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Přehled usnesení zastupitelstva města dle čísel ze dne: 08.10.2014 

  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl
. 

2790/ZM1014/35 ZM_M 0 Schválení programu 35. zasedání zastupitelstva města 
konaného dne 8.10.2014 

35 

2791/ZM1014/35 ZM_M 0 Určení ověřovatelů zápisu z 35. zasedání 

zastupitelstva města, konaného dne 8. 10.2014 

72 

2792/ZM1014/35 ZM_M 0 Zpráva ověřovatelů zápisu z 34. zasedání 
zastupitelstva města 

72 

2793/ZM1014/35 ZM_M 1 Informace o činnosti orgánů města 35 
2794/ZM1014/35 ZM_M 3 Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace 

Státnímu zdravotnímu ústavu na zpracování Studie 
alergických onemocnění u dětí v Moravskoslezském 

kraji 

35 

2795/ZM1014/35 ZM_M 4 Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace 
občanskému sdružení Dětský ranč Hlučín na provozní 
náklady v období říjen 2014 - březen 2015 

35 

2796/ZM1014/35 ZM_M 5 Návrh na poskytnutí finančního daru 200 000,- Kč 
Nadačnímu fondu Českého klubu olympioniků regionu 
Severní Morava 

35 

2797/ZM1014/35 ZM_M 6 Zpráva o činnosti komisí rady města za I. pololetí roku 
2014 

35 

2798/ZM1014/35 ZM_M 7 Návrh obecně závazné vyhlášky č. 6/2014, kterou se 
mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 14/2013, 
Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a 

doplňků 

35 

2799/ZM1014/35 ZM_M 8 Dohoda o ukončení Smlouvy o sdružení finančních 
prostředků za účelem zajištění Programu podpory 
malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji 

35 

2800/ZM1014/35 ZM_M 9 Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace projektů 
SMO “Rozvoj metropolitní komunikační infrastruktury 
SMO” a “Dokončení procesu digitalizace MMO” v rámci 
Integrovaného operačního programu 

35 

2801/ZM1014/35 ZM_M 10 Volba přísedících a vzdání se funkce přísedícího 
Okresního soudu v Ostravě 

35 

2802/ZM1014/35 ZM_M 11 Vyřízení “Podnětu občanů k přijetí opatření za posílení 
stavu Městské policie Ostrava” 

35 

2803/ZM1014/35 ZM_M 53 Informace o plnění usnesení zastupitelstva města 35 
2804/ZM1014/35 ZM_M 54 Dopis předsedy základní organizace odborového svazu 

pracovníků dopravy, silničního hospodářství a 

autoopravárenství Čech a Moravy při Dopravním 
podniku Ostrava a.s. 

35 

2805/ZM1014/35 ZM_M 55 Návrh dohody o narovnání se společností Sprint 
Trading s.r.o., v záležitosti dodávky textilu - 
prezentačních předmětů 

35 

2806/ZM1014/35 ZM_M 12 Přijetí Smlouvy o poskytnutí podpory a Rozhodnutí o 

poskytnutí dotace k projektu “Ekotermo II A Ostrava” 
v rámci Operačního programu Životní prostředí 

31 

2807/ZM1014/35 ZM_M 13 ”IS Hrabová-kanalizace jižní část-4. a 5. stavba, 
rušení výustí”, “IS Hrabová - odlehčovací stoka OS 
1A”, Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo 
2550/2013/OI/LPO 

34 

2808/ZM1014/35 ZM_M 14 Návrh Dodatku č.5 ke Smlouvě o dílo č. 1961/2012/OI 

ze dne 29.9.2012 na realizaci stavby “Prodloužená 

Ruská “ 

34 

2809/ZM1014/35 ZM_M 15 Návrh na uzavření “Smluv o zřízení věcného břemene” 
a “Smluv o zřízení služebností” v souvislosti se 
stavbami odboru investičního, zahrnutými do 
kapitálového rozpočtu města Ostravy 

34 
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2810/ZM1014/35 ZM_M 16 Vydání opatření obecné povahy, kterým se ruší obecně 
závazná vyhláška, kterou se vyhlásila závazná část 

Územního plánu zóny Vítkovice 

34 

2811/ZM1014/35 ZM_M 17 Veřejná zakázka “Kanalizace Folvarek II. etapa”, poř. 
č. 95/2014 

34 

2812/ZM1014/35 ZM_M 18 Významná veřejná zakázka “Rekonstrukce kanalizace 
a vodovodu Svinov”, poř.č. 162/2014 

34 

2813/ZM1014/35 ZM_M 19 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti s 

vlastníkem pozemku BG Technik cs, a.s. pro statutární 
město Ostrava 

34 

2814/ZM1014/35 ZM_M 20 Návrh na uzavření smluv o zřízení věcného břemene-
služebnosti k pozemkům ve vlastnictví Ředitelství 
silnic a dálnic ČR pro oprávněného statutární město 

Ostrava 

34 

2815/ZM1014/35 ZM_M 21 Návrh na uzavření smluv o zřízení věcného břemene s 

vlastníkem pozemků Moravskoslezským krajem 

34 

2816/ZM1014/35 ZM_M 22 Návrh na předání movitého majetku k hospodaření 
dodatkem č.1 ke zřizovací listině MNO,p.o. 

34 

2817/ZM1014/35 ZM_M 23 Souhlas s postoupením smluv 34 
2818/ZM1014/35 ZM_M 24 Návrh úplatně nenabýt a bezúplatně nabýt nemovité 

věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 
34 

2819/ZM1014/35 ZM_M 25 Návrh nevyužít předkupní právo ke stavbě na 

pozemku parc.č. 2474/46 v k.ú. Svinov, obec Ostrava 

34 

2820/ZM1014/35 ZM_M 26 Návrh na svěření majetku městskému obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz, Slezská Ostrava, Vítkovice 
a Poruba 

34 

2821/ZM1014/35 ZM_M 28 Návrh na záměr města směnit pozemky v k.ú. Polanka 

nad Odrou, obec Ostrava 

34 

2822/ZM1014/35 ZM_M 33 Návrh na záměr města prodat pozemky v k.ú. Zábřeh 
nad Odrou, v k.ú. Hrabůvka a v k.ú. Zábřeh-VŽ,obec 
Ostrava Návrh na záměr města neprodat pozemek v 
k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 

34 

2823/ZM1014/35 ZM_M 34 Návrh na záměr města prodat pozemky v k.ú. 
Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava a v k.ú. Slezská 
Ostrava, obec Ostrava 

34 

2824/ZM1014/35 ZM_M 35 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k. ú. 
Poruba a v k. ú. Poruba -sever, obec Ostrava 

34 

2825/ZM1014/35 ZM_M 36 Návrh na záměr města neprodat část pozemku, příp. 
celý pozemek v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
(ul. Mariánskohorská) 

34 

2826/ZM1014/35 ZM_M 37 Návrh na záměr města neprodat pozemky v k.ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava 

34 

2827/ZM1014/35 ZM_M 56 Návrh na uzavření dohody o umístění a provozování 
stavby s Moravskoslezským krajem k nemovitostem v 
k.ú. Mošnov, obec Mošnov 

34 

2828/ZM1014/35 ZM_M 59 Návrh na uzavření smlouvy o uzavření budoucí 
smlouvy o věcném břemeni, nájemní smlouvy, smluv 
o smlouvách budoucích o služebnosti inženýrské sítě v 

souvislosti se stavbami odboru investičního, 
zahrnutými do kapitálového rozpočtu statutárního 
města Ostravy 

34 

2829/ZM1014/35 ZM_M 60 Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností” v 
souvislosti s realizací stavby “Rozvoj metropolitní sítě 
SMO” 

34 

2830/ZM1014/35 ZM_M 61 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o 

zřízení služebnosti s vlastníkem pozemků JM VISION 

a.s. a uzavření smluv o zřízení věcného břemene 
(služebnosti) s Povodí Odry, s.p. 

34 

2831/ZM1014/35 ZM_M 62 Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo 
ev.č. 1728/2013/OI/LPO v souvislosti s realizací 
stavby “Cyklostezky - úsek Seidlerovo nábřeží, 

34 
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Slezskoostravský hrad” 
2832/ZM1014/35 ZM_M 63 Veřejná zakázka “Kanalizace ul. Ryšlinkova”, poř. č. 

210/2014 

34 

2833/ZM1014/35 ZM_M 64 Veřejná zakázka “Propojenost cyklistické trasy v úseku 
ul. Psohlavců, Martinovská”, poř. č. 205/2014 

34 

2834/ZM1014/35 ZM_M 65 Veřejná zakázka “Vodovodní řady park Milady 
Horákové”, poř. č. 207/2014 

34 

2835/ZM1014/35 ZM_M 66 Významná veřejná zakázka “Rekonstrukce ul. 

Nádražní”, poř.č. 209/2014 

34 

2836/ZM1014/35 ZM_M 67 Veřejná zakázka “Kanalizace Michálkovice”, poř. č. 
99/2014 

34 

2837/ZM1014/35 ZM_M 68 Návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace z 
rozpočtu statutárního města Ostrava 

34 

2838/ZM1014/35 ZM_M 70 Návrh na záměr města prodat části pozemků v k.ú. 
Radvanice a k.ú. Bartovice, obec Ostrava a návrh na 

záměr města neprodat část pozemku parc.č. 3222/2, 
k.ú. Radvanice, obec Ostrava 

34 

2839/ZM1014/35 ZM_M 71 Návrh nekoupit nemovité věci v k. ú. Krásné Pole, 
obec Ostrava (ul. Družební) 

34 

2840/ZM1014/35 ZM_M 73 Návrh darovat pozemek parc.č. 775/4, k.ú. Kunčice 
nad Ostravicí, obec Ostrava 

34 

2841/ZM1014/35 ZM_M 74 Návrh uzavřít smlouvy o bezúplatném převodu 

vlastnického práva k nemovitým věcem - k.ú. Hrušov, 
k.ú. Slezská Ostrava a k.ú. Muglinov, obec Ostrava 

34 

2842/ZM1014/35 ZM_M 75 Návrh na svěření nemovitostí městskému obvodu 
Puskovec a městskému obvodu Ostrava-Jih 

34 

2843/ZM1014/35 ZM_M 77 Návrh směnit nemovitosti v k.ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava (lokalita Nová Karolina) a návrh na 

uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti k 
pozemkům uvedeným ve smlouvě o budoucí smlouvě 
směnné 

34 

2844/ZM1014/35 ZM_M 78 Návrh na záměr města prodat pozemky v k.ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Sládkova) 

34 

2845/ZM1014/35 ZM_M 38 Zpráva o hospodaření SMO za I. pololetí r. 2014 30 
2846/ZM1014/35 ZM_M 39 Návrh metodiky pro sestavování návrhu rozpočtu 

statutárního města Ostrava pro rok 2015 

30 

2847/ZM1014/35 ZM_M 40 Úprava závazného ukazatele a rozpočtu 30 
2848/ZM1014/35 ZM_M 83 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a 

doplňuje obecně závazná vyhláška č. 13/2010 o 
místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve 
znění obecně závazné vyhlášky č. 12/2011 

30 

2849/ZM1014/35 ZM_M 84 Odůvodnění nadlimitní (významné) veřejné zakázky 

“Systém sdružených nákupů statutárního města 
Ostrava” 

30 

2850/ZM1014/35 ZM_M 85 Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavbu 
“Rekonstrukce sportovního areálu (stadionu) v 
Ostravě-Vítkovicích, II. etapa” Sektor I. jižní tribuny 

32 

2851/ZM1014/35 ZM_M 82 Úprava závazného ukazatele - dodatek 30 

2852/ZM1014/35 ZM_M 106 Veřejná zakázka “Multifunkční budova III, IV - VTP 
Ostrava - Dodatek č. 4”, poř. č. 234/2014 

34 

2853/ZM1014/35 ZM_M 41 Návrh na poskytnutí investičních dotací a úpravu 
závazných ukazatelů příspěvkovým organizacím v 
oblasti sociální péče 

32 

2854/ZM1014/35 ZM_M 42 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. 
3224/2013/SVŠ o poskytnutí investiční dotace 

právnické osobě Domov Magnolie, Ostrava-Vítkovice, 

příspěvková organizace 

32 

2855/ZM1014/35 ZM_M 43 Uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotací 
pro Středisko volného času, Ostrava - Moravská 
Ostrava, p.o., a úprava závazného ukazatele 

32 

2856/ZM1014/35 ZM_M 86 Žádost organizace CENTROM, občanské sdružení o 32 
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poskytnutí mimořádné neinvestiční účelové dotace 
2857/ZM1014/35 ZM_M 87 Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí 

neinvestičních účelových dotací ev. č. 0196/2014/SVŠ 
s organizací Spirála o.p.s. a ev. č. 3308/2013/SVŠ s 
organizací Asociace TRIGON, o.p.s. 

32 

2858/ZM1014/35 ZM_M 88 Návrh na poskytnutí finančních prostředků školským 
příspěvkovým organizacím 

32 

2859/ZM1014/35 ZM_M 89 Žádost Spolku přátel smysluplného využití volného 

času o poskytnutí mimořádné dotace pro zajištění 
závodní činnosti sportovního oddílu BOX Ostrava 

32 

2860/ZM1014/35 ZM_M 90 Návrh dodatků ke smlouvám o poskytnutí 
neinvestičních účelových dotací uzavřených se 
Společností pro podporu lidí s mentálním postižením v 

ČR, o.s., Okresní organizace Ostrava 

32 

2861/ZM1014/35 ZM_M 91 Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí 

neinvestiční účelové dotace a na poskytnutí investiční 
účelové dotace společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., na 
dofinancování investičních akcí Sjednocení řídících 
systémů haly ČEZ ARÉNA a Výtahy na ochozy a 
úpravy skyboxů haly ČEZ ARÉNA 

32 

2862/ZM1014/35 ZM_M 92 Žádost společnosti Sportovní a rekreační zařízení 
města Ostravy, s.r.o., o zvýšení neinvestiční účelové 

dotace k částečnému krytí provozních a osobních 
nákladů roku 2014 (provozní dotace) za účelem 
zajištění provozu sportovního areálu U Cementárny 

32 

2863/ZM1014/35 ZM_M 93 Návrh dodatků ke smlouvám o poskytnutí účelových 
dotací uzavřených s FC Baník Ostrava, a.s. 

32 

2864/ZM1014/35 ZM_M 94 Žádost sportovního klubu DHC Sokol Poruba s.r.o. o 

poskytnutí mimořádné dotace na účast v evropských 
pohárech - CHALLENGE CUP 2014/2015 a 
mezinárodních soutěžích 

32 

2865/ZM1014/35 ZM_M 100 Návrh na poskytnutí investiční účelové dotace 
společnosti Sportovní a rekreační zařízení města 
Ostravy, s.r.o., na pořízení projektových dokumentací 
pro investiční akci “Revitalizace venkovního areálu 

Krytého bazénu v Ostravě-Porubě” a realizaci 
investičních akcí “Úprava bazénové technologie - UV 
lampy” a “Klimatizace hotelových pokojů a 
společenské místnosti hotelu Sport Club” 

32 

2866/ZM1014/35 ZM_M 102 Informativní zpráva o průběhu projektu Ostrava - 
Evropské město sportu 2014 

32 

2867/ZM1014/35 ZM_M 105 Návrh Dohody o organizaci události Kontinentální 

pohár IAAF 2018 a návrh Smlouvy o budoucí smlouvě 
o spolupráci při uspořádání Kontinentálního poháru 
IAAF 2018 

32 

2868/ZM1014/35 ZM_M 44 Schválení odůvodnění významné veřejné zakázky na 
projekty Energetické úspory Městské nemocnice 
Ostrava 

39 

2869/ZM1014/35 ZM_M 46 Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o 
poskytnutí víceleté účelové dotace uzavřené s 
TROJHALÍ KAROLINA 

39 

2870/ZM1014/35 ZM_M 95 Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí účelové 
dotace Mezinárodní federaci asociací studentů 
medicíny (IFMSA) - IFMSA České republiky 

39 

2871/ZM1014/35 ZM_M 96 Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí investiční 

dotace Městské nemocnici Ostrava na částečnou 

úhradu nákladů na zpracování projektové 
dokumentace na Centrum chirurgických oborů a 
operačních sálů 

39 

2872/ZM1014/35 ZM_M 97 Úprava závazných ukazatelů příspěvkových organizací 
v odvětvích kultury a zdravotnictví 

39 
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2873/ZM1014/35 ZM_M 98 Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v 
oblasti kultury příspěvkové organizace Národní divadlo 

moravskoslezské a spolku Ševčík - Moravský folklórní 
soubor 

39 

2874/ZM1014/35 ZM_M 47 Zpráva o činnosti statutového výboru zastupitelstva 
města a výboru zastupitelstva města pro udělování 
čestného občanství a cen města za období od 1.1.2014 
do 22.9.2014 

35 

2875/ZM1014/35 ZM_M 99 Zpráva o činnosti kontrolního výboru ZM v roce 2014 61 
2876/ZM1014/35 ZM_M 48 Poskytnutí podpory z Operačního programu Životní 

prostředí na projekt “Revitalizace významných 
krajinných prvků - parků v Ostravě-Porubě” 

50 

2877/ZM1014/35 ZM_M 49 Schválení Smlouvy č. 14171003 o poskytnutí podpory 

a Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze Státního fondu 
životního prostředí ČR pro projekt “Snižení 

energetických ztrát objektu MŠ na ul. Těšínská 279 v 
Ostravě-Radvanicích” 

50 

2878/ZM1014/35 ZM_M 50 Žádost společnosti Dům kultury Akord Ostrava-
Zábřeh, s.r.o., o navýšení neinvestiční účelové dotace 

42 

2879/ZM1014/35 ZM_M 51 Žádost společnosti Ostravské výstavy, a.s., o 
poskytnutí neinvestiční dotace na havarijní opravu 
stěn Slezskoostravského hradu 

42 

2880/ZM1014/35 ZM_M 52 Žádost společnosti Renarkon, o.p.s. o navýšení dotace 
a změnu termínu závěrečného vyúčtování projektu 
“Rekonstrukce objektu Terapeutické komunity 
Renarkon” dle smlouvy č. 0181/2011/KZ 

41 

2881/ZM1014/35 ZM_M 103 Poskytnutí podpory z Operačního programu Životní 

prostředí na projekt “Snížení energetické náročnosti 

budovy MŠ Matrosovova v Ostravě - Mariánských 
Horách” 

50 

2882/ZM1014/35 ZM_M 104 Poskytnutí podpory z Operačního programu Životní 
prostředí na projekt “Zateplení a výměna oken 
Základní školy Generála Janka Ostrava - Mariánské 
Hory” 

50 

Materiály projednané bez přijatého usnesení : 

  
 Materiál 

  
Název zn.předkl

. 
  ZM_M 101 Žádost subjektu Martin Kráčalík, IČO: 67346600 o 

poskytnutí mimořádné účelové neinvestiční dotace 
32 

  

Materiály, které byly staženy : 

  
 Materiál 
  

Název zn.předkl
. 

  ZM_M 69 Návrh na výkup pozemků za účelem rozšíření hřbitova 
v k.ú. Hrabová, obec Ostrava 

34 

  ZM_M 72 Návrh na uzavření dodatku č. 4 ke kupní smlouvě 

ev.č. 1528/2008/MJ, ve znění dodatků č. 1-3 uzavřené 
mezi statutárním městem Ostrava a Komanditní 
společností Orio 

34 

  ZM_M 79 Návrh zcizit nemovité věci formou dražby dobrovolné 
(Vila na Zapadlém) 

34 

  ZM_M 45 Dodatek č. 5 ke smlouvě č. 2706/2012/KZ o 
poskytnutí finančních prostředků Městské nemocnici 

Ostrava, příspěvková organizace, na realizaci projektu 

Přístrojové vybavení iktového centra 

39 

  ZM_M 81 Návrh koupit nemovité věci v k. ú. Krásné Pole, obec 
Ostrava (fotbalové hřiště TJ Sokol Krásné Pole) a 
návrh rozhodnout o poskytnutí návratné finanční 
výpomoci 

34 
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  ZM_M 76 Návrh vložit majetek statutárního města Ostravy do 
základního kapitálu Dopravního podniku Ostrava a.s. 

34 

  ZM_M 32 Návrh prodat pozemky v k.ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava (ul. Sokolská) a návrh na uzavření smlouvy o 
zřízení služebnosti 

34 

  ZM_M 80 Návrh na uzavření směnné smlouvy (Gravitační 
odvodnění Hrušova) 

34 

  ZM_M 27 Návrh směnit pozemky v k.ú. Polanka nad Odrou, 

obec Ostrava a návrh na uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti s budoucím vlastníkem 
BUDOUCNOST, spotřební družstvo v Ostravě 

34 

  ZM_M 31 Návrh prodat pozemek p.p.č. 461/16 v k.ú. Nová Ves 
u Ostravy, obec Ostrava. 

34 

  ZM_M 30 Návrh koupit pozemky v k.ú. Slezská Ostrava, obec 
Ostrava 

34 

  ZM_M 29 Návrh koupit pozemek p.p.č. 110/9, k.ú. Muglinov, 
obec Ostrava 

34 

  
Tiskové opravy : 
  
 Materiál 

  
Název zn.předkl

. 

  ZM_TO 1 Tisková oprava bodu 3) a 4) usnesení zastupitelstva 
města č. 2674/ZM1014/34 ze dne 10. 09. 2014 

31 
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ZM_M 0 
Schválení programu 35. zasedání zastupitelstva města konaného 

dne 8.10.2014 
Usnesení číslo: 2790/ZM1014/35 

(zn.předkl.) 
35 

  

Zastupitelstvo města 
  

1) schvaluje 
  program 35. zasedání zastupitelstva města konaného dne 8. 10. 2014 s úpravou 
  

 
ZM_M 0 

Určení ověřovatelů zápisu z 35. zasedání zastupitelstva města, 
konaného dne 8. 10.2014  
Usnesení číslo: 2791/ZM1014/35 

(zn.předkl.) 

72 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) určuje 
  za ověřovatele zápisu z 35. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 8. 10. 

2014 doc. Ing. Zuzanu Kučerovou, Ph.D. a Ing. Simonu Piperkovou 
  

 
ZM_M 0 
Zpráva ověřovatelů zápisu z 34. zasedání zastupitelstva města  

Usnesení číslo: 2792/ZM1014/35 

(zn.předkl.) 
72 

  

Zastupitelstvo města 
  
1) schvaluje 

  zprávu ověřovatelů zápisu Bc. Aleše Boháče a Ing. Evy Dzimasové Schwarzové o 
ověření zápisu z 34. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 10.9.2014 

  
 

ZM_M 1 
Informace o činnosti orgánů města  
Usnesení číslo: 2793/ZM1014/35 

(zn.předkl.) 
35 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) bere na vědomí 
  informaci o činnosti orgánů města 

  
 

ZM_M 3 
Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace Státnímu 
zdravotnímu ústavu na zpracování Studie alergických onemocnění 

u dětí v Moravskoslezském kraji  
Usnesení číslo: 2794/ZM1014/35 

(zn.předkl.) 
35 
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k usnesení č. 10896/RM1014/141 
  

Zastupitelstvo města 
  
1) rozhodlo 

  o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ve 
výši 96 tis. Kč Státnímu zdravotnímu ústavu, Šrobárova 48, 100 42  Praha 10, 

IČO 75010330, na zpracování Studie alergických onemocnění u dětí v 
Moravskoslezském kraji 

  

2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

- sníží běžné výdaje 

na § 2141, pol. 5139, ORJ 221 o 96 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje 

na § 3599, pol. 5339, ORJ 221 o 96 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 Státním 
zdravotním ústavem, Šrobárova 48, 100 42  Praha 10, IČO 75010330, dle přílohy 

č. 2 předloženého materiálu  
  
4) ukládá 

  
radě města 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  
 

ZM_M 4 

Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace občanskému 
sdružení Dětský ranč Hlučín na provozní náklady v období říjen 

2014 - březen 2015  
Usnesení číslo: 2795/ZM1014/35 

(zn.předkl.) 

35 

  
k usnesení č. 10899/RM1014/141 
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Zastupitelstvo města 
  

1) rozhodlo 
  

o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ve 
výši 100 tis. Kč občanskému sdružení Dětský ranč Hlučín, Celní 1996/10b, 748 

01  Hlučín, IČO 66144400, na provozní náklady v období říjen 2014 - březen 2015 

  

2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

- sníží běžné výdaje 

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

- zvýší běžné výdaje 

na § 3543, pol. 5222, 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 občanským sdružením Dětský ranč Hlučín, Celní 1996/10b, 748 01  Hlučín, IČO 
66144400, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
4) ukládá 

  
radě města 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 
ZM_M 5 

Návrh na poskytnutí finančního daru 200 000,- Kč Nadačnímu 
fondu Českého klubu olympioniků regionu Severní Morava  
Usnesení číslo: 2796/ZM1014/35 

(zn.předkl.) 

35 

  
Zastupitelstvo města 
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1) rozhodlo 

  o poskytnutí finančního daru z rozpočtu statutárního města Ostravy ve výši 200 
000,- Kč Nadačnímu fondu Českého klubu olympioniků regionu Severní Morava, 

IČ: 28618734, se sídlem nám. Svatopluka Čecha 10, Moravská Ostrava, 702 00  
a o uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

- sníží běžné výdaje 

na § 3349. pol. 5139, ORJ 221 o 200 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje 

na § 4349, pol. 5240. ORJ 221 o 200 tis. Kč 

  

3) ukládá 
  

radě města 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  
 

ZM_M 6 
Zpráva o činnosti komisí rady města za I. pololetí roku 2014  
Usnesení číslo: 2797/ZM1014/35 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 10945/RM1014/142 

  
Zastupitelstvo města 
  

1) bere na vědomí 
  

zprávu o činnosti komisí rady města za I. pololetí roku 2014 dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  
 

ZM_M 7 
Návrh obecně závazné vyhlášky č. 6/2014, kterou se mění a 

doplňuje obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města 
Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků 

(zn.předkl.) 
35 
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Usnesení číslo: 2798/ZM1014/35 

  
k usnesení č. 10946/RM1014/142 

  
Zastupitelstvo města 
  

1) vydává 
  obecně závaznou vyhlášku č. 6/2014, kterou se mění a doplňuje obecně závazná 

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

  

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

usnesení náměstek primátora Ing. Dalibor Madej 
  

 

ZM_M 8 
Dohoda o ukončení Smlouvy o sdružení finančních prostředků za 

účelem zajištění Programu podpory malých a středních podniků v 
Moravskoslezském kraji  
Usnesení číslo: 2799/ZM1014/35 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 10853/RM1014/140 

  
Zastupitelstvo města 
  

1) rozhodlo 
  

o uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o sdružení finančních prostředků za 

účelem zajištění Programu podpory malých a středních podniků v 
Moravskoslezském kraji mezi  
 

statutárním městem Ostrava 
 

a 
 

Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18  Ostrava, IČO 70890692 
 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu  

  
 

ZM_M 9 
Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace projektů SMO “Rozvoj 
metropolitní komunikační infrastruktury SMO” a “Dokončení 

procesu digitalizace MMO” v rámci Integrovaného operačního 
programu 

Usnesení číslo: 2800/ZM1014/35 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 10948/RM1014/142 
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k usnesení č. 9662/RM1014/127 

k usnesení č. 11930/RM0610/141 
  

Zastupitelstvo města 
  
1) si vyhrazuje 

  
rozhodnutí o Podmínkách Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektům “Rozvoj 
metropolitní komunikační infrastruktury SMO” a “Dokončení procesu digitalizace 

MMO”, uvedených v přílohách č. 1 a č. 2 předloženého materiálu 

  
2) schvaluje 

  znění Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu “Rozvoj metropolitní 
komunikační infrastruktury SMO” uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu 

a projektu “Dokončení procesu digitalizace MMO” uvedených v příloze č. 2 
předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 10 

Volba přísedících a vzdání se funkce přísedícího Okresního soudu 
v Ostravě  
Usnesení číslo: 2801/ZM1014/35 

(zn.předkl.) 

35 

  
k usnesení č. 10934/RM1014/141 

  
Zastupitelstvo města 
  

1) volí 
  

navržené kandidáty  

1.  paní MXXXX ŠXXXXXXXX, trvalý pobyt Ostrava, 
1.  paní Ing. GXXXXXXX TXXXXXXX, trvalý pobyt Stará Ves nad Ondřejnicí (místo 

výkonu práce Ostrava), 

1.  pana PXXXX KXXXXXXXXXX, trvalý pobyt Ostrava 

za přísedící Okresního soudu v Ostravě na dobu 4 let 

  
2) přijímá 

  
oznámení stávajícího přísedícího Okresního soudu v Ostravě pana Mgr. OXXXXXX 
VXXXXXXXXX, trvalý pobyt Ostrava, o vzdání se funkce přísedícího Okresního 
soudu v Ostravě 

  
 

ZM_M 11 
Vyřízení “Podnětu občanů k přijetí opatření za posílení stavu 
Městské policie Ostrava” 

(zn.předkl.) 
35 
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Usnesení číslo: 2802/ZM1014/35 

  
k usnesení č. 10939/RM1014/142 

  
Zastupitelstvo města 
  

1) projednalo 
  

vyřízení “Podnětu občanů k přijetí opatření za posílení stavu Městské policie 

Ostrava” 

  
2) schvaluje 

  
návrh odpovědi občanům dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 53 
Informace o plnění usnesení zastupitelstva města  

Usnesení číslo: 2803/ZM1014/35 

(zn.předkl.) 
35 

  

k usnesení č. 11006/RM1014/143 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) souhlasí 

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

42/3 bod 2) ze dne 10.02.1999 

888/ZM1014/15 bod 3) ze dne 15.02.2012 
1266/ZM1014/18 bod 2) ze dne 12.09.2012 

1874/ZM1014/26 bod 2) ze dne 26.06.2013 
1917/ZM1014/27 bod 2) ze dne 25.09.2013 
2289/ZM1014/30 bod 2) ze dne 19.02.2014 

2425/ZM1014/31 bod 3) ze dne 02.04.2014 
2449/ZM1014/32 bod 1) ze dne 21.05.2014 

2539/ZM1014/33 bod 4) ze dne 25.06.2014 
2540/ZM1014/33 bod 3) ze dne 25.06.2014 

2542/ZM1014/33 bod 2) ze dne 25.06.2014 
2551/ZM1014/33 bod 4) ze dne 25.06.2014 
2555/ZM1014/33 bod 4) ze dne 25.06.2014 

2563/ZM1014/33 bod 4) ze dne 25.06.2014 
2622/ZM1014/33 bod 5) ze dne 25.06.2014 

2625/ZM1014/33 bod 5) ze dne 25.06.2014 
2627/ZM1014/33 bod 3) ze dne 25.06.2014 
2629/ZM1014/33 bod 2) ze dne 25.06.2014 
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2635/ZM1014/33 bod 4) ze dne 25.06.2014 

2637/ZM1014/33 bod 5) ze dne 25.06.2014 
2641/ZM1014/33 bod 3) ze dne 25.06.2014 

2643/ZM1014/33 bod 4) ze dne 25.06.2014 
2646/ZM1014/33 bod 4) ze dne 25.06.2014 
2648/ZM1014/33 bod 4) ze dne 25.06.2014 

2651/ZM1014/33 bod 6) ze dne 25.06.2014 
2661/ZM1014/34 bod 4) ze dne 10.09.2014 

2663/ZM1014/34 bod 2) ze dne 10.09.2014 
2668/ZM1014/34 bod 3) ze dne 10.09.2014 
2673/ZM1014/34 bod 4) ze dne 10.09.2014 

2674/ZM1014/34 bod 8) ze dne 10.09.2014 
2675/ZM1014/34 bod 4) ze dne 10.09.2014 

2754/ZM1014/34 bod 3) ze dne 10.09.2014 
2755/ZM1014/34 bod 3) ze dne 10.09.2014 
2756/ZM1014/34 bod 3) ze dne 10.09.2014 

2757/ZM1014/34 bod 3) ze dne 10.09.2014 
2761/ZM1014/34 bod 4) ze dne 10.09.2014 

2762/ZM1014/34 bod 4) ze dne 10.09.2014 
2764/ZM1014/34 bod 3) ze dne 10.09.2014 
2767/ZM1014/34 bod 3) ze dne 10.09.2014 

2768/ZM1014/34 bod 3) ze dne 10.09.2014 
2772/ZM1014/34 bod 4) ze dne 10.09.2014 

2775/ZM1014/34 bod 4) ze dne 10.09.2014 
2778/ZM1014/34 bod 3) ze dne 10.09.2014 

vyřazuje ze sledování dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) souhlasí 

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

1253/25 bod 2) ze dne 27.03 a 10.04.2002 

1636/28 bod 3) ze dne 25.05.2005 
2666/ZM1014/34 bod 2) ze dne 10.09.2014 

(zodp.: Ing. P. Kajnar, primátor) 

2458/ZM1014/32 bod 3) ze dne 21.05.2014 

(zodp.: Ing. D. Madej, nám. primátora) 

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 
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2352/ZM1014/30 bod 3) ze dne 19.02.2014 

2672/ZM1014/34 bod 3) ze dne 10.09.2014 
(zodp.: Ing. T. Petřík, 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 21.05.2014 
2535/ZM1014/33 bod 2) ze dne 25.06.2014 

2649/ZM1014/33 bod 4) ze dne 25.06.2014 
(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 

2650/ZM1014/33 bod 2) ze dne 25.06.2014 
(zodp.: Ing. S. Piperková, nám. primátora)  

ponechává ve sledování dle termínů uvedených v příloze č. 2 předloženého 

materiálu 

  

 
ZM_M 54 
Dopis předsedy základní organizace odborového svazu pracovníků 

dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a 
Moravy při Dopravním podniku Ostrava a.s.  

Usnesení číslo: 2804/ZM1014/35 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 11007/RM1014/143 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) projednalo 
  dopis předsedy základní organizace odborového svazu pracovníků dopravy, 

silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy při Dopravním podniku 
Ostrava a.s. ve věci účasti zástupců zaměstnanců v dozorčí radě společnosti 

Dopravní podnik Ostrava a.s. dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a stanovisko 
společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. k této záležitosti dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 
  
2) schvaluje 

  znění dopisu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
  

 
ZM_M 55 
Návrh dohody o narovnání se společností Sprint Trading s.r.o., v 

(zn.předkl.) 
35 
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záležitosti dodávky textilu - prezentačních předmětů  

Usnesení číslo: 2805/ZM1014/35 
  

k usnesení č. 11005/RM1014/143 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) souhlasí 

  s uzavřením dohody o narovnání v záležitosti dodávky textilu - prezentačních 
předmětů se společností SPRINT TRADING s.r.o., se sídlem Ostrava - Hrabová, 
Reymontova 4/583, PSČ 720 00, IČ: 25361040 dle přílohy č.1 předloženého 

materiálu 
  

 
ZM_M 12 
Přijetí Smlouvy o poskytnutí podpory a Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace k projektu “Ekotermo II A Ostrava” v rámci Operačního 
programu Životní prostředí  

Usnesení číslo: 2806/ZM1014/35 

(zn.předkl.) 
31 

  
k usnesení č. 10854/RM1014/140 

k usnesení č. 3667/RMm1014/25 
  

Zastupitelstvo města 
  
1) rozhodlo 

  
o uzavření Smlouvy č.12115313 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 “Ekotermo II A Ostrava” 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 “Ekotermo II A Ostrava” dle podmínek 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace viz. příloha č.2 předloženého materiálu 

  
 

ZM_M 13 
”IS Hrabová-kanalizace jižní část-4. a 5. stavba, rušení výustí”, 
“IS Hrabová - odlehčovací stoka OS 1A”, Návrh na uzavření 

Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo 2550/2013/OI/LPO  
Usnesení číslo: 2807/ZM1014/35 

(zn.předkl.) 
34 

  
k usnesení č. 10901/RM1014/141 
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Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2550/2013/OI/LPO na realizaci 
staveb “IS Hrabová-kanalizace jižní část - 4. a 5. stavba, rušení výustí”, “IS 
Hrabová - odlehčovací stoka OS 1A” dle příloh č.1 -5 a důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 14 
Návrh Dodatku č.5 ke Smlouvě o dílo č. 1961/2012/OI ze dne 

29.9.2012 na realizaci stavby “Prodloužená Ruská “  
Usnesení číslo: 2808/ZM1014/35 

(zn.předkl.) 
34 

  
k usnesení č. 10902/RM1014/141 
  

Zastupitelstvo města 
  

1) rozhodlo 
  

o uzavření Dodatku č.5 ke Smlouvě o dílo  č. 1961/2012/OI ze dne 29.9.2012 na 
realizaci stavby  “Prodloužená Ruská “ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

ZM_M 15 
Návrh na uzavření “Smluv o zřízení věcného břemene” a “Smluv o 
zřízení služebností” v souvislosti se stavbami odboru investičního, 

zahrnutými do kapitálového rozpočtu města Ostravy  
Usnesení číslo: 2809/ZM1014/35 

(zn.předkl.) 
34 

  
k usnesení č. 10950/RM1014/142 
  

Zastupitelstvo města 
  

1) rozhodlo 
  

o uzavření “Smlouvy o zřízení věcného břemene”  v souvislosti se stavbou 

“Obvodová komunikace Františkov, II. etapa - 1. část, SO 416” mezi povinným:  
Moravskoslezský kraj 
sídlo: ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava 

IČO: 70890692 
zastoupený z pověření hejtmana kraje 

Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, 
se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 
IČO: 00095711 

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

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

pozemků parc.č. 46/20, parc.č. 46/21, parc.č. 46/25, parc.č. 5595/2, parc.č. 
5595/3 a parc.č. 5596/1 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu 

  
2) rozhodlo 

  
o uzavření “Smlouvy o zřízení věcného břemene”  v souvislosti se stavbou 
“Obvodová komunikace Františkov, II. etapa - 1. část, SO 461” mezi povinným:  
Moravskoslezský kraj 

sídlo: ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava 
IČO: 70890692 

zastoupený z pověření hejtmana kraje 
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, 
se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 

IČO: 00095711 
a 

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

IČO: 00562262 
a 

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

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech 
pozemků parc.č. 46/7, parc.č. 46/20 a parc.č. 56/3  v k.ú. Slezská Ostrava, 

obec Ostrava dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
3) rozhodlo 

  
o uzavření “Smlouvy o zřízení věcného břemene”  v souvislosti se stavbou 
“Obvodová komunikace Františkov, II. etapa -1. část, SO 302” mezi povinným:  

Moravskoslezský kraj 
sídlo: ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava 

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

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

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

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

pozemků parc.č. 46/24, parc.č. 5596/1, parc.č. 5596/21a parc.č. 5599/3 v k.ú. 
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Slezská, obec Ostrava dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  
4) rozhodlo 

  
o uzavření “Smlouvy o zřízení věcného břemene”  v souvislosti se stavbou 
“Obvodová komunikace Františkov, II. etapa - 1. část, SO 410” mezi povinným:  
Moravskoslezský kraj 

sídlo: ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava 
IČO: 70890692 

zastoupený z pověření hejtmana kraje 
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, 
se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 

IČO: 00095711 
a 

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

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků 
parc.č. 46/1, parc.č. 46/7, parc.č. 46/20, parc.č. 46/21, parc.č.  46/23, parc.č. 

46/24, parc.č. 46/25, parc.č. 56/7, parc.č. 56/8, parc.č. 56/12, parc.č. 5596/1 
a parc.č. 5599/3 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 8 
předloženého materiálu 

  
5) rozhodlo 

  
o uzavření “Smlouvy o zřízení věcného břemene”  v souvislosti se stavbou 
“Obvodová komunikace Františkov, II. etapa-1. část, SO310” mezi povinným:  
Moravskoslezský kraj 

sídlo: ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava 
IČO: 70890692 

zastoupený z pověření hejtmana kraje 
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, 
se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 

IČO: 00095711 
a 

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

IČO: 00845451 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech 
pozemků parc.č. 46/1, parc.č. 46/7, parc.č. 56/3, parc.č. 5596/1,  parc.č. 

5596/21, parc.č. 5596/22, parc.č. 5596/24, parc.č. 5596/25 a parc.č. 5596/26 v 
k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 10 předloženého materiálu 

  
6) rozhodlo 
  

o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Rozvoj 

metropolitní komunikační infrastruktury SMO: trasa č. 61 . ÚMOb Nová Ves, 
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Rolnická 32, přípojného bodu č. 10 - Ostrava ÚMOb Mariánské Hory” mezi 

vlastníkem:  
ŽEBŘÍK obecně prospěšná společnost 

sídlo: Rolnická 101/22, Ostrava - Nová Ves, 709 00 
IČO:28565029 
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 parc.č. 44 v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava dle přílohy č. 12 

předloženého materiálu 

  

7) rozhodlo 
  

o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Rozvoj 
metropolitní komunikační infrastruktury SMO, ZŠ Matiční - Trasa MMO - bod 

16.73” mezi povinným:  
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

sídlo: 17. listopadu 2172/15, 708 33 Ostrava - Poruba 
IČO: 61989100 
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 parc.č. 959 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 14 
předloženého materiálu 

 

  
8) rozhodlo 

  
o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Rozvoj 
metropolitní komunikační infrastruktury SMO” mezi vlastníkem: 
DK POKLAD, s.r.o. 

sídlo: Ostrava-Poruba, M. Kopeckého 675 
IČO: 47670576 
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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 parc.č. 279/1 v k.ú. Poruba, obec Ostrava dle přílohy č. 16 předloženého 

materiálu 

  

9) rozhodlo 
  

o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Rozvoj 
metropolitní komunikační infrastruktury SMO” mezi vlastníkem: 

Povodí Odry, státní podnik 
Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava  

IČO: 70890021 
a 
oprávněným: 

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

a 
zhotovitelem: 
PERFECTED s.r.o. 

Hybešova 42, Brno 602 00 
IČO: 27683028  

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech 
pozemků parc.č. 3831/1 a parc.č. 3831/38 v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava dle 
přílohy č. 18 předloženého materiálu 

  
10) rozhodlo 

  
o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Rozvoj 
metropolitní komunikační infrastruktury SMO” mezi vlastníkem: 

HRUŠKA, spol. s r.o. 
sídlo: Na Hrázi 3228/2, 723 05 Ostrava-Martinov 
IČO: 19014325 

a 
oprávněným: 

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

zhotovitelem: 
PERFECTED s.r.o. 

Hybešova 42, Brno 602 00 
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IČO: 27683028  

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části 
pozemku parc.č. 71/122 v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava dle přílohy č. 20 

předloženého materiálu 

  
11) rozhodlo 

  
o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Rozvoj 
metropolitní komunikační infrastruktury SMO, Trasa 2.12 Poruba ZŠ Dětská - DK 

Poklad” mezi povinným:  
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. 
Čkalovova 6144/20, 708 00 Ostrava - Poruba 

IČO: 25385691 
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 částech 
pozemků parc.č.1281/11 a parc.č. 1281/8 v k.ú. Poruba, obec Ostrava dle přílohy 

č. 22 předloženého materiálu 

  
12) rozhodlo 

  
o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Rozvoj 
metropolitní komunikační infrastruktury SMO” mezi povinným:  

VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA 
Hasičská 1003/49, 700 30 Ostrava - Hrabůvka 
IČO: 26836025 

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.278/6 v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava dle přílohy č. 24 
předloženého materiálu 

  
 



Statutární město Ostrava 
zastupitelstvo města 

Usnesení 

 

Strana 24/89  

13) rozhodlo 

  
o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Cyklostezky - 
úsek Koblovský most, lávka na Kamenec” mezi vlastníkem: 

Povodí Odry, státní podnik 
sídlo: Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
IČO: 70890021 

a 
oprávněným: 

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

pozemků parc.č. 152/3, par.č. 430/5, parc.č. 493, parc.č. 494/1, parc.č. 
494/2, parc.č. 494/4, parc.č. 495 v k.ú.Muglinov, parc.č. 789, parc.č. 825, parc.č. 

855/1, parc.č. 1940, parc.č. 2030, parc.č. 2031, parc.č. 2055/8, parc.č. 2055/44 
v k.ú. Hrušov a parc.č. 5980/1 v k.ú. Slezská Ostrava, vše  obec Ostrava dle 
přílohy č. 26 předloženého materiálu 

  
14) rozhodlo 

  
o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě”  v souvislosti se 
stavbou “Cyklostezka, úsek Koblovský most, lávka na Kamenec” mezi vlastníkem: 
AVIBENZ s.r.o. 

sídlo: Masarykovo náměstí 2572/8, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 
IČO: 61972762 

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

IČO: 00845451 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti cyklostezky na částech 

pozemků parc.č. 1543 a parc.č. 1544/2  v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava dle 
přílohy č. 28 předloženého materiálu 

  

15) rozhodlo 
  

o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Cyklostezky - 

úsek Koblovský most, lávka na Kamenec” mezi vlastníkem: 
Asental Land, s.r.o. 

sídlo: Ostrava, Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, PSČ 702 00 
IČO: 27769143 
a 

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

IČO: 00845451 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti cyklostezky na části 
pozemku parc.č. 791/1 k.ú. Hrušov, obec Ostrava dle přílohy č. 30 předloženého 

materiálu 
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16) rozhodlo 
  

o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Zrušení 

výpustí do Dolového potoka Ostrava - Proskovice” mezi vlastníkem: 
Ing. JXXX TXXXX a DXXXXXXXX TXXXXXXX, 
oba bytem: XXXXXX XXXXXX, 724 00 Ostrava - XXXXXXXXXX 

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. 275 v k.ú. Proskovice, obec Ostrava dle přílohy č. 32 
předloženého materiálu 

  
17) rozhodlo 
  

o uzavření “Smlouvy o zřízení věcného břemene”  v souvislosti se stavbou 

“Kanalizační sběrač D - 1. až 5. stavba” mezi vlastníkem: 
České dráhy, a.s. 

sídlo: Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15 
IČO: 70994226 
a 

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

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

pozemků parc.č. 1356, parc.č. 4431/1, parc.č. 4440/1 a parc.č. 4486/1 v k.ú. 
Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava dle přílohy č. 34 předloženého materiálu 

  
18) rozhodlo 
  

o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Cyklostezky - 

úsek Koblovský most, lávka na Kamenec” mezi vlastníkem: 
Asental Land, s.r.o. 

sídlo: Ostrava, Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, PSČ 702 00 
IČO: 27769143 

a 
oprávněným: 
O2 Czech Republic a.s. 

se sídlem: 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 



Statutární město Ostrava 
zastupitelstvo města 

Usnesení 

 

Strana 26/89  

pozemku parc.č. 791/1 k.ú. Hrušov, obec Ostrava dle přílohy č. 36 předloženého 

materiálu 

  

 
ZM_M 16 
Vydání opatření obecné povahy, kterým se ruší obecně závazná 

vyhláška, kterou se vyhlásila závazná část Územního plánu zóny 
Vítkovice  

Usnesení číslo: 2810/ZM1014/35 

(zn.předkl.) 
34 

  
k usnesení č. 10877/RM1014/140 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) vydává 
  

opatření obecné povahy, kterým se ruší obecně závazná vyhláška, kterou se 

vyhlásila závazná část Územního plánu zóny Vítkovice dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
 

ZM_M 17 

Veřejná zakázka “Kanalizace Folvarek II. etapa”, poř. č. 95/2014  
Usnesení číslo: 2811/ZM1014/35 

(zn.předkl.) 

34 

  
k usnesení č. 10112/RM1014/133 
k usnesení č. 2570/ZM1014/33 

k usnesení č. 10951/RM1014/142 
k usnesení č. 9871/RM1014/130 

  
Zastupitelstvo města 
  

1) rozhodlo 
  

o uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby “Kanalizace Folvarek II. etapa” v 

k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava,  v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého návrhu s 
uchazečem: 

HYDROSPOR spol. s r.o. 
se sídlem: Ostrava - Přívoz, Úprkova 966/3, PSČ  702 00 
IČ: 47666374 

za cenu nejvýše přípustnou 63.802.561,33 Kč bez DPH 
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ZM_M 18 

Významná veřejná zakázka “Rekonstrukce kanalizace a vodovodu 
Svinov”, poř.č. 162/2014  

Usnesení číslo: 2812/ZM1014/35 

(zn.předkl.) 

34 

  
k usnesení č. 10953/RM1014/142 

k usnesení č. 10505/RM1014/137 
  

Zastupitelstvo města 
  
1) schvaluje 

  odůvodnění veřejné zakázky podle ustanovení § 156 odst. 4 zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce 

“Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Svinov”, poř.č. 162/2014 v rozsahu přílohy 
č. 2 předloženého návrhu 

  

 
ZM_M 19 

Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti s vlastníkem 
pozemku BG Technik cs, a.s. pro statutární město Ostrava  
Usnesení číslo: 2813/ZM1014/35 

(zn.předkl.) 

34 

  
k usnesení č. 10865/RM1014/140 

  
Zastupitelstvo města 
  

1) rozhodlo 
  

na straně oprávněného zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti 

dle přílohy č.2 předloženého materiálu, k části pozemku: 

parc.č. 61/1 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha 
v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, s vlastníkem  

BG Technik cs, a.s. 
se sídlem Praha 5 - Velká Chuchle, U závodiště 8/251, PSČ 159 00 

IČO 252 53 948 

za účelem uložení a provozování kabelového vedení světelného signalizačního 

zařízení v pozemku parc.č. 61/1 v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, v rozsahu daném 
geometrickým plánem č. 1942-3/2012 ze dne 16.3.2012, provádění údržby a 
oprav, rekonstrukce kabelového vedení světelného signalizačního zařízení na dobu 

časově neomezenou za jednorázovou úplatu ve výši 1000,- Kč + DPH v zákonné 
výši  
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ZM_M 20 
Návrh na uzavření smluv o zřízení věcného břemene-služebnosti k 

pozemkům ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR pro 
oprávněného statutární město Ostrava  
Usnesení číslo: 2814/ZM1014/35 

(zn.předkl.) 
34 

  
k usnesení č. 10914/RM1014/141 

  
Zastupitelstvo města 
  

1) rozhodlo 
  

na straně oprávněného zřídit věcné břemeno - služebnost a uzavřít smlouvu o 

zřízení věcného břemene - služebnosti dle přílohy č.3 předloženého materiálu, 
k částem pozemků: 

parc.č. 1192/4 - ostatní plocha, silnice, 

parc.č. 1335/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, ve vlastnictví: 

  

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace  
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00  Praha 4 

IČO  65993390 
a 

HORNBACH Immobilien HK s.r.o. 
se sídlem Praha 9 - Horní Počernice, Chlumecká 2398, PSČ 193 00 
IČO 26698129, jako investorem stavby 

za účelem uložení a provozování kabelového vedení světelného signalizačního 
zařízení v rozsahu daném geometrickým plánem č. 1843-36b/2011 ze dne 

23.5.2011, včetně provádění údržby, oprav a rekonstrukce na dobu časově 
neomezenou, za jednorázovou úplatu v celkové výši 3.781,- Kč vč. 21% DPH 

  

2) rozhodlo 
  

na straně oprávněného zřídit věcné břemeno - služebnost a uzavřít smlouvu o 

zřízení věcného břemene - služebnosti de přílohy č. 4 předloženého materiálu, k 
částem pozemků: 

parc.č. 1335/1 - ostatní plocha, silnice, 
parc.č. 1335/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava ve vlastnictví: 
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Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace  

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00  Praha 4  
IČO 65993390 

za účelem: 
- uložení a provozování podpěry lávky na části pozemku parc.č. 1335/1  v k.ú. 
Vítkovice, obec Ostrava v rozsahu dle geometrického plánu č. 1972-56/2012 ze 

dne 14.5.2012 včetně provádění údržby, oprav a rekonstrukce, 
- uložení a provozování kabelového vedení světelného signalizačního zařízení v 

části pozemku parc.č. 1335/4 v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava v rozsahu dle 
geometrického plánu č. 1942-3/2012 ze dne 16.3.2012, včetně provádění údržby, 
oprav a rekonstrukce, 

na dobu časově neomezenou, za jednorázovou úplatu ve výši 12.579,- Kč vč. 
21% DPH  

  
 

ZM_M 21 

Návrh na uzavření smluv o zřízení věcného břemene s vlastníkem 
pozemků Moravskoslezským krajem  

Usnesení číslo: 2815/ZM1014/35 

(zn.předkl.) 

34 

  
k usnesení č. 10970/RM1014/142 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 
  

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

č. 2 předloženého materiálu k pozemku: 

parc. č. 2584/6 – ostatní plocha, silnice 

v k. ú. Hrabová, 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, 
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za účelem zřídit, provozovat a udržovat vodovodní řad v uvedeném pozemku v 

rozsahu daném geometrickým plánem č. 2621-91/2013 ze dne 7.11.2013, na 
dobu neurčitou 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 vodovodního řadu a provede sanaci narušeného povrchu 

komunikace vzniklou jeho umístěním 

  

2) rozhodlo 
  

na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene dle přílohy 
č. 3 předloženého materiálu k pozemku: 

parc. č. 382/1 – ostatní plocha, silnice 
v k. ú. Kunčice nad Ostravicí, 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, provozovat a udržovat vodovodní řad v uvedeném pozemku v 

rozsahu daném geometrickým plánem č. 1313-98/2013 ze dne 3.12.2013, na 
dobu neurčitou 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 vodovodního řadu a provede sanaci narušeného povrchu 

komunikace vzniklou jeho umístěním 

  
 

ZM_M 22 
Návrh na předání movitého majetku k hospodaření dodatkem č.1 

ke zřizovací listině MNO, p.o.  
Usnesení číslo: 2816/ZM1014/35 

(zn.předkl.) 
34 

  
k usnesení č. 10966/RM1014/142 
  

Zastupitelstvo města 
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1) schvaluje 
  

dodatek č. 1 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014 právnické osoby Městská 

nemocnice Ostrava, příspěvková organizace se sídlem Nemocniční 898/20A, 728 
80 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO 00635162, kterým se předává k hospodaření 
movitý majetek statutárního města Ostravy - technologická skříň 12U 19” v 

pořizovací ceně 80 150,00 Kč, příloha 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 
  

 
ZM_M 23 
Souhlas s postoupením smluv  

Usnesení číslo: 2817/ZM1014/35 

(zn.předkl.) 
34 

  

k usnesení č. 10967/RM1014/142 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s postoupením smlouvy o budoucí smlouvě 
kupní a smlouvy o budoucí smlouvě nájemní ev. č. 00991/2002/MJ ze dne 
22.7.2002 v rozsahu uvedeném ve smlouvě o postoupení smlouvy ze dne 

11.6.2014, kterou uzavřeli postupitel 
manželé 

KXXXX NXXXX, nar. XXXXXXXXX 
 a 
VXXX NXXXXXX, nar. XXXXXXXXX 

 oba trvale bytem XXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX 
a 

postupník 
KXXXXXXX SXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXX XXX XXX 

XXX XXXXXX, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo 
  

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu s postoupením smlouvy o budoucí smlouvě 

kupní a budoucí smlouvě nájemní ev. č. 01363/2002/MJ ze dne 15.10.2002 v 
rozsahu uvedeném ve smlouvě o postoupení smlouvy ze dne 28.8.2014, kterou 
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uzavřeli 

postupitel 
IXXXXX JXXXXXXXX, nar. XXXXXXXX 

 trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX 

a 

postupník 

MXXXXXXX DXXXXX, nar. XXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXX XXX XXXXXXX 
XXX XXXX  

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
3) rozhodlo 

  
dle přílohy č. 5 předloženého materiálu s postoupením smlouvy o budoucí smlouvě 
kupní a budoucí smlouvě nájemní v rozsahu uvedeném ve smlouvě o postoupení 

smlouvy, kterou uzavřeli 
postupitel  
JXXXXXXX ŠXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XXX 

XXXXXXX X XXXXXX XXX 
a 

postupníci 
EXXXXX ŠXXXX, nar. XXXXXXXXX 
 a 

VXXXXX BXXXX, nar. XXXXXXXXX, oba trvale bytem X XXXXXXX XXXXXXX XXX 
XXX XXXXX X, 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  
 

ZM_M 24 
Návrh úplatně nenabýt a bezúplatně nabýt nemovité věci v k.ú. 

Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava  
Usnesení číslo: 2818/ZM1014/35 

(zn.předkl.) 
34 

  

k usnesení č. 10921/RM1014/141 
  

Zastupitelstvo města 
  

1) rozhodlo 
  

úplatně nenabýt nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, a to 
pozemky: 
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- p.p.č. 1396/2 

- p.p.č. 1396/3 

od vlastníka Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro 

zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 69797111, sídlo Rašínovo nábřeží 
390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město 

  

2) rozhodlo 
  

bezúplatně nabýt nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, a to 

pozemky: 

- p.p.č. 1396/2 
- p.p.č. 1396/3 

od vlastníka Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 69797111, sídlo Rašínovo nábřeží 

390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město 

a zahájit jednání o uzavření příslušné smlouvy 

  

 
ZM_M 25 

Návrh nevyužít předkupní právo ke stavbě na pozemku parc.č. 
2474/46 v k.ú. Svinov, obec Ostrava  
Usnesení číslo: 2819/ZM1014/35 

(zn.předkl.) 

34 

  
k usnesení č. 10963/RM1014/142 

  
Zastupitelstvo města 
  

1) rozhodlo 
  

nevyužít předkupní právo ke stavbě na pozemku parc.č. 2474/46 v k.ú. 

Svinov, obec Ostrava dle §3056 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

  
 

ZM_M 26 
Návrh na svěření majetku městskému obvodu Moravská Ostrava a 

Přívoz, Slezská Ostrava, Vítkovice a Poruba  
Usnesení číslo: 2820/ZM1014/35 

(zn.předkl.) 
34 

  
k usnesení č. 10964/RM1014/142 
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Zastupitelstvo města 
  

1) si vyhrazuje 
  

rozhodnutí označit níže uvedený majetek jakožto majetek svěřený dle ust. čl. 9 
odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky města Ostrava č. 14/2013, Statut 

města Ostravy, v platném znění, městskému obvodu 

a) Moravská Ostrava a Přívoz 

- 25 ks informačních dopravních značek pro pěší a motoristy směřujících k 
vybraným kulturním a turistickým cílům realizované v rámci projektu “Akční plán 
2012 marketingové strategie rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti 

Ostravsko”, v majetku města vedeno pod inv.č. 142383, v celkové hodnotě 35 
374,00Kč 

b) Slezská Ostrava 

- 1ks informační dopravní značka pro pěší a motoristy směřující k vybranému 
kulturnímu a turistickému cíli realizovanou v rámci projektu “Akční plán 2012 

marketingové strategie rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti Ostravsko”, v 
majetku města vedeno pod inv.č. 142353, v hodnotě 1.415,39Kč 

c) Vítkovice 

- 10ks informačních dopravních značek pro pěší a motoristy směřujících k 
vybraným kulturním a turistickým cílům realizované v  rámci projektu “Akční plán 

2012 marketingové strategie rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti 
Ostravsko”, v majetku města vedeno pod inv.č. 142382, v celkové hodnotě 14 

149,60Kč 

- stavba parkoviště 18+1 stání, provedení ze zámkové dlažby, na pozemku 
parc.č. 264/1 v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, pozemek ve vlastnictví statutárního 

města Ostrava, svěřená správa nemovitostí městskému obvodu Vítkovice, v 
majetku města vedeno pod inv.č. 146157, v pořizovací hodnotě 612 477,82Kč 

d) Poruba 

- 12 ks informačních dopravních značek pro pěší a motoristy směřujících k 
vybraným kulturním a turistickým cílům realizované v rámci projektu “Akční plán 

2012 marketingové strategie rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti 
Ostravsko”, v majetku města vedeno pod inv.č. 142381, v celkové hodnotě 16 



Statutární město Ostrava 
zastupitelstvo města 

Usnesení 

 

Strana 35/89  

979,52Kč 

  
2) rozhodlo 

  
označit majetek uvedený v bodě 1 a) tohoto usnesení jakožto majetek svěřený 
městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, 1 b) tohoto usnesení jakožto 
majetek svěřený městskému obvodu Slezská Ostrava, 1 c) tohoto usnesení 

jakožto majetek svěřený městskému obvodu Vítkovice a 1 d) tohoto usnesení 
jakožto majetek svěřený městskému obvodu Poruba dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) 

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

  

 
ZM_M 28 

Návrh na záměr města směnit pozemky v k.ú. Polanka nad Odrou, 
obec Ostrava  
Usnesení číslo: 2821/ZM1014/35 

(zn.předkl.) 

34 

  
k usnesení č. 10919/RM1014/141 

  
Zastupitelstvo města 
  

1) rozhodlo 
  

o záměru města směnit pozemky: 

 - parc.č. 1183/7 ostatní plocha o výměře 366 m2, který vznikne oddělením z 
původního pozemku parc.č. 1183/1, podle geometrického plánu č. 3005-35/2014 
ze dne 11.5.2014, vše v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, 

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

za pozemek: 

- parc.č. 1437/2 ostatní plocha, v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava 

ve vlastnictví Družstva vlastníků Polanka nad Odrou, K Vydralinám 114/5, Polanka 

nad Odrou, 725 25 Ostrava, IČO: 13644009 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit  
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ZM_M 33 

Návrh na záměr města prodat pozemky v k.ú. Zábřeh nad Odrou, 
v k.ú. Hrabůvka a v k.ú. Zábřeh-VŽ,obec Ostrava Návrh na záměr 

města neprodat pozemek v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava  
Usnesení číslo: 2822/ZM1014/35 

(zn.předkl.) 

34 

  

k usnesení č. 10915/RM1014/141 
  

Zastupitelstvo města 
  
1) rozhodlo 

  
o záměru města prodat pozemek p.č.st. 6558  v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec 
Ostrava, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih  

a zároveň  si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
2) rozhodlo 

  
 že město nemá  záměr prodat  pozemek p.p.č. 1441/4  - ost. plocha, jiná plocha 
o výměře 340 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, svěřený městskému 

obvodu Ostrava-Jih, který vznikne oddělením z pozemku p.p.č. 1441/1 na základě 
 geometrického plánu č. 2788-68/2011 ze dne 16.2.2012  

  

3) rozhodlo 
  

o záměru města prodat pozemek p.p.č. 435/19 - ost. plocha, zeleň o výměře 52 

m2 v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih, který 
vznikne oddělením z pozemku p.p.č. 435/1 na základě geometrického plánu č. 
1335-48/2014 ze dne 24.3.2014 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

4) rozhodlo 
  

o záměru města prodat níže uvedené nemovité věci v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec 
Ostrava, nesvěřené městskému obvodu Vítkovice, a to: 

- pozemek p.p.č. 460/23 
- pozemek p.č.st. 4378 

- pozemek p.č.st. 4959 
včetně příslušenství na pozemku p.p.č. 460/23 (plot z kovových profilů, zděné 

sloupky, vrata ocelová z profilů včetně sloupků) 

s tím, že předmětem prodeje budou uvedené pozemky jednotlivě, přičemž 
zastupitelstvo města v závislosti na výhodnosti nabídek si vyhrazuje právo prodat 
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i více uvedených pozemků nebo i všechny tyto pozemky i jen jednomu zájemci. 

Dále si zastupitelstvo města vyhrazuje právo tento záměr prodeje kteréhokoli v 
těchto pozemků (a tedy i vícero těchto pozemků, nebo i všech 

uvedených pozemků) kdykoliv zrušit  

a s požadavkem města, aby zájemci v nabídkách na koupi uváděli nabídkové ceny 
ve vztahu k jednotlivým pozemkům a to v případě zájmu o koupi několika či všech 

uvedených pozemků  

  

 
ZM_M 34 
Návrh na záměr města prodat pozemky v k.ú. Petřkovice u 

Ostravy, obec Ostrava a v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava  
Usnesení číslo: 2823/ZM1014/35 

(zn.předkl.) 
34 

  
k usnesení č. 10916/RM1014/141 
  

Zastupitelstvo města 
  

1) rozhodlo 
  

o záměru města prodat pozemek: 

 - parc.č. 82/1 zahrada, v k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu 
Petřkovice  

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit     

  
2) rozhodlo 

  
o záměru města prodat nemovitosti: 

- pozemek parc.č. 1538/7 o výměře 130 m2, který vznikne oddělením z 

původního  pozemku parc.č. 1538/4, podle geometrického plánu č. 1785-98/2013 
ze dne 15.11.2013, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, vše v k.ú. 
Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Petřkovice 

a zároveň si vyhrazuje si právo kdykoliv tento záměr zrušit 
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3) rozhodlo 
  

o záměru města prodat pozemky: 

- parc.č. 467/5 zastavěná plocha 
- parc.č. 467/6 zastavěná plocha 
- parc.č. 467/7 zastavěná plocha 

- parc.č. 467/8 zastavěná plocha 
- parc.č. 467/9 zastavěná plocha, 

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

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Petřkovice 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
4) rozhodlo 

  
o záměru města prodat pozemek: 

- parc.č. 2215/1 trvalý travní porost, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Slezská 

Ostrava 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
 

ZM_M 35 

Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k. ú. Poruba a v 
k. ú. Poruba -sever, obec Ostrava  

Usnesení číslo: 2824/ZM1014/35 

(zn.předkl.) 

34 

  
k usnesení č. 10917/RM1014/141 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 
  

že město nemá záměr prodat část pozemku parc. č. 1309 o výměře 79 m2 v k. ú. 

Poruba, obec Ostrava, svěřeno městskému obvodu Poruba, dle zákresu ve snímku 
katastrální mapy, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu 
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2) rozhodlo 

  
že město nemá záměr prodat pozemky svěřené městskému obvodu Poruba pod 
stavbami garáží ve vlastnictví fyzických osob, a to: 

- pozemek parc. č. 2388 v k. ú. Poruba, obec Ostrava 
- pozemek parc. č. 1782 v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava 
- pozemek parc. č. 1957 v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava 

- pozemek parc. č. 2321 v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava 
- pozemek parc. č. 2349 v k. ú. Poruba- sever, obec Ostrava 

- pozemek parc. č. 1908 v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava 

  
 

ZM_M 36 
Návrh na záměr města neprodat část pozemku, příp. celý 

pozemek v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. 
Mariánskohorská)  
Usnesení číslo: 2825/ZM1014/35 

(zn.předkl.) 
34 

  
k usnesení č. 10958/RM1014/142 

  
Zastupitelstvo města 
  

1) rozhodlo 
  

že nemá záměr prodat část pozemku parc. č.  2027/2 o výměře 90 m2 v k.ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

dle zákresu, který je přílohou č. 1 str. 4 předloženého materiálu  

  
2) rozhodlo 

  
že nemá záměr prodat pozemek parc. č.  2027/2  v k.ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

  
 

ZM_M 37 
Návrh na záměr města neprodat pozemky v k.ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 2826/ZM1014/35 

(zn.předkl.) 
34 

  
k usnesení č. 10959/RM1014/142 
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Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
že město nemá záměr prodat 
 
pozemek parc. č. 295/3 

pozemek parc. č. 392/10 
pozemek parc. č. 1013/100 

pozemek parc. č. 1311/2 
pozemek parc. č. 1581/21 
pozemek parc. č. 2620/92 

pozemek parc. č. 3474/2 
pozemek parc. č. 4146/1 

vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz  

  
2) rozhodlo 

  
že město nemá záměr prodat 

pozemek parc. č. 2620/93  
v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

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

  
3) rozhodlo 
  

že město nemá záměr prodat 

pozemek parc. č. 1479/10 
v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

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

  

4) rozhodlo 
  

že město nemá záměr prodat 

pozemek parc. č. 2641/57 
pozemek parc. č. 2641/58 

pozemek parc. č. 2641/60 
pozemek parc. č. 2641/61 
pozemek parc. č. 2641/62 
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pozemek parc. č. 2641/63 

pozemek parc. č. 2641/64 
pozemek parc. č. 2641/65 

pozemek parc. č. 2641/67 
pozemek parc. č. 2641/68 
pozemek parc. č. 2641/69 

pozemek parc. č. 2641/70 
v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

  
 

ZM_M 56 
Návrh na uzavření dohody o umístění a provozování stavby s 

Moravskoslezským krajem k nemovitostem v k.ú. Mošnov, obec 
Mošnov  
Usnesení číslo: 2827/ZM1014/35 

(zn.předkl.) 
34 

  
k usnesení č. 11163/RM1014/144 

  
Zastupitelstvo města 
  

1) rozhodlo 
  

o uzavření dohody o umístění a provozování stavby týkajících se nemovitých věcí 

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to: 

- pozemku parc. č. 1334/2, ostatní plocha, 
- pozemku parc. č. 1335/2, trvalý travní porost, 

- pozemku parc. č. 1338/2, trvalý travní porost, 
- pozemku parc. č. 1339/2, orná půda, 

- pozemku parc. č. 1340/27, ostatní plocha, 
- pozemku parc. č. 1356/2,  trvalý travní porost 
vše v k.ú. Mošnov, obec Mošnov  

mezi 

Železniční Cargo MOŠNOV s.r.o. 

se sídlem: Rohanské nábřeží 670/19, Karlín, 186 00 Praha 8 
IČ:  28938186 

DIČ:  CZ28938186 
a 

Moravskoslezský kraj 

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava 
IČ:  70890692 

DIČ:  CZ70890692 
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a 

Statutární město Ostrava 
se sídlem: Prokešovo náměstí č. 8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava 

IČ:  00845451 
DIČ:  CZ00845451 
dle přílohy č.2 předloženého materiálu, za podmínky souhlasu správce programu, 

a to Ministerstva průmyslu a obchodu ČR 

  

2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 
- s n i ž u j e  účelová rezerva 

na § 3699, pol. 5901, ÚZ 3637 ORJ 300 o 1 500 tis. Kč 

- z v y š u j í   

investiční transfery ORJ 300                   o 1 500 tis Kč 
na § 3699, pol. 6342 

  

 
ZM_M 59 

Návrh na uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o věcném 
břemeni, nájemní smlouvy, smluv o smlouvách budoucích o 
služebnosti inženýrské sítě v souvislosti se stavbami odboru 

investičního, zahrnutými do kapitálového rozpočtu statutárního 
města Ostravy 

Usnesení číslo: 2828/ZM1014/35 

(zn.předkl.) 

34 

  
k usnesení č. 11016/RM1014/143 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 
  

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

souvislosti se stavbou “Kanalizace a ČOV Koblov - Antošovice” (II. etapa), mezi 
vlastníkem budoucím povinným, Moravskoslezským krajem, ul. 28.října 117, 702 

18 Ostrava, IČO: 70890692, 

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, 
jejímž předmětem je stavba kanalizace na části pozemku p.č. 1986/1 v 
katastrálním území Koblov, obec Ostrava dle přílohy č.2 předloženého materiálu 
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2) rozhodlo 
  

uzavřít “Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení budoucí smlouvy o zřízení 

věcného břemene” v souvislosti se stavbou “Kanalizace a ČOV Koblov - 
Antošovice” (I.etapa) mezi vlastníkem a 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.1986/1 v 
katastrálním území Koblov, obec Ostrava dle přílohy č.4 předloženého materiálu 

  

3) rozhodlo 
  

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

souvislosti se stavbou “Rekonstrukce vodovodu DN500 ul. Mariánskohorská” 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 vodovodu na části pozemku p.č. 2045/3 v 
katastrálním území Moravská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č.6 předloženého 
materiálu 

  
4) rozhodlo 

  
uzavřít “Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene” v 
souvislosti se stavbou “Rekonstrukce SSZ křižovatky č. 1021 Českobratrská x 
Sokolská třída” mezi vlastníkem a 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 světelného signalizačního zařízení na části pozemku 
parc.č. 974/2 v katastrálním území Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle přílohy 

č.8 předloženého materiálu 

  

5) rozhodlo 
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uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v 

souvislosti se stavbou “Inteligentní dopravní systémy II. fáze” mezi vlastníkem O2 
Czech Republik a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČO: 

60193336 

a budoucím oprávněným 

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

jejímž předmětem je uložení elektropřípojky na částech pozemků p.p.č. 756/11 a 
p.p.č. 756/20 v katastrálním území Mariánské Hory, obec Ostrava dle přílohy č. 

10 předloženého materiálu 

 

  

6) rozhodlo 
  

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

stavbou “Oplocení ČSOV Bohumínská” mezi vlastníky MXXXX HXXXXXXXXXX, 
XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX a DXXXXX VXXXXXXXXXXX, 
XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

a budoucím oprávněným 

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

jejímž předmětem je stavba oplocení na části pozemku parc.č. 997 v katastrálním 
území Hrušov, obec Ostrava dle přílohy č. 12 předloženého materiálu 

 

  
7) rozhodlo 

  
uzavřít “Nájemní smlouvu, Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene a Smlouva o právu provést stavbu” v souvislosti se stavbou “Prodloužení 
cyklostezky - lávka přes Ostravici” mezi pronajímatelem Povodím Odry, státní 

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

a nájemcem a  budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, 
jejímž předmětem je stavba cyklostezky a lávky na částech pozemků parc. č. 
2597/1 a parc. č. 2596/2 v katastrálním území Hrabová, obec Ostrava a na části 
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pozemku parc.č. 1179/1, vedeném ve zjednodušené evidenci dle pozemkového 

katastru sloučeno do parc. č. 1207/4 v katastrálním území Vratimov, obec 
Vratimov, dle přílohy č.14 předloženého materiálu 

  
8) rozhodlo 
  

uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v 

souvislosti se stavbou “Rozšíření veřejné kanalizační sítě v areálu DIZ v Ostravě 
Vítkovicích”, mezi vlastníkem VÍTKOVICE, a.s., Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 

00 Ostrava, IČO: 45193070 

a budoucím oprávněným 

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

jejímž předmětem je stavba kanalizace na částech pozemků parc. č. 936/7, parc. 
č. 936/41, parc. č.938/1 a parc. č. 938/3  v katastrálním území Vítkovice, obec 

Ostrava dle přílohy č. 16 předloženého materiálu 

 

  

9) rozhodlo 
  

uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v 

souvislosti se stavbou “Rozšíření veřejné kanalizační sítě v areálu DIZ v Ostravě 
Vítkovicích”, mezi vlastníkem VÍTKOVICE Doprava, a.s., 1. máje 3302/102a, 
Moravská Ostrava, 703 00 Ostrava, IČO: 25909339 

a budoucím oprávněným 

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

jejímž předmětem je stavba kanalizace na části pozemku parc. č. 1254/1 v 
katastrálním území Vítkovice, obec Ostrava dle přílohy č. 18 předloženého 
materiálu 

  
 

ZM_M 60 
Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností” v souvislosti s 
realizací stavby “Rozvoj metropolitní sítě SMO”  

Usnesení číslo: 2829/ZM1014/35 

(zn.předkl.) 
34 

  

k usnesení č. 11021/RM1014/143 
  

Zastupitelstvo města 
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1) rozhodlo 
  

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

metropolitní komunikační infrastruktury SMO, trasa Základní škola, Škrobálkova 
51, Ostrava-Kunčičky - Trasa stávající OS-KK-bod 14.68” mezi vlastníkem: 
VOKD Development, a.s. 

sídlo: Velká 2984/23 Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
IČO: 26841274 

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

IČO: 0084545 
a 

zhotovitelem: 
PERFECTED s.r.o. 
se sídlem Hybešeova 42, Brno 602 00 

IČO: 27683028  
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části 

pozemku parc.č. 3259 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo 
  

uzavřít “Smlouvu 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 vlastníkem: 
Dopravní podnik Ostrava a.s. 

Ostrava, Moravská Ostrava, Poděbradova 494/2, PSČ 702 00 
IČO: 61974757 

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

IČO: 0084545 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech 

pozemků parc.č. 3664/15, parc.č. 5666, parc.č. 5667, parc.č. 5979/1, parc.č. 
5979/4, parc.č. 5979/5, parc.č. 5979/6, a parc.č. 5979/9 v k.ú. Slezská Ostrava, 

obec Ostrava dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
3) rozhodlo 

  
uzavřít “Smlouvu o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Rozvoj 
metropolitní komunikační infrastruktury SMO,  Trasa 2.16 ZŠ Pokorného - DPO 

Poruba” mezi vlastníkem: 
Dopravní podnik Ostrava a.s. 
Ostrava, Moravská Ostrava, Poděbradova 494/2, PSČ 702 00 

IČO: 61974757 
a 
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oprávněným: 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 0084545 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části 
pozemku parc.č. 1708/2 v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava dle přílohy č. 6 
předloženého materiálu 

  
4) rozhodlo 

  uzavřít “Smlouvu 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 vlastníkem: 

ArcelorMittal Ostrava a.s. 
sídlo: Vratimovská 689/117, Kunčice, 719 00 Ostrava 

IČO: 45193258 
a 
oprávněným: 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 0084545 

a 
zhotovitelem: 
PERFECTED s.r.o. 

se sídlem Hybešeova 42, Brno 602 00 
IČO: 27683028  

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech 
pozemků parc.č. 3667/22, parc.č. 3664/25, parc.č. 3664/14 a parc.č. 3664/21 v 
k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  
5) rozhodlo 

  uzavřít “Smlouvu o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Rozvoj 
metropolitní komunikační infrastruktury SMO” mezi vlastníky: 
XXXXXXX XXXXXX 

XXXXX XXXXXXX XXXX XXXXX XXX XX 
XXXXXXX XXXXXXX 

XXXXX XXXXXXX XXXX XXXXX XXX XX 
 a 

oprávněným: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 0084545 

a 
zhotovitelem: 

PERFECTED s.r.o. 
se sídlem Hybešeova 42, Brno 602 00 
IČO: 27683028  

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části 
pozemku parc.č. 66 v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava dle přílohy č. 10 předloženého 

materiálu 
  
6) rozhodlo 

  uzavřít “Smlouvu o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Rozvoj 
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metropolitní komunikační infrastruktury SMO” mezi vlastníkem: 

XXXXXX XXXX 
XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXX XXX XX 

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

IČO: 0084545 
a 

zhotovitelem: 
PERFECTED s.r.o. 
se sídlem Hybešeova 42, Brno 602 00 

IČO: 27683028  
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části 

pozemku parc.č. 61 v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava dle přílohy č. 11 předloženého 
materiálu 

  

7) rozhodlo 
  uzavřít “Smlouvu o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Rozvoj 

metropolitní komunikační infrastruktury SMO, Základní škola, Trnkovecká 55, 716 
00 O.Radvanice - Trasa KK bod 14.67” mezi vlastníkem: 
XXXXXXXXX XXXXXX 

XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 
 a 

oprávněným: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 0084545 

a 
zhotovitelem: 

PERFECTED s.r.o. 
se sídlem Hybešeova 42, Brno 602 00 
IČO: 27683028  

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části 
pozemku parc.č. 3210/7 v k.ú. Radvanice, obec Ostrava dle přílohy č. 13 

předloženého materiálu 
  

8) rozhodlo 
  uzavřít “Smlouvu o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Rozvoj 

metropolitní komunikační infrastruktury SMO, reg.č.projektu 

CZ.1.06/2.1.00/09.07332, ZŠ Matiční - Trasa MMO-bod 16.73” mezi vlastníkem: 
Moravskoslezský kraj 

se sídlem: 28. října 2771/117, 702 18 Ostrava 
IČO: 70890692 
a 

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

IČO: 0084545 
a 
zhotovitelem: 

PERFECTED s.r.o. 
se sídlem Hybešeova 42, Brno 602 00 
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IČO: 27683028  

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části 
pozemku parc.č. 653/1 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 15 

předloženého materiálu 
  

 

ZM_M 61 
Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti s vlastníkem pozemků JM VISION a.s. a uzavření 
smluv o zřízení věcného břemene (služebnosti) s Povodí Odry, 
s.p.  

Usnesení číslo: 2830/ZM1014/35 

(zn.předkl.) 
34 

  

k usnesení č. 11039/RM1014/143 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
na straně budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti dle přílohy č. 2 předloženého materiálu k částem pozemků: 

p. p. č. 337/1 - orná půda, 

p. p. č. 337/149 - orná půda, 
oba v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, 

s vlastníkem pozemků: 

JM VISION a.s. 
se sídlem Karlovo náměstí 290/16, Nové Město, 120 00 Praha 2 

IČO: 014 94 325, 

budoucí služebnost je vyznačena pro účely smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti v situačním zákresu a po dokončení stavby “Logistický a skladový 
areál Ostrava Heřmanice“, bude ve smlouvě o zřízení služebnosti vymezen její 
rozsah geometrickým plánem, 

obsahem služebnosti bude právo chůze a jízdy všemi schválenými typy vozidel pro 
provoz na pozemních komunikacích přes části uvedených pozemků, ve prospěch 

budoucího oprávněného a každého dalšího vlastníka pozemků p. p. č. 337/141, p. 
č. st. 1569, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, oba v k. ú. 

Heřmanice, obec Ostrava, na dobu časově neomezenou a bezúplatně 
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2) rozhodlo 

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

parc. č. 3831/1 – vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené 
v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, s: 

Povodí Odry, státní podnik 

se sídlem Varenská 49, Ostrava-Moravská Ostrava, PSČ 701 26 
IČO 70890021, 

za účelem zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu DN 150 v uvedeném 
pozemku v rozsahu daném geometrickým plánem č. 2878-45/2011 ze dne 
25.1.2012, 

na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu ve výši 8 250,- Kč + 21% DPH 

  

3) rozhodlo 
  

na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě dle 
přílohy č. 6 předloženého materiálu k pozemkům: 

p. p. č. 566/1 -  vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, 
p. p. č.  566/2 -  ostatní plocha, jiná plocha, 

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

Povodí Odry, státní podnik 
se sídlem Varenská 49, Ostrava-Moravská Ostrava, PSČ 701 26 

IČO 70890021, 

za účelem zřízení, provozování a údržby 

- kanalizace v uvedených¨pozemcích v rozsahu daném geometrickým plánem č. 
820-253/2013  ze dne 2.12.2013, 
- zpevnění břehu u výustního objektu v části pozemku p. p. č. 566/1 v k. ú. Nová 

Ves u Ostravy, obec Ostrava, v rozsahu daném geometrickým plánem č. 820-
253/2013 ze dne 2.12.2013 a body 1,2,3,5,1, 

na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu ve výši 22.500,- Kč + 21% DPH 
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ZM_M 62 

Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ev.č. 
1728/2013/OI/LPO v souvislosti s realizací stavby “Cyklostezky - 

úsek Seidlerovo nábřeží, Slezskoostravský hrad”  
Usnesení číslo: 2831/ZM1014/35 

(zn.předkl.) 

34 

  

k usnesení č. 11019/RM1014/143 
  

Zastupitelstvo města 
  
1) rozhodlo 

  o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ev.č. 1728/2013/OI/LPO na akci 
“Cyklostezky - úsek Seidlerovo nábřeží, Slezskoostravský hrad” se 

zhotovitelem společností Casta dopravní stavby s.r.o., se sídlem Pražská 467, 397 
01 Písek, IČO: 28084136 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu  

  

 
ZM_M 63 

Veřejná zakázka “Kanalizace ul. Ryšlinkova”, poř. č. 210/2014  
Usnesení číslo: 2832/ZM1014/35 

(zn.předkl.) 

34 

  

k usnesení č. 11025/RM1014/143 
  

Zastupitelstvo města 
  
1) rozhodlo 

  
o uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby “Ostrava-Petřkovice, Odkanalizování 
domů č.p. 163/10, 164/12 a 165/14 v ulici Ryšlinkova” v rozsahu dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu s uchazečem: 

HYDROSPOR spol. s r.o. 
se sídlem: Úprkova 966/3, 702 00 Ostrava-Přívoz 

IČ: 47666374 

za cenu nejvýše přípustnou 694.055,22 Kč bez DPH 

  
 

ZM_M 64 
Veřejná zakázka “Propojenost cyklistické trasy v úseku ul. 
Psohlavců, Martinovská”, poř. č. 205/2014  

Usnesení číslo: 2833/ZM1014/35 

(zn.předkl.) 
34 

  

k usnesení č. 10908/RM1014/141 
k usnesení č. 11026/RM1014/143 
  

Zastupitelstvo města 
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1) schvaluje 
  

požadavky na obsah smlouvy veřejné zakázky “Propojenost cyklistické trasy v 

úseku ul. Psohlavců, Martinovská”, poř. č. 205/2014,  v rozsahu dle 
předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 65 

Veřejná zakázka “Vodovodní řady park Milady Horákové”, poř. č. 
207/2014  
Usnesení číslo: 2834/ZM1014/35 

(zn.předkl.) 

34 

  
k usnesení č. 11027/RM1014/143 

  
Zastupitelstvo města 
  

1) rozhodlo 
  

o uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby ”Vodovodní řady park Milady 

Horákové”  v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s uchazečem: 

STAVIA - silniční stavby, a.s. 
se sídlem: Střádalů 631/47, 718 00 Ostrava-Kunčičky 

IČO: 25864092 

za cenu nejvýše přípustnou 1.699.475,61,- Kč bez DPH 

  
 

ZM_M 66 

Významná veřejná zakázka “Rekonstrukce ul. Nádražní”, poř.č. 
209/2014  

Usnesení číslo: 2835/ZM1014/35 

(zn.předkl.) 

34 

  
k usnesení č. 10909/RM1014/141 

k usnesení č. 11029/RM1014/143 
  

Zastupitelstvo města 
  

1) schvaluje 
  odůvodnění veřejné zakázky podle ustanovení § 156 odst. 4 zákona č. 137/2006 

Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce 

“Rekonstrukce ul. Nádražní”, poř.č. 209/2014 v rozsahu přílohy č. 2 předloženého 
návrhu 

  
 

ZM_M 67 (zn.předkl.) 
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Veřejná zakázka “Kanalizace Michálkovice”, poř. č. 99/2014  

Usnesení číslo: 2836/ZM1014/35 

34 

  

k usnesení č. 10516/RM1014/137 
k usnesení č. 11090/RM1014/143 
k usnesení č. 10005/RM1014/132 

k usnesení č. 10276/RM1014/135 
k usnesení č. 2615/ZM1014/33 

  
Zastupitelstvo města 
  

1) rozhodlo 
  

o uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby “Kanalizace Michálkovice”  v rozsahu 

dle přílohy č. 1 předloženého návrhu s uchazečem: 

KR OSTRAVA a.s. 
se sídlem: Slívova 1946/7, Slezská Ostrava, 710 00  Ostrava 

IČ: 25890981 

za cenu nejvýše přípustnou 38.141.665,07 Kč bez DPH 

  
 

ZM_M 68 

Návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu 
statutárního města Ostrava  

Usnesení číslo: 2837/ZM1014/35 

(zn.předkl.) 

34 

  
k usnesení č. 11042/RM1014/143 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 
  

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu statutárního města Ostravy 

pobočnému spolku: 

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Ostrava-Michálkovice, 

se sídlem Radvanická 588/6, Michálkovice, 715 00 Ostrava, 
IČO: 751 09 387 

na úhradu kupní ceny ve výši 124.000,- Kč za pozemek p.p.č. 261/13 v k.ú. 
Michálkovice, obec Ostrava 

a uzavřít Smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu 
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statutárního města Ostravy, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu 

  
2) rozhodlo 

  
poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu statutárního města Ostravy 
pobočnému spolku: 

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Ostrava Heřmanice, 

se sídlem Ostrava-Heřmanice, Uhrova,  
IČO: 712 45 863 

na úhradu kupní ceny ve výši 49.000,- Kč za pozemek p.č. st. 563 v k.ú. 
Heřmanice, obec Ostrava 

a uzavřít Smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu 

statutárního města Ostravy, která je přílohou č. 3 předloženého materiálu 

  

3) rozhodlo 
  

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu statutárního města Ostravy 
pobočnému spolku: 

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Ostrava-Bartovice,  
se sídlem Březová 474/18, Bartovice, 717 00 Ostrava,  

IČO: 732 14 426 

na úhradu kupní ceny ve výši 617.000,- Kč za pozemek parc.č. 738/2, kupní ceny 
ve výši 40.797,- Kč za pozemek parc.č. 738/3,  kupní ceny ve výši 42.203,- Kč za 

pozemek parc.č. 738/4 vše v k.ú. Bartovice, obec Ostrava (celkem 700.000,- Kč) 

a uzavřít Smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu 

statutárního města Ostravy, která je přílohou č. 4 předloženého materiálu 

  
4) rozhodlo 

  
poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu statutárního města Ostravy 
pobočnému spolku: 

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Ostrava-Radvanice, 
se sídlem Těšínská 1363/281B, Radvanice, 716 00 Ostrava, 
IČO: 720 73 098 
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na úhradu kupní ceny ve výši 97.100,- Kč za pozemek parc.č. 2106/1, kupní ceny 

ve výši 65.456,- Kč za pozemek parc.č. 2106/2, kupní ceny ve výši 47.644,- Kč za 
pozemek parc.č. 2106/3, kupní ceny ve výši 71.900,- Kč za pozemek 

parc.č. 2107, jehož součásti je stavba - budova bez čp/če - rod. dům vše v k.ú. 
Radvanice, obec Ostrava (celkem 282.100,- Kč) 

a uzavřít Smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu 

statutárního města Ostravy, která je přílohou č. 5 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 70 
Návrh na záměr města prodat části pozemků v k.ú. Radvanice a 

k.ú. Bartovice, obec Ostrava a návrh na záměr města neprodat 
část pozemku parc.č. 3222/2, k.ú. Radvanice, obec Ostrava 

  
Usnesení číslo: 2838/ZM1014/35 

(zn.předkl.) 
34 

  

k usnesení č. 11040/RM1014/143 
  

Zastupitelstvo města 
  
1) rozhodlo 

  
o záměru města prodat část pozemku parc.č. 785/1, k.ú. Radvanice, obec 
Ostrava, svěřený městskému obvodu Radvanice a Bartovice, o výměře 900 m2 - 

dle návrhu geometrického plánu, který je přílohou č. 1/2 předloženého materiálu 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodlo 
  že město nemá záměr prodat část pozemku parc.č. 3222/2, k.ú. Radvanice, obec 

Ostrava, svěřený městskému obvodu Radvanice a Bartovice, o výměře cca 15 m2 
- dle přílohy č. 2/1 předloženého materiálu 

  

3) rozhodlo 
  

o záměru města prodat část pozemku parc.č. 79/2, k.ú. Bartovice, obec Ostrava, 

svěřený městskému obvodu Radvanice a Bartovice, o výměře 44 m2 - dle přílohy 
č. 3/2 předloženého materiálu 

a dále si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 
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ZM_M 71 

Návrh nekoupit nemovité věci v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava 
(ul. Družební)  

Usnesení číslo: 2839/ZM1014/35 

(zn.předkl.) 

34 

  
k usnesení č. 11041/RM1014/143 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 
  

nekoupit nemovité věci, a to: 

- pozemek parc. č. 226, jehož součástí je stavba rodinného domu č. p. 38  (objekt 
k bydlení) a stavba garáže (objekt bez č.p./č.e.), včetně dalších součástí a 

příslušenství, vše v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava, 

od p. XXXXXXXXX XXXXXXX, rok narození XXXX, bytem XXXXXXXX XXXXXXXX 
XXX XXX XXXXXX  

  
 

ZM_M 73 
Návrh darovat pozemek parc.č. 775/4, k.ú. Kunčice nad Ostravicí, 
obec Ostrava  

Usnesení číslo: 2840/ZM1014/35 

(zn.předkl.) 
34 

  

k usnesení č. 11046/RM1014/143 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
darovat pozemek parc.č. 775/4, k.ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava, svěřený 
městskému obvodu Slezská Ostrava 

Moravskoslezskému kraji, IČO 708 90 692, se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 

Ostrava, zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou 
organizací, IČO 000 95 711, se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava 

a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 74 
Návrh uzavřít smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva 

k nemovitým věcem - k.ú. Hrušov, k.ú. Slezská Ostrava a k.ú. 

(zn.předkl.) 
34 
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Muglinov, obec Ostrava 

  
Usnesení číslo: 2841/ZM1014/35 

  
k usnesení č. 11047/RM1014/143 
  

Zastupitelstvo města 
  

1) rozhodlo 
  

- uzavřít “Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým 
věcem č. UZSVM/O/13606/2014-HMSU” - dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitých věcí v k.ú. Hrušov, obec 
Ostrava, a to pozemku parc.č. 751/2 a parc.č. 751/3 

- uzavřít “Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o 
zřízení věcného práva č. UZSVM/O/14134/2014-HMSO” - dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu, jejímž předmětem je bezúplatný převodu nemovitých 

věcí v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, a to pozemku parc.č. 5261 a parc.č. 
5276 

- uzavřít “Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 
UZSVM/O/14135/2014-HMSU” - dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, jejímž 
předmětem je bezúplatný převod nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec 

Ostrava, a to pozemku parc.č. 3983/1 

- uzavřít “Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým 

věcem a o zřízení věcného práva č. UZSVM/O/14133/2014-HMSU” - dle přílohy č. 
5 předloženého materiálu, jejímž předmětem je bezúplatný převodu nemovitých 
věcí v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, a to pozemku p.p.č. 414/17 a p.p.č. 414/32 

vše od vlastníka Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad 
pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 69797111, sídlo Rašínovo 

nábřeží 42, 128 00 Praha 2 

O bezúplatném nabytí nemovitých věcí rozhodlo zastupitelstvo města dne 
21.5.2014 usnesením č. 2478/ZM1014/32 

  
2) rozhodlo 

  
vyhradit si rozhodnutí označit pozemek parc.č. 3983/1, k.ú. Slezská Ostrava, obec 
Ostrava a pozemky p.p.č. 414/17 a p.p.č. 414/32, oba k.ú. Muglinov, obec 

Ostrava jakožto majetek svěřený městskému obvodu Slezská Ostrava 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 statutární město Ostrava 
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nabude tyto pozemky do svého vlastnictví 

  
3) rozhodlo 

  
označit pozemek parc.č. 3983/1, k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava a pozemky 
p.p.č. 414/17 a p.p.č. 414/32, oba k.ú. Muglinov, obec Ostrava jakožto majetek 
svěřený městskému obvodu Slezská Ostrava 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 statutární město Ostrava nabude tyto pozemky do 

svého vlastnictví 

  
 

ZM_M 75 
Návrh na svěření nemovitostí městskému obvodu Puskovec a 

městskému obvodu Ostrava-Jih  
Usnesení číslo: 2842/ZM1014/35 

(zn.předkl.) 
34 

  

k usnesení č. 11048/RM1014/143 
  

Zastupitelstvo města 
  
1) si vyhrazuje 

  
rozhodnutí označit níže uvedený majetek, jakožto majetek svěřený níže 
uvedeným městským obvodům   dle ust. čl.  9 odst. 1 písm. b) OZV č. 14/2013, 

Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, a to: 

a) 

městskému obvodu Pustkovec 

část pozemku parc. č. 3982/1 o výměře 205 m2 nově označen dle GP č. 2788-
31/2014 jako pozemek parc. č. 3982/4 - ostatní plocha, zeleň v pořizovací ceně 

135 955,-Kč 

v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava 

b) 

městskému obvodu Ostrava-Jih 

pozemek p.p.č. 241/8 - ostatní plocha, zeleň v pořizovací ceně 97 600,-Kč v k.ú. 
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Hrabůvka, obec Ostrava 

  
2) rozhodlo 

  
označit majetek uvedený v bodě 1) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený 
městskému obvodu Pustkovec a městskému obvodu Ostrava-Jih  dle ust. čl. 9 
odst. 1 písm. b) OZV č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn 

a doplňků 

  

 
ZM_M 77 
Návrh směnit nemovitosti v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

(lokalita Nová Karolina) a návrh na uzavření budoucí smlouvy o 
zřízení služebnosti k pozemkům uvedeným ve smlouvě o budoucí 

smlouvě směnné  
Usnesení číslo: 2843/ZM1014/35 

(zn.předkl.) 
34 

  

k usnesení č. 11050/RM1014/143 
  

Zastupitelstvo města 
  
1) rozhodlo 

  
směnit nemovité věci v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to části pozemků 
oddělené geometrickým plánem zhotoveným Ing. Richardem Šotem, č. plánu 

4494-174/2013, ověřeným 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 
(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 
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parc. č. 3463/25 na základě Geometrického plánu 

(ve vlastnictví Multi Veste Czech Republic 5, s.r.o., IČO 27371344) 

a uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě směnné se společností Multi Veste Czech 

Republic 5, s.r.o., se sídlem Praha 1, Olivova 4/2096, PSČ 110 00, IČ 273 71 
344, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo 
  

na straně oprávněného zřídit služebnost inženýrské sítě a uzavřít smlouvu o 

budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle přílohy č. 4  k částem pozemků 
oddělených geometrickým plánem č. 4494  - 174/2013 zhotoveným Ing. 
Richardem Šotem, ověřeným Ing. Richardem Šotem dne 15. srpna 2013, pod č. 

2083/2013:   

parc.č. 3463/42 odděleného z původního pozemku parc.č. 3463/3, 

parc.č. 3463/43 odděleného z původního pozemku parc.č. 3463/3, 
parc.č. 3380/30 odděleného z původního pozemku parc.č. 3380/1,  
parc.č. 3457/46 odděleného z původních pozemků parc.č. 3380/1 a parc.č. 

3457/1,  
parc.č. 3380/34 odděleného z původního pozemku parc.č. 3380/1 

vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, s budoucím vlastníkem: 

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

IČO 273 71 344 
 

za účelem stanovení podmínek pro uzavření smlouvy o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě:  

- dešťové kanalizace DN 400,  

- jednotné kanalizace DN 300, 
- vodovodního řadu DN 200, 

- veřejného osvětlení, 
- výtlačného potrubí, 
- světelného signalizačního zařízení, 

- kabelu 600 V (stavební připravenost pro trolejbusovou trať vč. kabelu 600 V)  
 

vše uloženo ve výše uvedených pozemcích v k.ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava, a to  

na dobu časově neomezenou, za jednorázovou úplatu v celkové výši 1 000,- Kč + 
DPH v zákonné výši 
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ZM_M 78 

Návrh na záměr města prodat pozemky v k.ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava (ul. Sládkova)  
Usnesení číslo: 2844/ZM1014/35 

(zn.předkl.) 

34 

  
k usnesení č. 11051/RM1014/143 

  
Zastupitelstvo města 
  

1) rozhodlo 
  

o záměru města prodat pozemky, a to: 

- část pozemku parc. č. 2356/5 o výměře 426 m2 
- část pozemku parc. č. 2356/69 o výměře 574 m2  
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Moravská 

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

dle zákresu, který je přílohou č. 1/4 předloženého materiálu 

  
 

ZM_M 38 
Zpráva o hospodaření SMO za I. pololetí r. 2014  

Usnesení číslo: 2845/ZM1014/35 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 10880/RM1014/140 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) projednalo 
  Zprávu o hospodaření SMO za I. pololetí r. 2014 

  
 

ZM_M 39 
Návrh metodiky pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního 

města Ostrava pro rok 2015  
Usnesení číslo: 2846/ZM1014/35 

(zn.předkl.) 
30 

  

Zastupitelstvo města 
  

1) si vyhrazuje 
  

dle ustanovení § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve 
znění pozdějších předpisů pravomoc schválit metodiku pro sestavování návrhu 
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rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 2015 

  
2) schvaluje 

  
metodiku pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 
2015 dle předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 40 

Úprava závazného ukazatele a rozpočtu  
Usnesení číslo: 2847/ZM1014/35 

(zn.předkl.) 

30 

  

k usnesení č. 10925/RM1014/141 
k usnesení č. 10879/RM1014/140 

  
Zastupitelstvo města 
  

1) schvaluje 
  

úpravu závazného ukazatele - zvýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové 

organizaci 

Národní divadlo moravskoslezské o 100 tis.Kč 
Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením o 236 tis.Kč 

  
2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í  nedaňové příjmy na § 6310, pol. 2146, ORJ 120 o 124 972 tis.Kč 
z v y š u j í  běžné výdaje na § 6310, pol. 5146, ORJ 120 o 124 972 tis.Kč 

z v y š u j í  kapitálové výdaje 
na ORJ 230, § 2212, pol. 6121, org. 3130, ÚZ 38588505 o 21 675 tis.Kč 

                                                                          ÚZ 38108224 o 3 825 tis.Kč 
                      § 3639, pol. 6121, org. 8141, ÚZ 8224 o 14 750 tis.Kč 
                                                                         ÚZ 30108224 o 17 563 tis.Kč 

                                                                         ÚZ 30122863 o 7 903 tis.Kč 
                                                                         ÚZ 30522863 o 44 784 tis.Kč  

s n i ž u j e  účelová rezerva na financování akcí EIB 
na § 6409, pol. 5901, ÚZ 8224, ORJ 120 o 25 500 tis.Kč 

                                                                       o 85 000 tis.Kč 
s n i ž u j í  neinvestiční příspěvky zřízeným PO na ORJ 180 
na § 4357, pol. 5331, ÚZ 10, org. 34 o 8 349 tis.Kč 

                                                  org. 35 o 4 627 tis.Kč 
                                                  org. 36 o 8 733 tis.Kč 

                                                  org. 37 o 15 864 tis.Kč 
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                                                  org. 38 o 9 970 tis.Kč 

                                                  org. 40 o 24 034 tis.Kč 
                                                  org. 41 o 16 904 tis.Kč 

                                      ÚZ 11, org. 34 o 302 tis.Kč 
                                                  org. 35 o 151 tis.Kč     
                                                  org. 36 o 87 tis.Kč 

                                                  org. 37 o 598 tis.Kč 
                                                  org. 38 o 946 tis.Kč 

                                                  org. 40 o 4 217 tis.Kč 
                                                  org. 41 o 577 tis.Kč 
z v y š u j í  neinvestiční příspěvky zřízeným PO na ORJ 180  

na § 4350, pol. 5331, ÚZ 10, org. 34 o 8 349 tis.Kč 
                                                  org. 35 o 4 627 tis.Kč 

                                                  org. 36 o 8 733 tis.Kč 
                                                  org. 37 o 15 864 tis.Kč 
                                                  org. 38 o 9 970 tis.Kč 

                                                  org. 40 o 24 034 tis.Kč 
                                                  org. 41 o 16 904 tis.Kč 

                                      ÚZ 11, org. 34 o 302 tis.Kč 
                                                  org. 35 o 151 tis.Kč     
                                                  org. 36 o 87 tis.Kč 

                                                  org. 37 o 598 tis.Kč 
                                                  org. 38 o 946 tis.Kč 

                                                  org. 40 o 4 217 tis.Kč 
                                                  org. 41 o 577 tis.Kč 

  

3) ukládá 
  radě města realizovat schválené rozpočtové opatření 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.10.2014 
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

ZM_M 83 
Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje 

obecně závazná vyhláška č. 13/2010 o místním poplatku za 
užívání veřejného prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky 
č. 12/2011  

Usnesení číslo: 2848/ZM1014/35 

(zn.předkl.) 
30 

  

k usnesení č. 11060/RM1014/143 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) vydává 

  
obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 
13/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění obecně 
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závazné vyhlášky č. 12/2011 

  
2) stanoví 

  
že spolu s primátorem podepíše obecně závaznou vyhlášku dle bodu 1) tohoto 
usnesení náměstek primátora Ing. Tomáš Petřík 

  

 
ZM_M 84 

Odůvodnění nadlimitní (významné) veřejné zakázky “Systém 
sdružených nákupů statutárního města Ostrava”  
Usnesení číslo: 2849/ZM1014/35 

(zn.předkl.) 

30 

  
k usnesení č. 11063/RM1014/143 

  
Zastupitelstvo města 
  

1) schvaluje 
  

odůvodnění nadlimitní (významné) veřejné zakázky “Systém sdružených nákupů 

statutárního města Ostrava” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s úpravou 

  
 

ZM_M 85 
Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavbu “Rekonstrukce 

sportovního areálu (stadionu) v Ostravě-Vítkovicích, II. etapa” 
Sektor I. jižní tribuny  
Usnesení číslo: 2850/ZM1014/35 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 10989/RM1014/142 

  
Zastupitelstvo města 
  

1) rozhodlo 
  

o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo v souvislosti se stavbou Rekonstrukce 

sportovního areálu (stadionu) v Ostravě-Vítkovicích, II. etapa, Sektor I. jižní 
tribuny se zhotovitelem: 

HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČO: 46678468 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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ZM_M 82 

Úprava závazného ukazatele - dodatek  
Usnesení číslo: 2851/ZM1014/35 

(zn.předkl.) 

30 

  
k usnesení č. 11058/RM1014/143 
  

Zastupitelstvo města 
  

1) schvaluje 
  úpravu závazného ukazatele - zvýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové 

organizaci Zoologická zahrada Ostrava o 587 tis.Kč 

  
 

ZM_M 106 
Veřejná zakázka “Multifunkční budova III, IV - VTP Ostrava - 
Dodatek č. 4”, poř. č. 234/2014  

Usnesení číslo: 2852/ZM1014/35 

(zn.předkl.) 
34 

  

k usnesení č. 9554/RM1014/125 
k usnesení č. 2409/ZM1014/31 
k usnesení č. 7965/RM1014/104 

k usnesení č. 11190/RMm1014/52 
k usnesení č. 2086/ZM1014/28 

k usnesení č. 6219/RMm1014/38 
k usnesení č. 1151/ZM1014/17 
  

Zastupitelstvo města 
  

1) rozhodlo 
  

o uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě č. 1887/2012/OI/LPO ze dne 10.7.2013 na 
realizaci stavby “Multifunkční budova III, IV Vědecko-technologického parku 

Ostrava” v rozsahu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, kterým se: 
- upravuje předmět smlouvy v rozsahu dle předloženého návrhu, 

- zvyšuje cena díla o 2.215.144,01 Kč bez DPH 
s uchazečem: 

Skanska a.s. 
se sídlem: Líbalova 1/2348, 149 00  Praha 4 - Chodov 
IČ: 26271303 

  
 

ZM_M 41 
Návrh na poskytnutí investičních dotací a úpravu závazných 
ukazatelů příspěvkovým organizacím v oblasti sociální péče  

Usnesení číslo: 2853/ZM1014/35 

(zn.předkl.) 
32 

  

k usnesení č. 10990/RM1014/142 
  
Zastupitelstvo města 
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1) rozhodlo 
  

o poskytnutí investičních dotací příspěvkovým organizacím v oblasti sociální péče 

dle předloženého návrhu a o uzavření smluv o poskytnutí investičních dotací 
těmto níže uvedeným příspěvkovým organizacím dle návrhu uvedeného v příloze 
č. 1 předloženého materiálu takto: 

Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, příspěvková organizace, IČO 70631841, se 
sídlem Na Mlýnici 203/5, 702 00 Ostrava-Přívoz ve výši 703 tis. Kč 

Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková 
organizace, IČO 70631808, se sídlem Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava-
Muglinov ve výši 530 tis. Kč 

Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace, IČO 
70631816, se sídlem Bohumínská 71, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava ve výši 

820 tis. Kč 

Domov Korýtko, příspěvková organizace, IČO 70631867, se sídlem Petruškova 
2936/6, 700 30 Ostrava-Zábřeh ve výši 843 tis. Kč 

Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČO 
70631824, se sídlem Rybářská 13, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory ve výši 500 

tis. Kč 

Domov Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 70631859, se 
sídlem Sirotčí 474/56, 703 00 Ostrava-Vítkovice ve výši 609 tis. Kč 

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace, IČO 70631875, se 
sídlem Čujkovova 25, 700 30 Ostrava-Zábřeh ve výši 277 tis. Kč 

  
2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, který se 

- snižují běžné výdaje v ORJ 180 

na § 4349, pol. 5909, úz. 160                        o   337 tis. Kč 
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na § 4349, pol. 5909, úz. 7606                      o 3 945 tis. Kč 

- zvyšují investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím v ORJ 180 

na § 4350, pol. 6351, org. 35                        o    703 tis. Kč 

na § 4357, pol. 6351, org. 43                        o    530 tis. Kč 

na § 4350, pol. 6351, org. 41                        o    820 tis. Kč  

na § 4350, pol. 6351, org. 38                                    o    843 tis. Kč 

na § 4350, pol. 6351, org. 36                        o    500 tis. Kč 

na § 4357, pol. 6351, org. 39                        o    609 tis. Kč 

na § 4350, pol. 6351, org. 37                        o    277 tis. Kč     

 

  

3) schvaluje 
  

schvaluje úpravu závazných ukazatelů a to 

a) zvýšení investičních dotací těmto organizacím: 

Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, příspěvková organizace     o 703 tis. Kč 

Čtyřlístek-centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková 

organizace                                                    o 530 tis. Kč 

Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková 

organizace                                                                     o 820 tis. Kč  

Domov Korýtko, příspěvková organizace                             o 843 tis. Kč 
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Domov pro seniory Iris, Ostrav-Mariánské Hory, příspěvková 

organizace                                                                     o 500 tis. Kč 

Domov Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace o 609 tis. Kč 

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace  o 277 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestičního příspěvku organizaci: 

Čtyřlístek-centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková 

organizace                                                    o 117 tis. Kč 

  

4) ukládá 
  

radě města 

realizovat schválená rozpočtová opatření 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.10.2014 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 

ZM_M 42 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. 3224/2013/SVŠ 

o poskytnutí investiční dotace právnické osobě Domov Magnolie, 
Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace  
Usnesení číslo: 2854/ZM1014/35 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 10985/RM1014/142 

  
Zastupitelstvo města 
  

1) rozhodlo 
  

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. 3224/2013/SVŠ o poskytnutí investiční 

dotace právnické osobě Domov Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvková 
organizace, IČO 70631859, se sídlem Sirotčí 474/56, 703 00 Ostrava-Vítkovice 
dle předloženého návrhu a přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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ZM_M 43 

Uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotací pro Středisko 
volného času, Ostrava - Moravská Ostrava, p.o., a úprava 

závazného ukazatele  
Usnesení číslo: 2855/ZM1014/35 

(zn.předkl.) 

32 

  

k usnesení č. 2247/ZM1014/29 
k usnesení č. 1888/ZM1014/26 

k usnesení č. 10986/RM1014/142 
k usnesení č. 10987/RM1014/142 
  

Zastupitelstvo města 
  

1) rozhodlo 
  

a) o schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 
statutárního města Ostravy, ev. č. 3204/2013/SVŠ, uzavřené s organizací 

Středisko volného času, Ostrava - Moravská Ostrava, příspěvková organizace, IČ: 
75080559, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

b) o schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z odvodů z 
loterií a jiných podobných her, ev. č. 1961/2013/SVŠ, uzavřené s organizací 
Středisko volného času, Ostrava - Moravská Ostrava, příspěvková organizace, IČ: 

75080559, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 
  úpravu závazného ukazatele 

- zvýšení neinvestičního příspěvku 

Středisko volného času, Ostrava - Moravská Ostrava, p.o.        o 630 tis. Kč 
 

  
 

ZM_M 86 

Žádost organizace CENTROM, občanské sdružení o poskytnutí 
mimořádné neinvestiční účelové dotace  

Usnesení číslo: 2856/ZM1014/35 

(zn.předkl.) 

32 

  

k usnesení č. 11074/RM1014/143 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
- o poskytnutí mimořádné neinvestiční účelové dotace ve výši 200 tis. Kč na 
zabezpečení projektu “CENTROM, o.s.- bydlení s doprovodným sociálním 
programem”, ve výši 50 tis. Kč na zabezpečení projektu “Nízkoprahové zařízení 

pro děti a mládež Vítkovice” a ve výši 50 tis. Kč na zabezpečení projektu 
“Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Radvanice”  

- o uzavření smluv s právnickou osobou CENTROM, občanské sdružení, Sirotčí 
765/45a, 70300 Ostrava-Vítkovice, IČO 69610371, dle přílohy č. 2 předloženého 
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materiálu 

 

  

2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se: 

- z v y š u j í 

nedaňové příjmy v ORJ 180 
na § 4351, pol. 2229                    o      300 tis. Kč 

- z v y š u j í 
neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím v ORJ 180 
     § 4375, pol. 5222, ÚZ 7301   o      100 tis. Kč 

     § 4379, pol. 5222, ÚZ 7301   o      200 tis. Kč 

  

3) ukládá 
  

radě města 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

Termín: 31.10.2014 

  

 
ZM_M 87 
Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí 

neinvestičních účelových dotací ev. č. 0196/2014/SVŠ s 
organizací Spirála o.p.s. a ev. č. 3308/2013/SVŠ s organizací 

Asociace TRIGON, o.p.s.  
Usnesení číslo: 2857/ZM1014/35 

(zn.předkl.) 
32 

  

k usnesení č. 11075/RM1014/143 
k usnesení č. 2131/ZM1014/29 

k usnesení č. 2428/ZM1014/31 
k usnesení č. 2344/ZM1014/30 
k usnesení č. 9250/RM1014/120 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 
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o uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí neinvestiční účelové dotace 

- ev. č. 0196/2014/SVŠ, uzavřené s organizací Spirála o.p.s., Antonína Poledníka 
1/2, 700 30 Ostrava-Jih, IČO 29451736, se změnou záměru projektu a s tím 

související změnou podmínek použití dotace dle přílohy č. 3 předloženého 
materiálu 

- ev. č. 3308/2013/SVŠ, uzavřené s organizací Asociace TRIGON, o.p.s., Skautská 

1045, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO 27027686, s rozšířením účelu použití dotace a 
zrušením limitu pro účetní služby dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  
 

ZM_M 88 

Návrh na poskytnutí finančních prostředků školským 
příspěvkovým organizacím  

Usnesení číslo: 2858/ZM1014/35 

(zn.předkl.) 

32 

  
k usnesení č. 11073/RM1014/143 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 
  a) o poskytnutí účelové dotace organizaci Středisko volného času, Ostrava - 

Zábřeh, příspěvková organizace, IČ: 75080516, se sídlem Gurťjevova 8/1823, 
Ostrava - Zábřeh, ve výši 540 tis. Kč na rekonstrukci sociálního zařízení v budově 

střediska na ul. Gurťjevova 8/1823 v Ostravě-Zábřehu - 3. etapa 
b) o poskytnutí účelové dotace organizaci Dům dětí a mládeže, Ostrava - Poruba, 
příspěvková organizace, IČ: 75080541, se sídlem M. Majerové 23/1722, Ostrava - 

Poruba, ve výši 1.390 tis. Kč na rekonstrukci umělého osvětlení v 
tělocvičně střediska Ostrava - Plesná, pořízení služebního automobilu a výměnu 

plynových kotlů v kotelně střediska Ostrava - Plesná 
 

  

2) rozhodlo 
  a) o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města 

Ostrava s příjemcem dle bodu 1a) tohoto usnesení a přílohy č. 3 předloženého 
materiálu 

b) o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města 
Ostrava s příjemcem dle bodu 1b) tohoto usnesení a přílohy č. 4 předloženého 
materiálu 

 
  

3) schvaluje 
  rozpočtové opatření, kterým se 

- zvyšují 

neinvestiční příspěvky 
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na § 3149, pol. 5331, ORG 83, ÚZ 2003, ORJ 140, o 524 tis. Kč 

investiční transfery 
na § 3149, pol. 6351, ORG 82, ORJ 140,                o 540 tis. Kč 

na § 3149, pol. 6351, ORG 83, ORJ 140,                o 866 tis. Kč 
- zvyšují 
nedaňové příjmy 

na § 3149, pol. 2229, ORG 82, ORJ 140,                o 67 tis. Kč 
na § 3299, pol. 2229, ORJ 140,                                o 3 tis. Kč 

na § 3421, pol. 2229, ORJ 161,                                o 9 tis. Kč 
- snižují 
běžné výdaje 

na § 3211, pol. 5169, ORJ 140,                                o 10 tis. Kč 
na § 3412, pol. 5169, ORJ 161,                                o 41 tis. Kč 

neinvestiční transfery 
na § 3291, pol. 5339, ORJ 140,                                 o 1 tis. Kč 
na § 3419, pol. 5213, ÚZ 2003, ORJ 161,                 o 1 tis. Kč  

na § 4357, pol. 5223, ÚZ 7314, ORJ 180,                 o 63 tis. Kč  
ostatní neinvestiční výdaje 

na § 3299, pol. 5901, ÚZ 7110, ORJ 140,                 o 118 tis. Kč 
na § 4349, pol. 5909, ÚZ 7602, ORJ 180,                 o 500 tis. Kč 
na § 4349, pol. 5909, ÚZ 7603, ORJ 180,                 o 120 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5909, ÚZ 7606, ORJ 180,                 o 593 tis. Kč 
na § 4357, pol. 5909, ÚZ 7314, ORJ 180,                 o 404 tis. Kč 

  
4) schvaluje 
  

úpravu závazných ukazatelů: 

Středisko volného času, Ostrava - Zábřeh, p.o. 
- zvýšení investiční dotace                                       o 540 tis. Kč 

Dům dětí a mládeže, Ostrava - Poruba, p.o.               
- zvýšení investiční dotace                                       o 866 tis. Kč 
- zvýšení neinvestičního příspěvku                            o 524 tis. Kč 

  
5) ukládá 

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

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.10.2014 
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

ZM_M 89 
Žádost Spolku přátel smysluplného využití volného času o 
poskytnutí mimořádné dotace pro zajištění závodní činnosti 

sportovního oddílu BOX Ostrava  
Usnesení číslo: 2859/ZM1014/35 

(zn.předkl.) 
32 
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k usnesení č. 11076/RM1014/143 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 
  

o poskytnutí účelové neinvestiční dotace Spolku přátel smysluplného využití 

volného času, z. s. se sídlem: Josefa Brabce 2906/15, Moravská Ostrava, 702 00 
Ostrava, IČ: 03335089 ve výši 20 tis. Kč pro zajištění závodní činnosti 

sportovního oddílu BOX Ostrava a o uzavření smlouvy mezi statutárním městem 
Ostrava a výše uvedeným subjektem dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

-   z v y š u j í 

nedaňové příjmy 
na § 3421, pol. 2229, ORJ 161                                      o 20 tis. Kč 

-   z v y š u j í 

neinvestiční transfery 

na § 3421, pol. 5222, ORJ 161                                       o 20 tis. Kč 

  
3) ukládá 

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

Termín: 31.10.2014 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.10.2014 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
ZM_M 90 
Návrh dodatků ke smlouvám o poskytnutí neinvestičních 

účelových dotací uzavřených se Společností pro podporu lidí s 
mentálním postižením v ČR, o.s., Okresní organizace Ostrava 

Usnesení číslo: 2860/ZM1014/35 

(zn.předkl.) 
32 

  

k usnesení č. 11077/RM1014/143 
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Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  o uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí neinvestičních účelových dotací 
uzavřených se Společností pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s., 
Okresní organizace Ostrava, se sídlem Ludvíka Podéště 1874/4, 708 00 Ostrava, 

IČO 63025221 dle příloh č. 1, 2 a 3 
  

 
ZM_M 91 
Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční 

účelové dotace a na poskytnutí investiční účelové dotace 
společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., na dofinancování investičních 

akcí Sjednocení řídicích systémů haly ČEZ ARÉNA a Výtahy na 
ochozy a úpravy skyboxů haly ČEZ ARÉNA 
  

Usnesení číslo: 2861/ZM1014/35 

(zn.předkl.) 
32 

  

k usnesení č. 11071/RM1014/143 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o rozšíření účelu neinvestiční účelové dotace ke krytí provozních a osobních 
nákladů  obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., se sídlem Ruská 
3077/135, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 25911368 o technické zhodnocení 

Technologie chlazení ledu a o změně části neinvestiční dotace ve výši 4 970 000,- 
Kč na investiční 

 

  
2) rozhodlo 

  o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z 
rozpočtu statutárního města Ostravy evid.  č. 3301/2013/SVŠ   s 

obchodní společností VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., se sídlem Ruská 3077/135, 700 30 
Ostrava-Zábřeh, IČO 25911368  dle bodu 1) tohoto usnesení a přílohy č. 3 

předloženého materiálu 
 

  

3) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

snižují neinvestiční transfery 
na § 3412, pol. 5213, ORG 4261, ORJ 161 o 4 970 tis. Kč 
zvyšují investiční transfery 

na § 3412, pol. 6313, ORG 4261, ORJ 161 o 4 970 tis. Kč 
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4) rozhodlo 
  o poskytnutí investiční účelové dotace obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, 

a.s., se sídlem Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 25911368 ve výši 5 
000 000,- Kč na dofinancování investičních akcí “Sjednocení řídicích systémů haly 
ČEZ ARÉNA” a “Výtahy na ochozy a úpravy skyboxů haly ČEZ ARÉNA” 

 
  

5) rozhodlo 
  o uzavření smlouvy o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu statutárního 

města Ostravy obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., se sídlem Ruská 

3077/135, Ostrava-Zábřeh, IČO 25911368 dle bodu 4) tohoto usnesení a přílohy 
č. 5 předloženého materiálu 

  
6) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

snižují běžné výdaje 
na § 3745, pol. 5169, ORG 68000000, ÚZ 3637, ORJ 300 o  5 000 tis. Kč 

zvyšují investiční transfery 
na § 3412, pol. 6313, ORG 4261, ORJ 161 o 5 000 tis. Kč 

  

7) ukládá 
  

radě města 

realizovat rozpočtová opatření dle bodů 3) a 6) tohoto usnesení 
Termín: 31.10.2014 

  

 
ZM_M 92 

Žádost společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, 
s.r.o., o zvýšení neinvestiční účelové dotace k částečnému krytí 
provozních a osobních nákladů roku 2014 (provozní dotace) za 

účelem zajištění provozu sportovního areálu U Cementárny  
Usnesení číslo: 2862/ZM1014/35 

(zn.předkl.) 

32 

  
k usnesení č. 11072/RM1014/143 

  
Zastupitelstvo města 
  

1) rozhodlo 
  

o zvýšení neinvestiční účelové dotace k částečnému krytí provozních a osobních 

nákladů roku 2014  (provozní dotace) společnosti Sportovní a rekreační zařízení 
města Ostravy, s.r.o., se sídlem Čkalovova 6144/20, PSČ 708 00, Ostrava-
Poruba, IČO 25385691, o 455 000,- Kč za účelem zajištění provozu sportovního 

areálu U Cementárny 
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2) rozhodlo 
  o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě  č. 3300/2013/SVŠ o poskytnutí neinvestiční 

účelové dotace se společností Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., 
dle bodu 1) tohoto usnesení a přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

snižuje rozpočtová rezerva 
na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 455 tis. Kč 
zvyšují neinvestiční transfery 

na § 3412, pol. 5213, ORG 4262, ORJ 161 o 455 tis. Kč 

  

4) ukládá 
  

radě města 
realizovat rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

Termín: 31.10.2014 

  

 
ZM_M 93 
Návrh dodatků ke smlouvám o poskytnutí účelových dotací 

uzavřených s FC Baník Ostrava, a.s.  
Usnesení číslo: 2863/ZM1014/35 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 11078/RM1014/143 
  

Zastupitelstvo města 
  

1) rozhodlo 
  

o rozšíření účelů použití finančních prostředků u smluv o poskytnutí účelových 
dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy uzavřených s FC Baník Ostrava, a.s., 

IČO: 64610128, se sídlem Bukovanského 4/1028, 710 00 Ostrava, ev. č. smluv 
0693/2014/SVŠ, 1321/2014/SVŠ dle důvodové zprávy 

  
2) rozhodlo 

  
o  uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu 
statutárního města Ostravy, ev. č. smluv 0693/2014/SVŠ, 1321/2014/SVŠ, dle 
bodu 1) tohoto usnesení a přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
 

ZM_M 94 
Žádost sportovního klubu DHC Sokol Poruba s.r.o. o poskytnutí 
mimořádné dotace na účast v evropských pohárech - CHALLENGE 

(zn.předkl.) 
32 
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CUP 2014/2015 a mezinárodních soutěžích 

Usnesení číslo: 2864/ZM1014/35 
  

k usnesení č. 11079/RM1014/143 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace DHC Sokol Poruba s.r.o. se sídlem 
Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČ: 28633636 ve výši 2 mil. Kč  na 
účast v evropských pohárech - CHALLENGE CUP 2014/2015 a mezinárodních 

soutěžích a o uzavření smlouvy mezi statutárním městem Ostravou a výše 
uvedeným subjektem dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

-   snižuje rozpočtová rezerva 

    na § 6409, pol. 5901, ORJ 120                                      o 1 500 tis. Kč 

-   snižují se běžné výdaje na ORJ 300 

    na § 3745 pol. 5169 ORG 56, ÚZ 3637                          o    500 tis. Kč 

-   zvyšují  se neinvestiční transfery 

    na § 3419, pol. 5213, ORJ 161                                      o 1 500 tis. Kč 

    na § 3419, pol. 5213, ORJ 161                                      o    500 tis. Kč 

  
3) ukládá 
  

radě města 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Odbor financí a rozpočtu T: 31.10.2014 
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ZM_M 100 

Návrh na poskytnutí investiční účelové dotace společnosti 
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., na pořízení 

projektových dokumentací pro investiční akci “Revitalizace 
venkovního areálu Krytého bazénu v Ostravě-Porubě” a realizaci 
investičních akcí “Úprava bazénové technologie - UV lampy” a 

“Klimatizace hotelových pokojů a společenské místnosti hotelu 
Sport Club”  

Usnesení číslo: 2865/ZM1014/35 

(zn.předkl.) 

32 

  
k usnesení č. 11178/RM1014/144 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 
  

o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ve 

výši 4 300 000,-  Kč  společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, 
s.r.o., se sídlem Čkalovova 6144/20, PSČ 708 00, Ostrava-Poruba, IČO 25385691 

na  pořízení pořízení projektových dokumentací pro investiční  akci “Revitalizace 
venkovního areálu Krytého bazénu v Ostravě-Porubě” a realizaci  investičních 
akcí  “Úprava bazénové technologie - UV lampy” a “Klimatizace hotelových pokojů 

a společenské místnosti hotelu Sport Club” 

  

2) rozhodlo 
  o uzavření smlouvy o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu statutárního 

města Ostravy se společností Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., 

se sídlem Čkalovova 6144/20, PSČ 708 00, Ostrava-Poruba, IČO 25385691 dle 
bodu 1) tohoto usnesení a přílohy č. 2 předloženého materiálu 

 
  
3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 
snižují běžné výdaje 

na § 3745, pol. 5169, ÚZ 3637, ORG 60000000, ORJ 300 o 4 300 tis. Kč 
zvyšují investiční transfery 

na § 3412, pol. 6313, ORG 4262, ORJ 161 o 4 300 tis. Kč 

  
4) ukládá 

  
radě města 
realizovat rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

Termín: 31.10.2014 
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ZM_M 102 

Informativní zpráva o průběhu projektu Ostrava - Evropské město 
sportu 2014  

Usnesení číslo: 2866/ZM1014/35 

(zn.předkl.) 

32 

  
k usnesení č. 11179/RM1014/144 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) projednalo 
  

informativní zprávu o průběhu projektu Ostrava - Evropské město sportu 2014 

  
 

ZM_M 105 
Návrh Dohody o organizaci události Kontinentální pohár IAAF 
2018 a návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o spolupráci při 

uspořádání Kontinentálního poháru IAAF 2018  
Usnesení číslo: 2867/ZM1014/35 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 11193/RMm1014/52 
  

Zastupitelstvo města 
  

1) rozhodlo 
  

o uzavření Dohody o organizaci události Kontinetální pohár IAAF 2018 mezi 
statutárním městem Ostrava, Českým atletickým svazem, společností Dentsu Inc. 

a Mezinárodní asociací atletických federací dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
a o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o spolupráci při uspořádání 

Kontinentálního poháru IAAF 2018 mezi statutárním městem Ostrava a Českým 
atletickým svazem dle přílohy č. 5 předloženého materiálu  

  

 
ZM_M 44 

Schválení odůvodnění významné veřejné zakázky na projekty 
Energetické úspory Městské nemocnice Ostrava  

Usnesení číslo: 2868/ZM1014/35 

(zn.předkl.) 

39 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
odůvodnění významné veřejné zakázky na projekty “Energetické úspory MNO - 
centrální sklad/sklad oddělení zásobování”, “Energetické úspory MNO - centrální 
laboratoř OKH a OKB”, Energetické úspory MNO - centrální příjem a emergency, 

chirurgie a ARO”, “Energetické úspory MNO - lékařská pohotovostní služba a 
autodílny MNO” Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem 
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Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava, IČO 00635162, v rozsahu dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu  

  

 
ZM_M 46 
Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí víceleté 

účelové dotace uzavřené s TROJHALÍ KAROLINA  
Usnesení číslo: 2869/ZM1014/35 

(zn.předkl.) 
39 

  
k usnesení č. 1896/ZM1014/26 
k usnesení č. 7469/RM1014/99 

k usnesení č. 10997/RM1014/142 
k usnesení č. 9514/RM1014/124 

k usnesení č. 2434/ZM1014/31 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o úpravě účelu použití víceleté účelové dotace poskytnuté zájmovému sdružení 
právnických osob TROJHALÍ KAROLINA, se sídlem Ruská 2887/101, 706 02 
Ostrava - Vítkovice, IČO: 72089237, na zajištění činnosti Galerie města Ostravy 

dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo 
  

o uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí víceleté účelové dotace z 
rozpočtu statutárního města Ostravy ev. č. 2328/2013/KZ dle bodu 1) tohoto 

usnesení a přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 95 
Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace 

Mezinárodní federaci asociací studentů medicíny (IFMSA) - IFMSA 
České republiky 

Usnesení číslo: 2870/ZM1014/35 

(zn.předkl.) 
39 

  

k usnesení č. 11086/RM1014/143 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o poskytnutí účelové dotace ve výši 40 tis. Kč Mezinárodní federaci asociací 
studentů medicíny (IFMSA) - IFMSA České republiky, Senovážné náměstí 977/24, 
116 47 Praha 1, IČO 00676462, na uspořádání valné hromady 
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2) rozhodlo 
  

o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace dle bodu 1) tohoto usnesení 

a přílohy č. 2 předloženého materiálu  

  
3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- sníží výdaje na ORJ 170, § 3599, pol. 5492   ............... o 40 tis. Kč 

- zvýší výdaje na ORJ 170, § 3599, pol. 5229  ................ o 40 tis. Kč  

  
4) ukládá 

  
radě města 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.10.2014 
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

ZM_M 96 
Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace 
Městské nemocnici Ostrava na částečnou úhradu nákladů na 

zpracování projektové dokumentace na Centrum chirurgických 
oborů a operačních sálů 

Usnesení číslo: 2871/ZM1014/35 

(zn.předkl.) 
39 

  
k usnesení č. 11083/RM1014/143 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 
  

o uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace ve výši 1.000 tis. Kč Městské 

nemocnici Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem Nemocniční 898/20A, 728 
80 Ostrava, IČO 00635162, na částečnou úhradu nákladů na zpracování 

projektové dokumentace na Centrum chirurgických oborů a operačních sálů dle 
přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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ZM_M 97 

Úprava závazných ukazatelů příspěvkových organizací v 
odvětvích kultury a zdravotnictví  

Usnesení číslo: 2872/ZM1014/35 

(zn.předkl.) 

39 

  
k usnesení č. 11084/RM1014/143 

k usnesení č. 11085/RM1014/143 
  

Zastupitelstvo města 
  
1) schvaluje 

  
úpravu závazných ukazatelů - zvýšení neinvestičních příspěvků 

- Lidové konzervatoři a Múzické škole, příspěvkové organizaci,  o 200 tis. Kč 

- Městské nemocnici Ostrava, příspěvkové organizaci,         o  29 tis. Kč 

  
 

ZM_M 98 
Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti kultury 

příspěvkové organizace Národní divadlo moravskoslezské a 
spolku Ševčík - Moravský folklórní soubor  
Usnesení číslo: 2873/ZM1014/35 

(zn.předkl.) 
39 

  
k usnesení č. 0798/ZM1014/14 

k usnesení č. 11087/RM1014/143 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti kultury z rozpočtu statutárního 
města Ostravy v roce 2014 žadatelům: 

- příspěvkové organizaci Národní divadlo moravskoslezské, se sídlem ul. Čs. legií 

č. 148/14, 701 04 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 00100528, na úhradu 
nákladů spojených s realizací projektu “Opera Národního divadla 

moravskoslezského v Mahenově divadle Brno - Leoš Janáček: Výlety páně 
Broučkovy” ve výši 80 tis. Kč 

- spolku Ševčík - Moravský folklórní soubor, se sídlem Nám. SNP 1, Dům kultury 
Akord, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 69610568, na úhradu nákladů spojených 
s ”Prezentací regionu na folklórním festivalu na Taiwanu” ve výši 80 tis. Kč 
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dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a důvodové zprávy 

  
2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- z v y š u j í 
neinvestiční transfery na ORJ 160 

na § 3311, pol. 5222                                             o   80 tis. Kč 
na § 3311, pol. 5331, ÚZ 2003, org. 4234           o   80 tis. Kč 

- s n i ž u j í 
běžné výdaje na ORJ 160 
na § 4349, pol. 5169, ÚZ 7109                            o  146 tis. Kč 

- z v y š u j í 
nedaňové příjmy na ORJ 160 

na § 3392, pol. 2229, org. 4258                          o    14 tis. Kč 

  
3) rozhodlo 

  
zastupitelstvu města 

o uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční účelové dotace mezi statutárním 

městem Ostrava a žadateli neinvestiční účelové dotace dle bodu 1) tohoto 
usnesení a přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

4) ukládá 
  

radě města 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Odbor financí a rozpočtu T: 31.10.2014 

  
 

ZM_M 47 
Zpráva o činnosti statutového výboru zastupitelstva města a 
výboru zastupitelstva města pro udělování čestného občanství a 

cen města za období od 1.1.2014 do 22.9.2014 
Usnesení číslo: 2874/ZM1014/35 

(zn.předkl.) 
35 
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Zastupitelstvo města 

  
1) projednalo 

  zprávu o činnosti statutového výboru zastupitelstva města za období od 1.1.2014 
do 22.9.2014 uvedenou v důvodové zprávě předloženého materiálu 
 

  
2) projednalo 

  zprávu o činnosti výboru zastupitelstva města pro udělování čestného občanství a 
cen města za období od 1.1.2014 do 22.9.2014 uvedenou v důvodové zprávě 
předloženého materiálu 

  
 

ZM_M 99 
Zpráva o činnosti kontrolního výboru ZM v roce 2014  
Usnesení číslo: 2875/ZM1014/35 

(zn.předkl.) 
61 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) projednalo 
  zprávu o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města za rok 2014 

 
  

 
ZM_M 48 
Poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí na 

projekt “Revitalizace významných krajinných prvků - parků v 
Ostravě-Porubě”  

Usnesení číslo: 2876/ZM1014/35 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 10940/RM1014/142 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) souhlasí 

  
s tím, že předmět podpory projektu „Revitalizace významných krajinných prvků – 
parků v Ostravě-Porubě“ nebude převeden na jinou osobu ani právně zatížen, 
zejména zastaven ve prospěch jiné osoby (vyjma takových věcných břemen, u 

kterých výkon práv z nich odvozený neohrozí realizaci akce ani plnění jejího účelu 
po stanovenou dobu) nejméně  po dobu 10 let od ukončení realizace akce dle čl. 

III., bod 5, písmeno e) smlouvy uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  
 

ZM_M 49 
Schválení Smlouvy č. 14171003 o poskytnutí podpory a 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního 
prostředí ČR pro projekt “Snižení energetických ztrát objektu MŠ 
na ul. Těšínská 279 v Ostravě-Radvanicích”  

(zn.předkl.) 
50 
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Usnesení číslo: 2877/ZM1014/35 

  
k usnesení č. 8146/RM1014/107 

k usnesení č. 10891/RM1014/141 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) souhlasí 

  s tím, že předmět podpory nebude převeden na jinou osobu ani právně zatížen, 
zejména zastaven ve prospěch jiné osoby ( vyjma takových věcných břemen, u 
kterých výkon práv z nich odvozený neohrozí realizaci akce ani jejího účelu po 

stanovenou dobu ) nejméně po dobu 5 let od ukončení realizace akce dle čl. III., 
bodu 5 písm. e) smlouvy uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu     

  
 

ZM_M 50 

Žádost společnosti Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o., o 
navýšení neinvestiční účelové dotace  

Usnesení číslo: 2878/ZM1014/35 

(zn.předkl.) 

42 

  
k usnesení č. 10994/RM1014/142 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 
  

o navýšení poskytnuté neinvestiční účelové dotace o 2.116 tis. Kč k částečnému 

krytí provozních a osobních nákladů vzniklých v roce 2014 společnosti Dům 
kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o., se sídlem Ostrava-Zábřeh, náměstí SNP 1, 

PSČ 700 30, IČO 47973145, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a důvodové 
zprávy 

  

2) rozhodlo 
  

schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

- z v y š u j í 
  neinvestiční transfery 

  na § 3392, pol. 5213, ORG 4259, ORJ 160                              o 2.116 tis. Kč 
- s n i ž u j í 
  neinvestiční transfery 

  na § 3529, pol. 5909, ORJ 170                                                  o   657 tis. Kč 
  na § 3599, pol. 5492, ORJ 170                                                  o   359 tis. Kč 

  běžné výdaje 
  na § 3745, pol. 5169, ORG 56000000, ÚZ 3637, ORJ 300        o 1.100 tis. Kč 
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3) rozhodlo 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace 
z rozpočtu statutárního města Ostravy ev. č. 0005/2014/KZ dle bodu 1) tohoto 

usnesení a přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
 

ZM_M 51 
Žádost společnosti Ostravské výstavy, a.s., o poskytnutí 

neinvestiční dotace na havarijní opravu stěn Slezskoostravského 
hradu  
Usnesení číslo: 2879/ZM1014/35 

(zn.předkl.) 
42 

  
k usnesení č. 10995/RM1014/142 

  
Zastupitelstvo města 
  

1) rozhodlo 
  

o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 1.281 tis. Kč obchodní 

společnosti Ostravské výstavy, a.s., se sídlem Černá louka 3235, Moravská 
Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 25399471 na havarijní opravu stěn 
Slezskoostravského hradu 

  
2) rozhodlo 

  
schválit rozpočtové opatření, kterým se: 
- z v y š u j í 
  neinvestiční transfery 

  na § 2141, pol. 5213, ÚZ 8113, ORJ 160                                     o 1.281 tis. Kč 
- s n i ž u j í  

  kapitálové výdaje  
  na § 3639, pol. 6121, ÚZ 8113, ORG 8147, ORJ 230                    o 1.281 tis. Kč 

  

3) rozhodlo 
  

o uzavření smlouvy mezi statutárním městem Ostrava a společností Ostravské 

výstavy, a.s., dle bodu 1)  tohoto usnesení a přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 52 
Žádost společnosti Renarkon, o.p.s. o navýšení dotace a změnu 

termínu závěrečného vyúčtování projektu “Rekonstrukce objektu 
Terapeutické komunity Renarkon” dle smlouvy č. 0181/2011/KZ 

Usnesení číslo: 2880/ZM1014/35 

(zn.předkl.) 
41 

  
k materiálu č. BJ1014 03055/14 
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k usnesení č. 10996/RM1014/142 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 
  

o navýšení dotace a o změně termínu závěrečného vyúčtování projektu 

“Rekonstrukce objektu terapeutické komunity Renarkon” dle smlouvy č. 
0181/2011/KZ společnosti Renarkon, o.p.s., Mariánskohorská 1328/29, 702 00 

Ostrava, IČO 25380443 

  
2) rozhodlo 

  
o uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu 
statutárního města Ostravy č. 0181/2011/KZ ze dne 08.02.2011 uzavřené mezi 

statutárním městem Ostrava a společnosti Renarkon, o.p.s., Mariánskohorská 
1328/29, 702 00 Ostrava, IČO 25380443, dle bodu 1) tohoto usnesení a dle 
přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- s n i ž u j e účelová rezerva ORJ 300 

   § 3636, pol. 5901, ÚZ 3636                        o           786 tis. Kč 

- z v y š u j í neinvestiční transfery ORJ 160 

   § 4376, pol. 5221, ÚZ 3636                        o             19 tis. Kč 

- z v y š u j í investiční transfery ORJ 160 

   § 4376, pol. 6321, ÚZ 3636                        o           767 tis. Kč 

  

 
ZM_M 103 

Poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí na 
projekt “Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Matrosovova v 
Ostravě - Mariánských Horách”  

Usnesení číslo: 2881/ZM1014/35 

(zn.předkl.) 

50 

  

k usnesení č. 11096/RM1014/144 
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Zastupitelstvo města 
  

1) souhlasí 
  

s tím, že předmět podpory projektu „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ 
Matrosovova v Ostravě – Mariánských Horách“ nebude převeden na jinou osobu 

ani právně zatížen, zejména zastaven ve prospěch jiné osoby (vyjma takových 
věcných břemen, u kterých výkon práv z nich odvozený neohrozí realizaci akce ani 

plnění jejího účelu po stanovenou dobu) nejméně po dobu 5 let od ukončení 
realizace akce dle čl. III, bod 5) písmeno e) smlouvy uvedené v příloze č. 1 
předloženého materiálu 

  
 

ZM_M 104 
Poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí na 
projekt “Zateplení a výměna oken Základní školy Generála Janka 

Ostrava - Mariánské Hory”  
Usnesení číslo: 2882/ZM1014/35 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 11097/RM1014/144 
  

Zastupitelstvo města 
  

1) souhlasí 
  

s tím, že předmět podpory projektu „Zateplení a výměna oken Základní školy 
Generála Janka Ostrava – Mariánské Hory“ nebude převeden na jinou osobu ani 

právně zatížen, zejména zastaven ve prospěch jiné osoby (vyjma takových 
věcných břemen, u kterých výkon práv z nich odvozený neohrozí realizaci akce ani 

plnění jejího účelu po stanovenou dobu) nejméně po dobu 5 let od ukončení 
realizace akce dle čl. III, bod 5) písmeno e) smlouvy uvedené v příloze č. 1 
předloženého materiálu 

  
 

• Tisková oprava - 
Tisková oprava bodu 3) a 4) usnesení zastupitelstva města č. 

2674/ZM1014/34 ze dne 10. 09. 2014 
 

(zn.předkl.) 
31 

  

Zastupitelstvo města 
  

1) Chybné znění: 
  

3) rozhodlo  

o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města 
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Ostravy ve výši 187.150 Kč spolku Český svaz ochránců přírody ZO Nový Jičín, 

IČO: 47657901, se sídlem 74101 Nový Jičín, Palackého 1986/74 na “opravy a 
údržbu objektů v areálu záchranné stanice” v Bartošovicích dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu  

  
2) Správné znění: 

  
3) rozhodlo  

o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města 

Ostravy ve výši 187.150 Kč spolku ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02, IČO: 47657901, 
se sídlem 742 54  Bartošovice 146 na “opravy a údržbu objektů v areálu 
záchranné stanice” v Bartošovicích dle přílohy č. 2 předloženého materiálu  

 

  

3) Chybné znění: 
  

4) rozhodlo 

na straně statutárního města Ostravy o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové 

neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy se spolkem Český 
svaz ochránců přírody ZO Nový Jičín, IČO: 47657901, se sídlem 74101 Nový Jičín, 

Palackého 1986/74 dle bodu 3) tohoto usnesení a přílohy č. 5 předloženého 
materiálu 

  

4) Správné znění: 
  

4) rozhodlo 

na straně statutárního města Ostravy o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy se spolkem ZO 
ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02, IČO: 47657901, se sídlem 742 54  Bartošovice 146 dle 

bodu 3) tohoto usnesení a přílohy č. 5 předloženého materiálu 

 

  
 

  

 
 


