org. 84 o 184 tis.Kč 

                                                       org. 4245 o 129 tis.Kč 
                                                       org. 4270 o 257 tis.Kč 
                                                       org. 4241 o 290 tis.Kč  

- neinvestiční přijaté dotace od obcí 
na pol. 4121, ÚZ 6402, org. 24 o 1 tis.Kč 

- ostatní převody z vlastních fondů 
na pol. 4139, ÚZ 6402, ORJ 132 o 116 tis.Kč 
                                         ORJ 272 o 22 tis.Kč                     

- běžné výdaje 
na § 6330, pol. 5342 o 138 tis.Kč 

na § 6402, pol. 5364, ÚZ 6402 o 7 tis.Kč 
                   pol. 5366, ÚZ 6402 o 6 tis.Kč 
na § 3419, pol. 5139, ÚZ 7112, ORJ 161 o 442 tis.Kč 

na § 4399, pol. 5909, ÚZ 13010 o 3 976 tis.Kč 

- kapitálové výdaje 

na § 3412, pol. 6121, ÚZ 36517871, ORJ 230, org. 8143 o 4 389 tis.Kč 
                                      ÚZ 36108224, ORJ 230, org. 8143 o 775 

tis.Kč                                            
na § 3639, pol. 6130, ORJ 137 o 200 tis.Kč 
                                      ORJ 137, org. 8323 o 1 664 tis.Kč 
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                                                        org. 8146 o 566 tis.Kč 

                                       ORJ 137, ÚZ 8113 o 2 130 tis.Kč 
                                                         ÚZ 8123 o 3 292 tis.Kč 

- neinvestiční transfery 
na § 6402, pol. 5331, ÚZ 6402, org. 34 o 27 tis.Kč 
                                                       org. 35 o 8 tis.Kč 

                                                       org. 37 o 73 tis.Kč 
                                                       org. 39 o 20 tis.Kč 

                                                       org. 40 o 86 tis.Kč 
                                                       org. 41 o 358 tis.Kč 
                                                       org. 4234 o 10 tis.Kč 

                                                       org. 4254 o 2 tis.Kč 
na § 6402, pol. 5321, ÚZ 6402, org. 2 o 2 662 tis.Kč 

                                                       org. 3 o 1 206 tis.Kč 
                                                       org. 4 o 6 838 tis.Kč 
                                                       org. 5 o 8 598 tis.Kč 

                                                       org. 6 o 39 tis.Kč 
                                                       org. 7 o 866 tis.Kč 

                                                       org. 8 o 14 ti.Kč 
                                                       org. 9 o 61 tis.Kč 
                                                       org. 10 o 2 195 tis.Kč 

                                                       org. 11 o 22 tis.Kč 
                                                       org. 12 o 14 tis.Kč 

                                                       org. 13 o 40 tis.Kč 
                                                       org. 14 o 10 tis.Kč 
                                                       org. 15 o 83 tis.Kč 

                                                       org. 16 o 56 tis.Kč 
                                                       org. 17 o 299 tis.Kč 

                                                       org. 18 o 45 tis.Kč 
                                                       org. 19 o 104 tis.Kč 
                                                       org. 20 o 151 tis.Kč 

                                                       org. 21 o 390 tis.Kč 
                                                       org. 22 o 441 tis.Kč 

                                                       org. 23 o 23 tis.Kč   

- investiční transfery obcím 

na § 6399, pol. 6341, ÚZ 95, org. 4 o 3 000 tis.Kč 

z v y š u j e    

- financování na pol. 8115 o 442 tis.Kč 

                                             o 9 140 tis.Kč 
                                             o 6 655 tis.Kč  

                                             o 7 852 tis.Kč 
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- rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 3 655 tis.Kč 

s n i ž u j e  financování na pol. 8115 o 249 tis.Kč 

Městské obvody dle důvodové zprávy 
- zvýší neinvestiční transfery obcím 
na § 6402, pol. 5321, ÚZ 6402  celkem o 1 tis.Kč 

- zvýší financování na pol. 8115 celkem o 1 tis.Kč 

Městské obvody dle důvodové zprávy 

- zvýší přijaté neinvestiční transfery od obcí 
na pol. 4121, ÚZ 6402 celkem o 24 157 tis.Kč 
- sníží financování na pol. 8115 celkem o 24 157 tis.Kč   

Městský obvod Ostrava-Jih 
- zvýší investiční přijaté transfery od obcí na pol. 4221, ÚZ 95 o  3 000 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na zateplení objektu kina Luna 
na § 3113, pol. 6121, ÚZ 95 o   3 000 tis.Kč 

  

  

 

  
5) ukládá 
  radě města realizovat schválené rozpočtové opatření 

 
  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2014 
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
ZM_M 53 

Zpráva o hospodaření statutárního města Ostrava za první 
čtvrtletí roku 2014 
  

Usnesení číslo: 2626/ZM1014/33 

(zn.předkl.) 

30 

  

k usnesení č. 10197/RM1014/134 
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Zastupitelstvo města 

  
1) projednalo 

  Zprávu o hospodaření SMO za I. čtvrtletí r. 2014 
 

  

 
ZM_M 54 

Rozdělení volných zdrojů u základního běžného účtu 
  
Usnesení číslo: 2627/ZM1014/33 

(zn.předkl.) 

30 

  
k usnesení č. 10198/RM1014/134 

  
Zastupitelstvo města 
  

1) rozhodlo 
  o zapojení volných zdrojů u ZBÚ dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

 
  
2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j e  financování na pol. 8115, ORJ 120 o 423 642 tis.Kč 

z v y š u j í 

- kapitálové výdaje na § 3412, pol. 6201, ORJ 120 o 228 000 tis.Kč 

- běžné výdaje odboru ekonomického rozvoje 

na § 3636, pol. 5901, ORJ 300, ÚZ 3637 o 10 000 tis.Kč 

z v y š u j e  účelová rezerva na financování investičních akcí 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120, ÚZ 2300 o 185 642 tis.Kč 

 

  

3) ukládá 
  

radě města 

realizovat schválené rozpočtové opatření 
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 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2014 
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

ZM_M 55 

Úprava závazných ukazatelů 
  

Usnesení číslo: 2628/ZM1014/33 

(zn.předkl.) 

30 

  
k usnesení č. 9959/RM1014/131 

k usnesení č. 10028/RM1014/132 
k usnesení č. 10123/RM1014/133 

k usnesení č. 10200/RM1014/134 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele 

a) zvýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci 

Knihovna města Ostravy o 811 tis.Kč 

Městská nemocnice Ostrava  o 985 tis.Kč 
Národní divadlo moravskoslezské o 2 162 tis.Kč 

Ostravské muzeum o 150 tis.Kč 
Divadlo loutek o 1 216 tis.Kč 
Komorní scéna Aréna o 154 tis.Kč 

Janáčkova filharmonie Ostrava o 599 tis.Kč 
Dětské centrum Domeček o 724 tis.Kč 

b) zvýšení investiční dotace příspěvkové organizaci 

Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava o 497 tis.Kč 

 

  
 

ZM_M 56 
Úpravy rozpočtu 

  
Usnesení číslo: 2629/ZM1014/33 

(zn.předkl.) 
30 

  

k usnesení č. 10201/RM1014/134 
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Zastupitelstvo města 
  

1) schvaluje 
  

rozpočtová opatření, kterými se 

z v y š u j í 

- splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků na pol. 8124, ORJ 120 o 
260 000 tis.Kč 

- krátkodobé přijaté půjčené prostředka na pol. 8113, ORJ 120 o 890 000 tis.Kč 

- převody mezi fondy 
na pol. 4134, ORJ 120 o 2 500 000 tis.Kč 

- běžné výdaje 
na § 6330, pol. 5345, ORJ 120 o 2 500 000 tis.Kč 

- kapitálové výdaje 
na ORJ 230, § 3113, pol. 6121, org. 5031, ÚZ 54515835 o 2 040 tis.Kč 
                                                                          ÚZ 54190877 o 120 tis.Kč 

                                                                          ÚZ 54108224 o 240 tis.Kč 
                                                                          ÚZ 8224 o 2 620 tis.Kč 

                       § 3113, pol. 6121, org. 5032, ÚZ 54515835 o 4 150 tis.Kč 
                                                                          ÚZ  54190877 o 250 tis.Kč 
                                                                          ÚZ 54102300 o 500 tis.Kč 

                                                                          ÚZ 8224 o 93 tis.Kč  
                                                                          ÚZ 2300 o 5 107 tis.Kč 

                       § 3111, pol. 6121, org. 5033, ÚZ 54515835  o 1 190 tis.Kč 
                                                                          ÚZ 54190877 o 70 tis.Kč   
                                                                          ÚZ 54108224 o 140 tis.Kč 

                                                                          ÚZ 8224 o 1 620 tis.Kč 
                       § 3113, pol. 6121, org. 5034, ÚZ 54515835 o 2 990 tis.Kč 

                                                                          ÚZ 54190877 o 180 tis.Kč 
                                                                          ÚZ 54102300 o 360 tis.Kč 
                                                                          ÚZ 2300 o 3 700 tis.Kč 

                       § 4357, pol. 6121, org. 5035, ÚZ 54515835 o 4 260 tis.Kč 
                                                                          ÚZ 54190877 o 260 tis.Kč 

                                                                          ÚZ 54108224 o 510 tis.Kč 
                                                                          ÚZ 8224 o 5 320 tis.Kč 

                       § 3111, pol. 6121, org. 5036, ÚZ 54515835 o 1 600 tis.Kč 
                                                                          ÚZ 54190877 o 100 tis.Kč 
                                                                          ÚZ 54108223 o 200 tis.Kč 
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                                                                          ÚZ 8223 o 1 514 tis.Kč 

                                                                          ÚZ 8224 o 546 tis.Kč 
                      § 3111, pol. 6121, org. 5037, ÚZ 54515835 o 2 310 tis.Kč 

                                                                         ÚZ 54190877 o 150 tis.Kč 
                                                                         ÚZ 54108224 o 280 tis.Kč 
                                                                         ÚZ 8224 o 3 010 tis.Kč 

                      § 3111, pol. 6121, org. 5038, ÚZ 54515835 o 2 210 tis.Kč 
                                                                         ÚZ 54190877 o 130 tis.Kč 

                                                                         ÚZ 54108224 o 260 tis.Kč 
                                                                         ÚZ 8224 o 2 820 tis.Kč    
                      § 3639, pol. 6121, org. 8141, ÚZ 2300 o 16 800 tis.Kč 

                                                                         ÚZ 30102300 o 15 800 tis.Kč 
                                                                         ÚZ 30122863 o 7 110 tis.Kč 

                                                                         ÚZ 30522863 o 40 290 tis.Kč  
                      § 3111, pol. 6121, org. 5021, ÚZ 54515835 o 2 545 tis.Kč 
                                                                         ÚZ 54190877 o 150 tis.Kč 

                                                                         ÚZ 54102300 o 300 tis.Kč 
                                                                         ÚZ 2300 o 3 105 tis.Kč 

                      § 4351, pol. 6121, org. 5022, ÚZ 54515835 o 4 622 tis.Kč 
                                                                         ÚZ 54190877 o 272 tis.Kč 
                                                                         ÚZ 54102300 o 544 tis.Kč 

                                                                         ÚZ 2300 o 5 662 tis.Kč  
                      § 5522, pol. 6121, org. 5023, ÚZ 54515835 o 575 tis.Kč 

                                                                         ÚZ 54190877 o 34 tis.Kč 
                                                                         ÚZ 54102300 o 68 tis.Kč 
                                                                         ÚZ 2300 o 776 tis.Kč 

                      § 3113, pol. 6121, org. 5024, ÚZ 54515835 o 4 423 tis.Kč 
                                                                         ÚZ 54190877 o 260 tis.Kč 

                                                                         ÚZ 54102300 o 521 tis.Kč 
                                                                         ÚZ 2300 o 5 396 tis.Kč 
                      § 3113, pol. 6121, org. 5025, ÚZ 54515835 o 5 074 tis.Kč 

                                                                         ÚZ 54190877 o 298 tis.Kč 
                                                                         ÚZ 54102300 o 596 tis.Kč 

                                                                         ÚZ 2300 o 6 079 tis.Kč 
                      § 3113, pol. 6121, org. 5026, ÚZ 54515835 o 2 283 tis.Kč 

                                                                         ÚZ 54190877 o 134 tis.Kč 
                                                                         ÚZ 54102300 o 269 tis.Kč 
                                                                         ÚZ 2300 o 2 814 tis.Kč 

                      § 3113, pol. 6121, org. 5027, ÚZ 54515835 o 2 757 tis.Kč  
                                                                         ÚZ 54190877 o 162 tis.Kč 

                                                                         ÚZ 54102300 o 324 tis.Kč 
                                                                         ÚZ 2300 o 3 357 tis.Kč 
                      § 3111, pol. 6121, org. 5028, ÚZ 54515835 o 980 tis.Kč 

                                                                         ÚZ 54190877 o 58 tis.Kč 
                                                                         ÚZ 54102300 o 115 tis.Kč 

                                                                         ÚZ 2300 o 1 247 tis.Kč 
                      § 3111, pol. 6121, org. 5029, ÚZ 54515835 o 2 309 tis.Kč 
                                                                         ÚZ 54190877 o 136 tis.Kč 

                                                                         ÚZ 54102300 o 272 tis.Kč 
                                                                         ÚZ 2300 o 2 883 tis.Kč     
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na  § 3412, pol. 6201, ORJ 120, ÚZ 8113 o 110 000 tis.Kč 

                                       ORJ 120 o 10 000 tis.Kč 
                                       ORJ 120, ÚZ 8113 o 30 000 tis.Kč 

z v y š u j e  financování na pol. 8115, ORJ 120, ÚZ 8223 o 3 414 tis.Kč 
                                                                                  ÚZ 8224 o 6 140 
tis.Kč      

                                         na pol. 8222, ORJ 120 o - 2 500 000 tis.Kč 
                                                     8217, ORJ 120 o 2 500 000 

tis.Kč                                                            

s n i ž u j í 

- splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků na pol. 8114, ORJ 120 o 1 

150 000 tis.Kč 

- běžné výdaje 

na § 3636, pol. 5901, ÚZ 3637, ORJ 300 o 10 000 tis.Kč 

- kapitálové výdaje 
na § 3412, pol. 6121, ORJ 230, ÚZ 8113, org. 8165 o 70 000 tis.Kč 

- investiční transfery 
na § 3412, pol. 6313, ORJ 161, ÚZ 8113, org. 4261 o 40 000 tis.Kč 

na § 3412, pol. 6313, ORJ 161, ÚZ 8113, org. 4261 o 30 000 tis.Kč 

s n i ž u j e 

- účelová rezerva na financování akcí EIB 

na § 6409, pol. 5901, ÚZ 8224 o 24 059 tis.Kč 

- účelová rezerva na financování investičních akcí 

na § 6409, pol. 5901, ÚZ 2300 o 17 237 tis.Kč 
                                                       o 80 000 tis.Kč 
                                                       o 61 400 tis.Kč  

 

  

2) ukládá 
  

radě města realizovat schválená rozpočtová opatření 



Statutární město Ostrava 
zastupitelstvo města 

Usnesení 

 

Strana 126/152  

 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2014 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 

ZM_M 115 
Plnění usnesení zastupitelstva města č. 590/12 ze dne 

17.12.2003 - pohledávky a ostatní aktiva statutárního města 
Ostravy ke dni 31.12.2013 
  

Usnesení číslo: 2630/ZM1014/33 

(zn.předkl.) 
30 

  

k usnesení č. 10326/RM1014/135 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) projednalo 

  stav pohledávek a ostatních aktiv statutárního města Ostravy ke dni 31.12.2013 
dle důvodové zprávy  
 

  
 

ZM_M 116 
Změny stanov obchodní společnosti KIC Odpady, a.s. 
  

Usnesení číslo: 2631/ZM1014/33 

(zn.předkl.) 
30 

  

k usnesení č. 10321/RM1014/135 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
návrh stanov společnosti KIC Odpady, a.s. se sídlem Klicperova 504/8, Ostrava-
Mariánské Hory, PSČ 709 00, IČ 28564111 v rozsahu dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

 

  

 
ZM_M 117 

Změna stanov společnosti Garáže Ostrava, a.s. 
  
Usnesení číslo: 2632/ZM1014/33 

(zn.předkl.) 

30 
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k usnesení č. 10325/RM1014/135 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 
  

návrh stanov společnosti Garáže Ostrava, a.s. se sídlem Výstaviště Černá Louka 1 

167, Pavilon K, 728 26 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 25360817 dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu 

 

  
 

ZM_M 58 
Návrh schválení společenské smlouvy a personální změny v 

orgánu obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 2633/ZM1014/33 

(zn.předkl.) 
33 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 
  návrh společenské smlouvy obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., se 

sídlem Ostrava - Mor. Ostrava, Na Hradbách 1440/16, PSČ 702 00, IČO: 
64613895 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

 
  
2) projednalo 

  dopis jednatele obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. dle přílohy č. 4 
předloženého materiálu 

 
  
3) souhlasí 

  s návrhem odpovědi dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
 

  
 

ZM_M 59 
Návrh na uzavření Dodatku č. 16 ke Smlouvě o veřejných 
službách v přepravě cestujících a poskytnutí kompenzací za 

veřejné služby uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a 
společností Dopravní podnik Ostrava a.s. 

  
Usnesení číslo: 2634/ZM1014/33 

(zn.předkl.) 
33 

  

k usnesení č. 10206/RM1014/134 
  

Zastupitelstvo města 
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1) si vyhrazuje 
  

právo rozhodnout o uzavření Dodatku č. 16 ke Smlouvě ev. č. 3010/2009/OD o 

veřejných službách v přepravě cestujících a poskytnutí kompenzací za veřejné 
služby uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a společností Dopravní podnik 
Ostrava a.s., se sídlem Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, 

IČO 61974757, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

 

  
2) rozhodlo 
  

o uzavření Dodatku č. 16 ke Smlouvě ev. č. 3010/2009/OD o veřejných službách 

v přepravě cestujících a poskytnutí kompenzací za veřejné služby uzavřené mezi 
statutárním městem Ostrava a společností Dopravní podnik Ostrava a.s., se 

sídlem Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, IČO 61974757, 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

 

  
 

ZM_M 60 
Návrh na poskytnutí účelových dotací z odvodů z loterií a jiných 
podobných her v oblasti sociální péče 

  
Usnesení číslo: 2635/ZM1014/33 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 10214/RM1014/134 
  

Zastupitelstvo města 
  

1) rozhodlo 
  o poskytnutí účelových dotací z odvodů z loterií a jiných podobných her pro rok 

2014 v oblasti sociální péče dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

 
  

2) rozhodlo 
  o neposkytnutí účelových dotací z odvodů z loterií a jiných podobných her v 

oblasti sociální péče dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
 

  

3) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

snižují běžné výdaje  
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na § 4349, pol.5909, ÚZ 160, ORJ 180                      o  12 046 tis.Kč 

- zvyšují 

neinvestiční transfery v ORJ 180 

na § 4349, pol. 5213, ÚZ 160                                  o      660 tis.Kč 

                pol. 5221, ÚZ 160                                  o      789 tis.Kč 

                pol. 5222, ÚZ 160                                  o   1 311 tis.Kč 

                pol. 5223, ÚZ 160                                  o      256 tis.Kč 

                pol. 5339, ÚZ 160                                  o      270 tis.Kč 

na § 4357, pol. 5331, org. 37, ÚZ 160                      o      270 tis.Kč 

               pol. 5331, org. 39, ÚZ 160                       o   1 164 tis.Kč 

               pol. 5331, org. 41, ÚZ 160                       o      324 tis.Kč 

               pol. 5331, org. 43, ÚZ 160                       o      533 tis.Kč 

- zvyšují 

investiční transfery v ORJ 180 

na § 4349, pol. 6312, ÚZ 160                                   o       500 tis.Kč 

                pol. 6313, ÚZ 160                                   o       100 tis.Kč 

                pol. 6321, ÚZ 160                                   o     1 500 tis.Kč 
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                pol. 6322, ÚZ 160                                   o        805 tis.Kč 

                pol. 6323, ÚZ 160                                   o      1 165 tis.Kč 

  na § 4357, pol. 6351, org. 35, ÚZ 160                     o         593 tis.Kč 

                 pol. 6351, org. 36, ÚZ 160                      o         251 tis.Kč 

                 pol. 6351, org. 37, ÚZ 160                      o         269 tis.Kč 

                 pol. 6351, org. 41, ÚZ 160                      o      1 200 tis.Kč 

                 pol. 6351, org. 43, ÚZ 160                      o           86 tis.Kč 

 

  
4) ukládá 
  

radě města 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2014 
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
5) schvaluje 

  
úpravu závazných ukazatelů, a to  

a) zvýšení neinvestičních příspěvků příspěvkovým organizacím: 

- Domov Čujkovova, Ostrava - Zábřeh, p.o.                      o    270 tis. Kč 

- Domov Magnolie, Ostrava - Vítkovice, p.o.                     o 1 164 tis. Kč  
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- Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, p.o.         o   324 tis. Kč 

- Čtyřlístek-centrum pro osoby se zdravotním 

  postižením Ostrava, p.o.                                              o   533 tis. Kč 

b) zvýšení investičních  dotací příspěvkovým organizacím: 

-  Domov Slunovrat, Ostrava - Přívoz, p.o.                        o   593 tis. Kč 

- Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, p.o.      o   251 tis. Kč 

- Domov Čujkovova, Ostrava - Zábřeh, p.o.                      o   269 tis. Kč 

- Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, p.o.         o 1 200 tis. Kč 

- Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním 

  postižením Ostrava, p.o.                                              o     86 tis. Kč 

 

  
6) rozhodlo 

  o uzavření smluv o poskytnutí účelových dotací mezi statutární  městem Ostrava 
a příjemci účelových dotací dle bodu 1) tohoto usnesení a přílohy č. 4 
předloženého materiálu 

 
  

 
ZM_M 61 
Návrh Dodatku č. 2 ke Koncesní smlouvě uzavřené mezi 

statutárním městem Ostrava a obchodní společností Sportovní a 
rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., kterým se vyřazuje 

nepotřebný majetek Ozdravného centra Ještěrka 
  
Usnesení číslo: 2636/ZM1014/33 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 10215/RM1014/134 

  
Zastupitelstvo města 
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1) rozhodlo 
    

o uzavření Dodatku č. 2 ke Koncesní smlouvě ev. č. 2987/2009/ŠK/LPO uzavřené 
mezi statutárním městem Ostrava a obchodní společností Sportovní a rekreační 
zařízení města Ostravy, s.r.o., se sídlem Čkalovova 6144/20, PSČ 708 00, 

Ostrava-Poruba, IČ 25385691 dle Přílohy č. 1 předloženého materiálu 
 

  
 

ZM_M 62 

Návrh na poskytnutí mimořádných účelových neinvestičních 
dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy 

  
Usnesení číslo: 2637/ZM1014/33 

(zn.předkl.) 

32 

  

k usnesení č. 10131/RM1014/133 
  

Zastupitelstvo města 
  
1) rozhodlo 

  zrušit v bodu 1 usnesení č. 2431/ZM1014/31 ze dne 02.04.2014, týkající se 
poskytnutí účelové investiční dotace ve výši 80 tis. Kč společnosti Advey services 

s r.o., IČO: 01995405 se sídlem: Technologická 372/2, Pustkovec, 708 00 
Ostrava z důvodu uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu 
 

  
2) rozhodlo 

  
o poskytnutí mimořádných účelových neinvestičních dotací žadatelům: 
a) Dance studio Ostrava, se sídlem: Zednická 951, Ostrava - Poruba, 708 00, 
IČO: 70312851 ve výši 30 tis. Kč na nájem sálu pro sportovně - taneční Akademii 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu  
    

b) AIESEC Ostrava, se sídlem: Sokolská 33, Ostrava, 701 00, IČO: 63731967, ve 
výši 20 tis. Kč na zprostředkování dvou zahraničních stáží dle přílohy č. 3 

předloženého materiálu  

  

 

  
3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 
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snižují 

neinvestiční transfery 
na § 3419, pol. 5213, ÚZ 7112, ORJ 161            o 30 tis. Kč 

na § 3421, pol. 5222, ORJ 161                          o 20 tis. Kč 

zvyšují  
neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5222, ÚZ 7112, ORJ 161            o 30 tis. Kč 
na § 3299, pol. 5229, ORJ 140                          o 20 tis. Kč 

 

  
4) rozhodlo 

  o uzavření smluv o poskytnutí mimořádných účelových neinvestičních dotací mezi 
statutárním městem Ostrava a příjemci těchto dotací dle bodu 2) tohoto usnesení 

a dle příloh č. 4 a 5 předloženého materiálu 
 

  

5) ukládá 
  

radě města 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) předloženého materiálu 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2014 
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

ZM_M 63 

Uzavření dodatku č.1 se Střediskem volného času Korunka, 
Ostrava-Mariánské Hory, p.o., IČO 75080508,ke smlouvě č. 

1899/2013/SVŠ - O poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu 
statutárního města Ostravy, projekt “Ostrava - město, ve kterém 
žiju!!!” 

  
Usnesení číslo: 2638/ZM1014/33 

(zn.předkl.) 

32 

  
k usnesení č. 7464/RM1014/99 

k usnesení č. 1882/ZM1014/26 
k usnesení č. 6399/RM1014/83 
k usnesení č. 10132/RM1014/133 

  
Zastupitelstvo města 
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1) rozhodlo 
  o schválení dodatku č.1 ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z 

rozpočtu statutárního města Ostravy (dále jen SMO) č. 1899/2013/SVŠ  na 
realizaci projektu “Ostrava-město, ve kterém žiju!!!”, uzavřené mezi  SMO a 
Střediskem volného času Korunka, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková 

organizace., Korunní 49, 709 12 Ostrava-Mariánské Hory, IČO 75080508, dle 
přílohy č. 2 předloženého materiálu 

 
  

 

ZM_M 64 
Žádosti právnických osob v oblasti sociální péče o prominutí 

odvodů za porušení rozpočtové kázně 
  
Usnesení číslo: 2639/ZM1014/33 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 10212/RM1014/134 

  
Zastupitelstvo města 
  

1) rozhodlo 
  

o povolení prominutí odvodů za porušení rozpočtové kázně, které byly uloženy 

právnickým osobám následovně: 

a) právnické osobě Klub bechtěreviků o.s., IČ 00550477, se sídlem 
Revmatologický ústav, Na Slupi 4, 128 50 Praha 2 rozhodnout o povolení odvodu 

v plné výši dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

b) právnické osobě Svépomocná společnost Mlýnek, o.s., IČ 01821504, se sídlem 

Nádražní 365/196, 702 00 Ostrava rozhodnout o povolení prominutí odvodu v 
plné výši dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

c) právnické osobě Spirála o.p.s., IČ 29451736, se sídlem Antonína Poledníka 1/2, 

703 00 Ostrava - Dubina rozhodnout o částečném prominutí odvodu dle přílohy č. 
6 předloženého materiálu 

 

  

2) schvaluje 
  

návrhy rozhodnutí o povolení prominutí odvodů za porušení rozpočtové kázně dle 
bodu 1) tohoto usnesení a příloh č. 4, 5, a 6 předloženého materiálu a rozhodlo o 

vydání těchto rozhodnutí  
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ZM_M 65 
Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 
statutárního města Ostravy organizaci Rada dětí a mládeže 

Moravskoslezského kraje 
  

Usnesení číslo: 2640/ZM1014/33 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 10213/RM1014/134 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 
  o poskytnutí účelové neinvestiční dotaci organizaci Rada dětí a mládeže 

Moravskoslezského kraje, se sídlem: Na Mýtě 1556/10, Ostrava - Hrabůvka, 700 
30, IČO: 26523825 ve výši 140 tis. Kč na realizaci projektu “podpora 

mládežnických iniciativ” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
 

  

2) rozhodlo 
  o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace mezi statutárním 

městem Ostrava a příjemcem této dotace dle bodu 1) tohoto usnesení a dle 
přílohy č. 2 předloženého materiálu 
 

  
 

ZM_M 66 
Návrh na poskytnutí finančních prostředků pro rok 2014 
Čtyřlístku-centru pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, 

příspěvková organizace na předfinancování a spolufinancování 
projektu “Domov Třebovice a Chráněné bydlení Třebovice”, 

schválený v rámci Regionálního operačního programu 
  

Usnesení číslo: 2641/ZM1014/33 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 10211/RM1014/134 

k usnesení č. 8389/RM1014/110 
  

Zastupitelstvo města 
  
1) rozhodlo 

  o poskytnutí investiční dotace ve výši 2 250 tis. Kč na spolufinancování projektu 
“Domov Třebovice a Chráněné bydlení Třebovice” Čtyřlístku - centru pro osoby se 

zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631808, se sídlem 
Hladnovská 751/119, Ostrava - Muglinov, PSČ 712 00 a v rozsahu týkajícím se 
zmíněné dotace o uzavření smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu 
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statutárního města Ostrava dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

 
  

2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se v ORJ 180 

- zvyšují nedaňové příjmy 

  na § 4357, pol. 2229                                                 o 3 671 tis. Kč 

- snižují investiční transfery 

  na § 4357, pol. 6351, org. 43, úz. 8113                     o 1 869 tis. Kč 

- snižují běžné výdaje 

  na § 4351, pol. 5909, úz. 7301                                  o 6 737 tis. Kč 

      § 4357, pol. 5909, úz. 7314                                   o   473 tis. Kč 

  

- zvyšují investiční půjčené prostředky 

  na § 4357, pol. 6451, org. 43                                     o 10 881 tis. Kč 

       § 4357, pol. 6451, org. 43, úz. 8113                     o   1 869 tis. Kč 

 

  

3) ukládá 
  

radě města 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení   
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Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek 

              vedoucí odboru financí a rozpočtu                                                   T: 
30.6.2014 

 

  
4) schvaluje 

  
změnu účelu použití u objemu finančních prostředků ve výši 4 119 tis. Kč ( ORJ 
180, § 4357, pol. 6351, org. 43, úz. 8113) 

- z účelu použití na akci “Domov se zvláštním režimem Hladnovská” realizovanou 
Čtyřlístkem - centrem pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková 
organizace 

- na účel použití na akci “Domov Třebovice a Chráněné bydlení Třebovice”, 
realizovanou Čtyřlístkem - centrem pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, 

příspěvková organizace 

 

  

5) schvaluje 
  

úpravu závazného ukazatele a to snížení investiční dotace organizaci 

Čtyřlístku - centru pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková 
organizace o 1 869 tis. Kč 

 

  
 

ZM_M 67 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. 2532/2013/SVŠ 
o poskytnutí investiční dotace právnické osobě Domov Slunovrat, 

Ostrava-Přívoz, příspěvková organizace 
  

Usnesení číslo: 2642/ZM1014/33 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 10210/RM1014/134 
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Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. 2532/2013/SVŠ o poskytnutí investiční 
dotace právnické osobě Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, příspěvková 
organizace, IČ 70631841, se sídlem Na Mlýnici 203/5, 702 00 Ostrava-Přívoz dle 

předloženého návrhu a přílohy č. 2 předloženého materiálu 

 

  
 

ZM_M 118 

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace pro 
Středisko volného času, Ostrava - Zábřeh, p.o. 

  
Usnesení číslo: 2643/ZM1014/33 

(zn.předkl.) 

32 

  

k usnesení č. 10328/RM1014/135 
k usnesení č. 2520/ZM1014/32 

  
Zastupitelstvo města 
  

1) rozhodlo 
  o schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z odvodů 

z loterií a jiných podobných her, ev. č. 1402/2014/SVŠ, uzavřené s organizací 
Středisko volného času, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace, IČO: 
75080516, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

 
  

2) schvaluje 
  rozpočtové opatření, kterým se 

- zvyšují investiční transfery 

na § 3421, pol. 6351, ORG 82, ORJ 161          o 350 tis. Kč 
- snižují ostatní neinvestiční výdaje 

na § 3299, pol. 5901, ÚZ 7110, ORJ 140          o 350 tis. Kč 
 

  
3) schvaluje 
  

úpravu závazného ukazatele pro Středisko volného času, Ostrava - Zábřeh, p.o.: 

- zvýšení investiční dotace o 350 tis. Kč 

 

  
4) ukládá 
  

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

 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2014 
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
ZM_M 119 

Návrh na poskytnutí mimořádné účelové neinvestiční dotace z 
rozpočtu statutárního města Ostravy na projekt “Ostravské 
nábřeží žije - sportovní část!!!” 

  
Usnesení číslo: 2644/ZM1014/33 

(zn.předkl.) 

32 

  
k usnesení č. 10337/RM1014/135 
  

Zastupitelstvo města 
  

1) ruší 
  

v bodě 1) usnesení ZM č. 2520/ZM1014/32 ze dne 21. 05. 2014 poskytnutí 
účelové neinvestiční dotace ve výši 300 tis. Kč fyzické osobě podnikající Martinu 

Kráčalíkovi,sídlem Josefa Brabce 37/2872, Ostrava-Moravská Ostrava, 702 
00, IČO: 67346600 z důvodu uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu 

 

  
2) rozhodlo 

  
o poskytnutí mimořádné účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního 
města Ostravy fyzické osobě podnikající Martinu Kráčalíkovi, sídlem Josefa Brabce 

37/2872, Ostrava-Moravská Ostrava, 702 00, IČO: 67346600 ve výši 300 tis. 
Kč na náklady spojené s realizací projektu dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

 

  
3) rozhodlo 

  
o uzavření smlouvy o poskytnutí mimořádné účelové neinvestiční dotace mezi 
statutárním městem Ostrava a příjemcem této účelové neinvestiční dotace dle 

bodu 2) tohoto usnesení a dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
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ZM_M 121 

Návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace organizaci MENS 
SANA, o.p.s., IČ 65469003, na úhradu výdajů spojených s 
vývojem a zpracováním projektových žádostí pro čerpání finanční 

podpory z OP LZZ 
  

Usnesení číslo: 2645/ZM1014/33 

(zn.předkl.) 

32 

  
k usnesení č. 10336/RM1014/135 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 
  

o poskytnutí neinvestiční účelové dotace organizaci MENS SANA, o.p.s., IČ: 

65469003, se sídlem Ukrajinská 1533/13, Ostrava - Poruba, a to: 

- ve výši 40 000 Kč na úhradu výdajů spojených s vývojem a zpracováním 

projektové žádosti pro čerpání finanční podpory z OP LZZ pro projekt “Podpora 
zaměstnatelnosti osob s duševním onemocněním iniciací změny přístupu 
zaměstnavatelů” 

- ve výši 40 000 Kč na úhradu výdajů spojenýchs vývojem a zpracováním 
projektové žádosti pro čerpání finanční podpory z OP LZZ pro projekt “ Pracovat je 

normální - i v případě osob s psychickým onemocněním” 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavření smluv o poskytnutí 
neinvestičních účelových dotací dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

 

  

2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se: 

 - s n i ž u j í 

   běžné výdaje ORJ 180 

   § 4349, pol. 5909, ÚZ 7603                         o                         80 tis. Kč 
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- z v y š u j í 

  neinvestiční transfery v ORJ 180 

  § 4349, pol. 5221, ÚZ 7603                         o                         80 tis. Kč 

 

  
 

ZM_M 122 
Návrh na poskytnutí mimořádných účelových dotací v oblasti 

sociální péče z rozpočtu statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 2646/ZM1014/33 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 10335/RM1014/135 

  
Zastupitelstvo města 
  

1) rozhodlo 
  

o poskytnutí mimořádných účelových dotací žadatelům: 

a) Svépomocná společnost Mlýnek, o. s. se sídlem Nádražní 365/196, 702 00 
Moravská Ostrava, IČO 01821504, ve výši 103.000 Kč na dofinancování projektu 
“Svépomoc s pomocí” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

b) Slezská diakonie, se sídlem Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín, IČO 65468562, 
ve výši 250.000 Kč na pořízení nezbytného vybavení pro Středisko DUHOVÝ DŮM 

Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

c) Armáda spásy v ČR, se sídlem Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha 5, IČO 
40613411, ve výši 30.000 Kč na zajištění akcí k Mezinárodnímu dni za vymýcení 

chudoby dle přílohy č. 3 předloženího materiálu 

 

  
2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření,  kterým se: 
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 - snižují běžné výdaje v ORJ 180 

na § 4351, pol. 5909, ÚZ 7301 o 103 tis. Kč 

- snižují 

neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím v ORJ 180 

§ 4357, pol. 5223, ÚZ 7314     o 250 tis. Kč 

§ 4359, pol. 5223                     o 30 tis. Kč 

 - zvyšují 

neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím v ORJ 180 

na § 4359, pol. 5222, ÚZ 7301 o 103 tis. Kč 

§ 4359, pol. 5222                      o 30 tis. Kč 

 - zvyšují 

investiční transfery neziskovým a podobným organizacím v ORJ 180 

§ 4357, pol. 6323, ÚZ 7314       o 250 tis. Kč 

 

  
3) rozhodlo 

  
o uzavření smluv o poskytnutí mimořádných účelových dotací mezi statutárním 
městem Ostrava a příjemci těchto dotací dle bodu 1) tohoto usnesení a dle přílohy 

č. 4 předloženého materiálu 
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4) ukládá 

  
radě města 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

Termín: 30.7.2014 

 

  

 
ZM_M 123 

Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotace 
v oblasti sociální péče a oblasti handicapovaní včetně dětí a 
mládeže 

  
Usnesení číslo: 2647/ZM1014/33 

(zn.předkl.) 

32 

  
k usnesení č. 10334/RM1014/135 
  

Zastupitelstvo města 
  

1) rozhodlo 
  

o rozšíření uznatelných nákladů spojených s realizací účelu dotace a o uzavření 
dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace 

- v oblasti sociální péče (ev.č. 0636/2014/SVŠ) s právnickou osobou Centrum 
sociálních služeb Ostrava, o.p.s., Jahnova 867/12, 709 00 Ostrava, 

IČO 28659392, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

- v oblasti handicapovaní včetně dětí a mládeže (ev. č. 0187/2014/SVŠ) s 
právnickou osobou Ostravská organizace vozíčkářů o.s., Horymírova 3054/121, 

700 30 Ostrava, IČO 66933579, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

 

  
 

ZM_M 124 

Návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové investiční 
dotace uzavřené se společností VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. (rozšíření 

účelu a navýšení dotace) 
  

(zn.předkl.) 

32 
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Usnesení číslo: 2648/ZM1014/33 

  
k usnesení č. 10332/RM1014/135 

  
Zastupitelstvo města 
  

1) rozhodlo 
  

o zvýšení účelové investiční dotace společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., Ruská 

3077/135, 700 30  Ostrava-Zábřeh, IČO 25911368 na Provedení náhradní 
výsadby dřevin, rekonstrukci střelnice, přeložky kabelů VN a NN a přípojku kabelů 
NN (smlouva ev. č. 2166/2013/SVŠ) o 2 201 000,- Kč a o rozšíření účelu této 

dotace o Multimediální kostku vč. rekonstrukce osvětlení a systému 
videorozhodčího 

  

 

  

2) rozhodlo 
  

o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. 2166/2013/SVŠ o poskytnutí účelové 

investiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy společnosti VÍTKOVICE 
ARÉNA, a.s., dle bodu 1) tohoto usnesení a přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 

  

3) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 
zvyšují nedaňové příjmy 

na § 3412, pol. 2229, ORG 4261, ORJ 161  o 2 201 tis. Kč 
zvyšují investiční transfery 

na § 3412, pol. 6313, ORG 4261, ORJ 161 o 2 201 tis. Kč 

  

 

  
4) ukládá 
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radě města 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 
Termín: 30.6.2014 

  

 

  

 
ZM_M 126 

Návrh na zvýšení účelové investiční dotace společnosti 
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., na spolufinancování investiční akce 
“Atletická hala Vítkovice” 

  
Usnesení číslo: 2649/ZM1014/33 

(zn.předkl.) 

32 

  
k usnesení č. 10333/RM1014/135 
  

Zastupitelstvo města 
  

1) rozhodlo 
  o zvýšení účelové investiční dotace obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., 

se sídlem Ruská 3077/135, Ostrava-Zábřeh, IČO 25911368 na spolufinancování 

investiční akce “Atletická hala Vítkovice”  o 100 000 000,- Kč na maximální výši 
130 000 000,- Kč 

 
  
2) rozhodlo 

  o uzavření Dodatku č. 1 ke  smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace 
uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a obchodní společností VÍTKOVICE 

ARÉNA, a.s., dle bodu 1) tohoto usnesení a přílohy č. 2 předloženého materiálu 
 

  

3) ruší 
  bod 4) svého usnesení č. 2514/ZM1014/32 ze dne 21.05.2014 

 
  

4) ukládá 
  

odboru sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit nárokovat v 
kapitálovém rozpočtu na rok 2015 částku 130 000 000,- Kč na účel dle bodu 1) 

 tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 31.12.2014 

 vedoucí odboru sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových 
aktivit 

  
 

ZM_M 68 

Návrh na úpravu závazných ukazatelů - zvýšení neinvestičních 
příspěvků Janáčkově filharmonii Ostrava, p.o., a Divadlu loutek 

Ostrava, p.o. 
  
Usnesení číslo: 2650/ZM1014/33 

(zn.předkl.) 

39 

  
k usnesení č. 10136/RM1014/133 

k usnesení č. 10135/RM1014/133 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
úpravu závazných ukazatelů - zvýšení neinvestičních příspěvků na rok 2014 

a) Janáčkově filharmonii Ostrava, příspěvkové organizaci, se sídlem 28. října 124, 
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 00373222, o 300 tis. Kč 

b) Divadlu loutek Ostrava, příspěvkové organizaci, se sídlem Pivovarská 3164/15, 
728 32 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 00533874,  o 1.300 tis. Kč 

 

  
2) ukládá 

  
radě města zahrnout do rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2015 
navýšení neinvestičního příspěvku na provoz Divadlu loutek Ostrava, příspěvkové 

organizaci, se sídlem Pivovarská 3164/15, 728 32 Ostrava – Moravská Ostrava, 
IČO: 0533874,  o 1.300 tis. Kč 
  

 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 30.11.2014 
 vedoucí odboru kultury a zdravotnictví 

  
 

ZM_M 69 

Žádosti o poskytnutí a navýšení neinvestičních účelových dotací v 
oblasti kultury 

(zn.předkl.) 

39 
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Usnesení číslo: 2651/ZM1014/33 
  

k usnesení č. 10143/RM1014/134 
k usnesení č. 0798/ZM1014/14 
k usnesení č. 2351/ZM1014/30 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 
  

o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti kultury z rozpočtu 

statutárního města Ostrava v roce 2014 žadatelům uvedeným v příloze č. 1 
předloženého materiálu, a to ve výši uvedené v příloze č. 1 a dle důvodové zprávy 

 

  
2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j í   ostatní neinvestiční výdaje na ORJ 160 

na § 3392, pol. 5901, ÚZ 1355                                  o             275 tis. Kč 

- z v y š u j í   neinvestiční transfery na ORJ 160 
na § 3312, pol. 5212, ÚZ 1355                                  o             200 tis. Kč 

na § 3312, pol. 5222, ÚZ 1355                                  o               45 tis. Kč 
  

- z v y š u j í   neinvestiční dotace obcím na ORJ 120 
na § 6399, pol. 5321, ÚZ 1355, ORG 24                    o             30 tis. Kč 

 Městský obvod Plesná 

- z v ý š í       neinvestiční přijaté transfery od obcí 
na pol. 4121, ÚZ 1355                                              o               30 tis. Kč 

- z v ý š í       běžné výdaje  
na § 331x, pol. 5xxx, ÚZ 1355                                  o              30 tis. Kč 

 

  
3) rozhodlo 

  
o uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních účelových dotací mezi statutárním 
městem Ostrava a příjemci neinvestičních účelových dotací dle bodu 1) tohoto 

usnesení, přílohy č. 3 předloženého materiálu a důvodové zprávy 
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4) rozhodlo 

  
o neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti kultury žadatelům 
uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu 

 

  
5) rozhodlo 

  
o nenavýšení neinvestiční účelové dotace žadatelům 

- xxxx xxxxx, xxxx xx. x. xxxx, bydlištěm xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx 
xxxxxxxxxx dle přílohy č. 4 předloženého materiálu a důvodové zprávy 

- Svatováclavský hudební festival, o.s., se sídlem Dr. Šmerala 1181/6, 702 00 
Ostrava - Moravská Ostrava, IČ: 26632578 dle přílohy č. 5 předloženého 

materiálu a důvodové zprávy 

 

  

6) ukládá 
  

radě města 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Odbor financí a rozpočtu T: 30.06.2014 
  

 
ZM_M 127 
Návrh na poskytnutí účelové investiční dotace Národnímu divadlu 

moravskoslezskému, p.o., na pořízení pultu scénického osvětlení 
a kopírovacího stroje 

  
Usnesení číslo: 2652/ZM1014/33 

(zn.předkl.) 
39 

  

k usnesení č. 10338/RM1014/135 
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Zastupitelstvo města 
  

1) rozhodlo 
  

o poskytnutí účelové investiční dotace Národnímu divadlu moravskoslezskému, 
příspěvkové organizaci, ul. Čs. legií č. 148/14, 701 04 Ostrava – Moravská 

Ostrava, IČ: 00100528, na pořízení pultu scénického osvětlení a kopírovacího 
stroje ve výši 1 186 tis. Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

 

  
2) rozhodlo 

  
o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu statutárního 
města Ostravy mezi statutárním městem Ostrava a Národním divadlem 

moravskoslezským, příspěvkovou organizací, ul. Čs. legií č. 148/14, 701 04 
Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 00100528, dle bodu 1) tohoto usnesení a dle 
přílohy č. 2 předloženého materiálu 

 

  

3) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 
- z v y š u j í 

investiční transfery na ORJ 160 
na § 3311, pol. 6351, org. 4234   o  1 186 tis. Kč 

- s n i ž u j e  
rozpočtová rezerva na ORJ 120 
na § 6409, pol. 5901                     o 1 186 tis. Kč   

 

  

4) schvaluje 
  

úpravu závazného ukazatele - zvýšení investiční dotace 
Národnímu divadlu moravskoslezskému, příspěvkové organizaci, ul. Čs. legií č. 

148/14, 701 04 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 00100528,  o  1 186 tis. Kč 

 

  
 

ZM_M 128 
Návrh na úpravu závazného ukazatele - zvýšení neinvestičního 

(zn.předkl.) 
39 



Statutární město Ostrava 
zastupitelstvo města 

Usnesení 

 

Strana 150/152  

příspěvku Komorní scéně Aréna, p.o. 

  
Usnesení číslo: 2653/ZM1014/33 

  
k usnesení č. 10340/RM1014/135 
  

Zastupitelstvo města 
  

1) schvaluje 
  

úpravu závazného ukazatele - zvýšení neinvestičního příspěvku 
Komorní scéně Aréna, příspěvkové organizaci, se sídlem 28. října 2, 701 85 

Ostrava, IČO: 00845035, o 100 tis. Kč 

 

  
 

ZM_M 130 

Smlouva č. 12115473 o poskytnutí podpory a Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace v rámci Operačního programu životní prostředí 

  
Usnesení číslo: 2654/ZM1014/33 

(zn.předkl.) 

50 

  

k usnesení č. 10239/RM1014/135 
  

Zastupitelstvo města 
  
1) souhlasí 

  s podmínkami dle části A, písm. c), odrážkou sedmou shora Přílohy č. 1 k 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného Ministerstvem životního prostředí dne 

12. 5. 2014 pod č. j. 115D222002202/2 uvedené v příloze č. 2 předloženého 
materiálu a dle čl. III., bodu 5, písm. e) smlouvy uvedené v příloze č. 1 
předloženého materiálu 

 
  

 
ZM_M 131 

Žádost společnosti Dům kultury Akord Ostrava–Zábřeh, s.r.o. o 
změnu termínů použití poskytnutých účelových investičních 
dotací z rozpočtu SMO a o změnu termínů pro vyúčtování 

poskytnutých dotací 
  

Usnesení číslo: 2655/ZM1014/33 

(zn.předkl.) 

42 

  
k usnesení č. 10231/RM1014/135 

k usnesení č. 2099/ZM1014/28 
k usnesení č. 2362/ZM1014/30 

k usnesení č. 2275/ZM1014/29 
k usnesení č. 2131/ZM1014/29 
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k usnesení č. 1040/ZM1014/16 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 
  

o změně termínů použití a změně termínů vyúčtování poskytnutých účelových 

investičních dotací společnosti Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o., se 
sídlem náměstí SNP 1, PSČ 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 47973145, dle přílohy č. 

1 předloženého materiálu 

 

  

2) rozhodlo 
  

o uzavření Dodatků č. 2 ke smlouvám o poskytnutí účelových investičních dotací z 

rozpočtu statutárního města Ostravy ev. č. 1342/2012/KZ a ev. č. 2097/2013/KZ 
dle bodu 1) tohoto usnesení a příloh č. 6 a 7 předloženého materiálu 

 

  
 

ZM_M 132 
Návrh na převedení části již poskytnutých finančních prostředků 
schválené investiční účelové dotace společnosti DK POKLAD, 

s.r.o., na “Rekonstrukci domu kultury Poklad”, úpravu splatnosti 
následně poskytovaných finančních prostředků a žádost 

společnosti o navýšení investiční účelové dotace 
  
Usnesení číslo: 2656/ZM1014/33 

(zn.předkl.) 
42 

  
k usnesení č. 2527/ZM1014/32 

k usnesení č. 1567/ZM1014/22 
k usnesení č. 1040/ZM1014/16 
k usnesení č. 10234/RM1014/135 

k usnesení č. 1660/ZM1014/23 
  

Zastupitelstvo města 
  

1) rozhodlo 
  

o navýšení poskytnuté investiční účelové dotace o 4.900.400,- Kč na vícepráce a o 
převedení části již poskytnutých finančních prostředků schválené investiční 

účelové dotace společnosti DK POKLAD, s.r.o., se sídlem Ostrava - Poruba, M. 
Kopeckého 675, IČO: 47670576, na “Rekonstrukci domu kultury Poklad” na účet 

SMO a úpravě splatnosti následně poskytovaných finančních prostředků dle 
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důvodové zprávy a dle přílohy č. 1 předloženého materiálu  

 

  

2) rozhodlo 
  

o uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace z 
rozpočtu statutárního města Ostravy ev. 1343/2012/KZ dle bodu 1) tohoto 

usnesení a přílohy č. 5 předloženého materiálu 

 

  
 

  

 
 


