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Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města

Usnesení

Přehled usnesení zastupitelstva města dle čísel ze dne: 15.11.2017
Číslo usnesení

Materiál

Název

zn.předkl.

1931/ZM1418/30

ZM_M 0

35

1932/ZM1418/30

ZM_M 0

1933/ZM1418/30

ZM_M 0

1934/ZM1418/30
1935/ZM1418/30

ZM_M 1
ZM_M 61

1936/ZM1418/30
1937/ZM1418/30

ZM_M 3
ZM_M 4

1938/ZM1418/30

ZM_M 33

1939/ZM1418/30

ZM_M 5

1940/ZM1418/30

ZM_M 6

1941/ZM1418/30

ZM_M 7

1942/ZM1418/30

ZM_M 8

1943/ZM1418/30

ZM_M 9

1944/ZM1418/30

ZM_M 36

Schválení programu 30. zasedání zastupitelstva
města konaného dne 15.11.2017
Volba ověřovatelů zápisu z 30. zasedání
zastupitelstva města konaného dne 15.11.2017
Zpráva ověřovatelů zápisu z 29. zasedání
zastupitelstva města
Informace o činnosti orgánů města
Volba nového člena Finančního výboru
zastupitelstva města
Volba přísedících Okresního soudu v Ostravě
Přijetí dotace z Operačního programu Životní
prostředí 2014 – 2020 na projekt Podzemní
kontejnery v Ostravě-Porubě II.
Fúze společností Ostravské výstavy, a.s. a
Ostravský informační servis, s.r.o.
Koncepce sociálního bydlení statutárního města
Ostravy
Žádosti společnosti Renarkon o.p.s. o poskytnutí
účelové dotace z rozpočtu statutárního města
Ostrava
Návrh na uzavření Dodatku č.1 k Veřejnoprávní
smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace
v oblasti rodinná politika č. 4 na zabezpečení
projektu “Vzdělávací a poradenská činnost v
Rodinném centru Martínek” z rozpočtu
statutárního města Ostravy s organizací Sbor
Jednoty bratrské v Ostravě
Návrh na poskytnutí investičního a účelového
neinvestičního příspěvku právnické osobě
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková
organizace, z Fondu pro rozvoj Městské
nemocnice Ostrava
Přijetí Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí
dotace z Integrovaného regionálního operačního
programu k projektům “Transformace Domova
Barevný svět” a “Transformace Domova na
Liščině” právnické osoby Čtyřlístek - centrum pro
osoby se zdravotním postižením Ostrava,
příspěvková organizace
Změna zřizovací listiny Městské nemocnice
Ostrava, příspěvkové organizace

72
72
35
35
35
35

35
30
30

30

30

30

30

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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1945/ZM1418/30

ZM_M 37

1946/ZM1418/30

ZM_M 38

1947/ZM1418/30

ZM_M 39

1948/ZM1418/30
1949/ZM1418/30

ZM_M 40
ZM_M 10

1950/ZM1418/30

ZM_M 11

1951/ZM1418/30

ZM_M 41

1952/ZM1418/30

ZM_M 42

1953/ZM1418/30

ZM_M 43

1954/ZM1418/30

ZM_M 12

1955/ZM1418/30

ZM_M 13

1956/ZM1418/30

ZM_M 14

1957/ZM1418/30

ZM_M 15

1958/ZM1418/30

ZM_M 16

1959/ZM1418/30

ZM_M 17

Usnesení

Návrh na poskytnutí neinvestiční účelové víceleté
dotace dle Programu podpory veřejných
kulturních služeb v oblasti hudebního a
scénického umění na území statutárního města
Ostrava v letech 2018 - 2023 Divadelní
společnosti Petra Bezruče s.r.o.
Žádost obchodní společnosti Ostravské výstavy,
a.s., o poskytnutí neinvestiční účelové dotace na
“Nákup židlí”
Návrh Memoranda o finanční participaci na
pořádání Mezinárodního hudebního festivalu
Leoše Janáčka
Fond pro výstavbu nového koncertního sálu
Žádost obchodní společnosti Sportovní a rekreační
zařízení města Ostravy, s.r.o., o poskytnutí
investiční účelové dotace na projekční a
inženýrskou činnost pro Rekonstrukci
Sportovního areálu Poruba - II. etapa
Informativní zpráva o poskytnutí neinvestiční
účelové dotace z rozpočtu statutárního města
Ostravy spolku Sportovní události v Ostravě z.s.
Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o
poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu
statutárního města Ostravy ev.č. 1883/2017/ŠaS
Žádost o prominutí odvodu za porušení
rozpočtové kázně včetně penále spolku TJ Sokol
Koblov z.s.
Žádost o prominutí části odvodu za porušení
rozpočtové kázně spolku Boxing Ostrava, z.s.
Návrh dodatku č. 8 ke zřizovací listině právnické
osoby Zoologická zahrada Ostrava, p. o. Návrh
dodatku č. 5 ke zřizovací listině právnické osoby
Domov Sluníčko, Ostrava - Vítkovice, p. o.
Návrh na svěření majetku městskému obvodu
Radvanice a Bartovice
Návrh směnit nemovité věci v k. ú. Proskovice,
obec Ostrava
Návrh směnit nemovité věci s Dopravním
podnikem Ostrava a.s, návrh svěřit pozemek v k.ú.
Slezská Ostrava, obec Ostrava, návrh na záměr
města darovat pozemek Ostravské univerzitě,
návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti
inženýrských sítí k pozemkům v k.ú. Zábřeh nad
Odrou
Návrh na záměr města zřídit právo stavby na
nemovitosti v k.ú. Svinov, obec Ostrava.
Návrh přijmout darem věci v k.ú. Poruba, obec
Ostrava

31

31

31

31
46

46

46

46

46
32

32
32
32

32
32
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1960/ZM1418/30

ZM_M 18

1961/ZM1418/30

ZM_M 19

1962/ZM1418/30

ZM_M 20

1963/ZM1418/30

ZM_M 21

1964/ZM1418/30

ZM_M 22

1965/ZM1418/30

ZM_M 23

1966/ZM1418/30

ZM_M 24

1967/ZM1418/30

ZM_M 25

1968/ZM1418/30

ZM_M 26

1969/ZM1418/30

ZM_M 27

1970/ZM1418/30

ZM_M 44

1971/ZM1418/30

ZM_M 45

1972/ZM1418/30

ZM_M 46

1973/ZM1418/30

ZM_M 47

1974/ZM1418/30

ZM_M 48

1975/ZM1418/30

ZM_M 49

1976/ZM1418/30

ZM_M 50

1977/ZM1418/30

ZM_M 51

1978/ZM1418/30

ZM_M 52

Usnesení

Návrh na záměr města darovat nemovité věci v
k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, návrh na záměr
města prodat část pozemku p.p.č. 340/5 v k.ú.
Hrabůvka
Návrh darovat nemovité věci v k.ú. Polanka nad
Odrou, obec Ostrava
Návrh nekoupit nemovité věci v k.ú. Stará Plesná,
obec Ostrava - ul. Akátová x ul. 26. dubna
Návrh koupit nemovité věci v k. ú. Michálkovice,
obec Ostrava
Návrh koupit nemovitou věc v k. ú. Pustkovec,
obec Ostrava a část nemovité věci v k. ú.
Moravská Ostrava, obec Ostrava
Návrh koupit spoluvlastnické podíly k nemovité
věci v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
Návrh koupit nemovité věci v k. ú. Dubina u
Ostravy, obec Ostrava
Návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k.
ú. Michálkovice, obec Ostrava, návrh na záměr
města neprodat nemovité věci v k. ú. Výškovice u
Ostravy a k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava
Návrh na záměr města neprodat pozemky v k.ú.
Poruba, obec Ostrava, návrh nekoupit pozemky v
k.ú. Pustkovec, obec Ostrava
Návrh na záměr města neprodat nemovitou věc v
k.ú. Stará Plesná a v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava
Uzavření dohody o zániku závazku se společností
DS REAL STAV s.r.o. “v likvidaci”, prominutí
smluvní pokuty
Rámcová smlouva mezi Moravskoslezským
krajem a statutárním městem Ostrava o spolupráci
při přípravě a realizaci významných dopravních
staveb
Návrh na záměr města darovat nemovité věci v
k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
Návrh na záměr města směnit pozemky v k. ú.
Hošťálkovice, obec Ostrava, lokalita ulice K Vodě
Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú.
Poruba, obec Ostrava
Návrh koupit části pozemku p.p.č. 566/289 v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava
Návrh koupit nemovité věci v k. ú. Hrabůvka,
Moravská Ostrava, Zábřeh nad Odrou a Vítkovice,
obec Ostrava
Návrh koupit stavbu garáže v k. ú. Moravská
Ostrava, obec Ostrava
Návrh nekoupit nemovité věci v k. ú. Hrabová,
obec Ostrava

32

32
32
32
32

32
32
32

32

32
32

32

32
32
32
32
32

32
32
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1979/ZM1418/30

ZM_M 53

1980/ZM1418/30

ZM_M 54

1981/ZM1418/30

ZM_M 55

1982/ZM1418/30

ZM_M 56

1983/ZM1418/30

ZM_M 60

1984/ZM1418/30

ZM_M 28

1985/ZM1418/30

ZM_M 29

1986/ZM1418/30

ZM_M 30

1987/ZM1418/30

ZM_M 57

1988/ZM1418/30
1989/ZM1418/30
1990/ZM1418/30
1991/ZM1418/30

ZM_M 31
ZM_M 58
ZM_M 59
ZM_M 32

Usnesení

Návrh prodat část pozemku v k. ú. Svinov, obec
Ostrava
Návrh na záměr města prodat pozemky (lokalita
ul. Sokolská třída), návrh na záměr města neprodat
část pozemku (ul. Palackého), vše v k. ú. Přívoz,
obec Ostrava
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú.
Dubina u Ostravy, obec Ostrava - ČEZ Distribuce,
a.s.
Návrh změnit usnesení zastupitelstva města č.
1919/ZM1418/29 ze dne 18. 10. 2017
Návrh koupit nemovitou věc v k.ú. Polanka nad
Odrou, obec Ostrava, návrh svěřit nemovitou věc
v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava
městskému obvodu Polanka nad Odrou
Návrh Plánu odpadového hospodářství
statutárního města Ostravy pro období let 2017 –
2021
Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu
životního prostředí města Ostravy na údržbu a
opravy objektů využívaných v souvislosti se
záchranou volně žijících handicapovaných
živočichů v areálu záchranné stanice v
Bartošovicích
Informativní zpráva o reorganizaci činností
obchodní společnosti Ostravské městské lesy a
zeleň, s.r.o.
Návrh na poskytnutí dotace Moravskoslezskému
kraji na spolufinancování projektu “Kotlíkové
dotace v Moravskoslezském kraji”
Úspory - rozpočtové opatření
Zpráva o hospodaření SMO za 3. čtvrtletí 2017
Zapojení nerozpočtovaných příjmů
Projednání změny přílohy č. 1 Smlouvy o zajištění
dopravní obslužnosti na území
Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou
dopravou - oblast Vítkovsko, kdy o uzavření
smlouvy rozhodlo zastupitelstvo města svým
usnesením č. 1879/ZM1418/28 ze dne 20.09.2017

32
32

32

32
32

33

33

33

33

29
29
29
39
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zastupitelstvo města

Usnesení

Materiály projednané bez přijatého usnesení :
Materiál

Název

zn.předkl.

ZM_M 34

Návrh na uzavření “Smlouvy o zániku
předkupního práva a zákazu zcizení a zatížení a
smlouvy o úpravě práv a povinností mezi jejími
účastníky a prohlášení a souhlasy”

32

Materiál

Název

zn.předkl.

ZM_M 35

Návrh na přijetí majetkoprávních úprav k
32
nemovitým věcem nacházejícím se ve strategické
průmyslové zóně Ostrava - Mošnov, v ploše “A”

Materiály, které byly staženy :

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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ZM_M 0
Schválení programu 30. zasedání zastupitelstva města konaného dne
15.11.2017

Usnesení

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 1931/ZM1418/30
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
program 30. zasedání zastupitelstva města konaného dne 15.11.2017

ZM_M 0
(zn.předkl.)
Volba ověřovatelů zápisu z 30. zasedání zastupitelstva města konaného
72
dne 15.11.2017
Usnesení číslo: 1932/ZM1418/30
Zastupitelstvo města
1)

volí
za ověřovatele zápisu z 30. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 15.11.2017, Mgr. Jana
Kovácse, Ph.D., a JUDr. Ivana Štefka

ZM_M 0
Zpráva ověřovatelů zápisu z 29. zasedání zastupitelstva města

(zn.předkl.)
72

Usnesení číslo: 1933/ZM1418/30
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
zprávu ověřovatelů zápisu Ing. Lumíra Palyzy a Ing. Leopolda Sulovského o ověření zápisu z
29. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 18.10.2017

ZM_M 1
Informace o činnosti orgánů města

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 1934/ZM1418/30

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

Zastupitelstvo města
1)

bere na vědomí
informaci o činnosti orgánů města

ZM_M 61
Volba nového člena Finančního výboru zastupitelstva města

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 1935/ZM1418/30
Zastupitelstvo města
1)

bere na vědomí
rezignaci Ing. Zuzany Ožanové, nar. XXXX, bytem XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX,
na členství ve Finančním výboru zastupitelstva města

2)

volí
členem Finančního výboru zastupitelstva města
Žanetu Thomasovou, členku ZM

ZM_M 3
Volba přísedících Okresního soudu v Ostravě

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 1936/ZM1418/30
k usnesení č. 07648/RM1418/107
Zastupitelstvo města
1)

volí
kandidáty:
1. paní AXXX AXXXXXXXX, trvalý pobyt Ostrava-XXXXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXX navrženou panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011),
2. paní AXXXXXX BXXXXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXX navrženou panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí
ANO 2011),
3. paní VXXXXX HXXXXXXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXX XXXX

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

XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX navrženou panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí
ANO 2011),
4. paní JXXX HXXXXXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXX XXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXX navrženou panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí
ANO 2011),
5. pana Ing. Bc. PXXXX HXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX XXXXXXXX navrženého panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí
ANO 2011),
6. paní Bc. KXXXXXXX HXXXXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXX XXXXX
XXXXXX XXXX navrženou paní doc. Ing. Ivetou Vozňákovou, Ph.D. (hnutí Ostravak),
7. paní AXXXX KXXXXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
XXXXXXX navrženou panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011),
8. paní MXXXX KXXXXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXXXXX XX XXXXX
XXXXXX navrženou panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011),
9.
paní
HXXXXX
MXXXXXXXX,
trvalý pobyt
OstravaXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX XXXXXXXX navrženou panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí
ANO 2011),
10. pana Bc. PXXXX MXXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXX XXXX XXXXXXX
XXXXXX navrženého panem Ing. Zbyňkem Pražákem, Ph.D. (KDU-ČSL),
11. paní ZXXXXX PXXXXXXX, trvalá pobyt OstravaXXXXXXXX XXXXXXXXXX
XXXXXXX XXXXXXX navrženou paní doc. Ing. Ivetou Vozňákovou, Ph.D. (hnutí
Ostravak),
12. paní ŠXXXX RXXXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXX navrženou panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO
2011),
13. pana JUDr. MXXXXXXXX SXXXXXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXX
XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX navrženého panem JUDr. Josefem Babkou
(KSČM),
14. paní EXXXXX MXXXXX SXXXXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX XXXXXX navrženou panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí
ANO 2011),
15. paní RXXXXX SXXXXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXX navrženou panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011),
16. pana PhDr. Mgr. Ing. Bc. LXXXXX SXXXXXXX, MBA, MSc., trvalý pobyt
OstravaXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX navrženého paní doc. Ing.
Ivetou Vozňákovou, Ph.D. (hnutí Ostravak),
17. paní DXXXXXX SXXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXX navrženou panem Ing. Zbyňkem Pražákem, Ph.D. (KDUČSL),
18. pana JXXXXX SXXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXXX XXXXXXXX
XXX XXXXX XXXXXX, navrženého paní doc. Ing. Ivetou Vozňákovou, Ph.D. (hnutí
Ostravak),
19. pana PXXXX SXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXX navrženého panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO
2011),
20. paní DXXXXXX ŠXXXXXXXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXX navrženou panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí
ANO 2011),
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Usnesení

21. paní JXXXXXXX ŠXXXXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXXXX X
XXXXX XXXXXXXX navrženou paní doc. Ing. Ivetou Vozňákovou, Ph.D. (hnutí
Ostravak),
22. paní DXXXXX ŠXXXXXXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXX XXXXXXX
XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX navrženou panem Mgr. Michalem Mariánkem
(hnutí Ostravak),
23. paní MXXXXX UXXXXXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX XXXXXXXX navrženou panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí
ANO 2011),
24. pana Ing. PXXXX VXXXXXXXX, Ph.D., trvalý pobyt OstravaXXXXXXXX
XXXXXX XXXXXX navrženého paní doc. Ing. Ivetou Vozňákovou, Ph.D. (hnutí
Ostravak),
25. paní ŠXXXX VXXXXXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXX XXXXXXX
XXXXXXXXXXXX XXXXXX navrženou panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí
ANO 2011),
26. paní LXXXXXX ZXXXXXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXX navrženou panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO
2011)
za přísedící Okresního soudu v Ostravě na dobu 4 let

ZM_M 4
Přijetí dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 na
projekt Podzemní kontejnery v Ostravě-Porubě II.

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 1937/ZM1418/30
k usnesení č. 07477/RM1418/106
Zastupitelstvo města
1)

souhlasí
s podmínkami dle části II. čl. 14 Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace uvedených v
příloze č. 1 předloženého materiálu

ZM_M 33
(zn.předkl.)
Fúze společností Ostravské výstavy, a.s. a Ostravský informační servis,
35
s.r.o.
Usnesení číslo: 1938/ZM1418/30
k usnesení č. 07663/RM1418/108
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Usnesení

Zastupitelstvo města
1)

souhlasí
se záměrem fúze sloučením společnosti Ostravské výstavy, a.s., se sídlem Černá louka 3235,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 25399471 a společnosti Ostravský informační servis,
s.r.o. , se sídlem Jurečkova 1935/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 26879280, kdy
bude nástupnickou společností společnost Ostravské výstavy, a.s., se sídlem Černá louka 3235,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 25399471

ZM_M 5
Koncepce sociálního bydlení statutárního města Ostravy

(zn.předkl.)
30

Usnesení číslo: 1939/ZM1418/30
k usnesení č. 07553/RM1418/107
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
Koncepci sociálního bydlení statutárního města Ostravy dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu

ZM_M 6
Žádosti společnosti Renarkon o.p.s. o poskytnutí účelové dotace z
rozpočtu statutárního města Ostrava

(zn.předkl.)
30

Usnesení číslo: 1940/ZM1418/30
k usnesení č. 07555/RM1418/107
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o poskytnutí účelových dotací společnosti Renarkon o.p.s., Mariánskohorská 1328/29, 70200
Ostrava, IČO 25380443, dle přílohy č. 1. a 2 předloženého materiálu a o uzavření
veřejnoprávních smluv mezi statutárním městem Ostrava a shora uvedenou společností o
poskytnutí dotace dle návrhu uvedeného v příloze č. 3 předloženého materiálu

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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2)

Usnesení

schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se:
snižují
neinvestiční transfery krajům
na § 4377, pol. 5323, ORG 43, ORJ 180

3)

o

740 tis. Kč

zvyšují
neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím
na § 4376, pol. 5221, ORJ 180
o

740 tis. Kč

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

Ing. Lukáš Jančálek,
vedoucí odboru financí a rozpočtu

T: 15.11.2017

ZM_M 7
(zn.předkl.)
Návrh na uzavření Dodatku č.1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí
30
neinvestiční účelové dotace v oblasti rodinná politika č. 4 na
zabezpečení projektu “Vzdělávací a poradenská činnost v Rodinném
centru Martínek” z rozpočtu statutárního města Ostravy s organizací
Sbor Jednoty bratrské v Ostravě
Usnesení číslo: 1941/ZM1418/30
k usnesení č. 1537/ZM1418/24
k usnesení č. 07557/RM1418/107
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v
oblasti rodinná politika č. 4 na zabezpečení projektu “Vzdělávací a poradenská činnost v
Rodinném centru Martínek” z rozpočtu statutárního města Ostravy, ev. č. 0704/2017/SVZ
uzavřené s organizací Sbor Jednoty bratrské v Ostravě, Martinovská 3154/23, 723 00 Ostrava Martinov, IČO 73633542, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

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

ZM_M 8
(zn.předkl.)
Návrh na poskytnutí investičního a účelového neinvestičního příspěvku
30
právnické osobě Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace,
z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava
Usnesení číslo: 1942/ZM1418/30
k usnesení č. 07552/RM1418/107
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
a) realizaci akcí Městskou nemocnicí Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162 dle
důvodové zprávy a příloh č. 1 a č. 2 předloženého materiálu
b) financování akcí dle bodu 1a) tohoto usnesení z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice
Ostrava

2)

schvaluje
Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162, se sídlem Nemocniční
898/20A, 728 80 Ostrava poskytnutí
- investičního příspěvku v celkové výši
- účelového neinvestičního příspěvku v celkové výši

1 505 tis. Kč
226 tis. Kč

dle důvodové zprávy a příloh č. 1 a č. 2 předloženého materiálu
3)

schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
- sníží
ostatní kapitálové výdaje - Fond pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava
na § 3599, pol. 6909, ÚZ 1070, ORJ 170

o 1 731 tis. Kč

- zvýší
investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
na § 3522, pol. 6351, ÚZ 1070, ORG 4241, ORJ 170

o 1 505 tis. Kč

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

Strana 13/53

Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města

- zvýší
neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
na § 3522, pol. 5331, ÚZ 1070, ORG 4241, ORJ 170
4)

Usnesení

o

226 tis. Kč

schvaluje
úpravu závazného ukazatele právnické osobě Městská nemocnice Ostrava, příspěvková
organizace, IČO 00635162, a to:
- zvýšení investičního příspěvku
- zvýšení neinvestičního příspěvku

5)

o 1 505 tis. Kč
o 226 tis. Kč

ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) a úpravu závazného ukazatele dle bodu 4)
tohoto usnesení
Vyřizuje:

Ing. Lukáš Jančálek,
vedoucí odboru financí a rozpočtu

T: 30.11.2017

ZM_M 9
(zn.předkl.)
Přijetí Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace z
30
Integrovaného regionálního operačního programu k projektům
“Transformace Domova Barevný svět” a “Transformace Domova na
Liščině” právnické osoby Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním
postižením Ostrava, příspěvková organizace
Usnesení číslo: 1943/ZM1418/30
k usnesení č. 07549/RM1418/107
k usnesení č. 07355/RM1418/104
k usnesení č. 0975/ZM1418/15
k usnesení č. 03425/RM1418/51
k usnesení č. 05914/RM1418/86
Zastupitelstvo města
1)

souhlasí
a) s přijetím dotace z Integrovaného regionálního operačního programu od poskytovatele
dotace Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 932/6, 110 15 Praha 1 na
projekt ”Transformace Domova Barevný svět” dle Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí

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

dotace č. 117D03D000144 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu a Podmínek rozhodnutí o
poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu a dle důvodové zprávy předloženého
materiálu
b) s přijetím dotace z Integrovaného regionálního operačního programu od poskytovatele
dotace Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 932/6, 110 15 Praha 1 na
projekt ”Transformace Domova na Liščině” dle Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí
dotace č. 117D03D000146 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu a Podmínek rozhodnutí o
poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu a dle důvodové zprávy předloženého
materiálu

ZM_M 36
Změna zřizovací listiny Městské nemocnice Ostrava, příspěvkové
organizace

(zn.předkl.)
30

Usnesení číslo: 1944/ZM1418/30
k usnesení č. 07667/RM1418/108
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
dodatek č. 6 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 příspěvkové organizace Městská nemocnice
Ostrava, p. o., se sídlem Nemocniční 898/20A, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO:
00635162, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

2)

stanovuje
že dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace dle bodu 1) tohoto usnesení
podepíše spolu s primátorem Ing. Tomášem Macurou, MBA, náměstek primátora Mgr. Michal
Mariánek

ZM_M 37
(zn.předkl.)
Návrh na poskytnutí neinvestiční účelové víceleté dotace dle Programu
31
podpory veřejných kulturních služeb v oblasti hudebního a scénického
umění na území statutárního města Ostrava v letech 2018 - 2023
Divadelní společnosti Petra Bezruče s.r.o.
Usnesení číslo: 1945/ZM1418/30
k usnesení č. 1649/ZM1418/26
k usnesení č. 07669/RM1418/108
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Usnesení

Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o poskytnutí neinvestiční účelové víceleté dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy v
celkové výši 75 mil. Kč pro období od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2023 jedinému žadateli - Divadelní
společnosti Petra Bezruče s.r.o., se sídlem 28. října 120/1701, 702 00 Ostrava-Moravská, IČO:
25382276 na její vlastní uměleckou, především divadelní činnost realizovanou v objektu
Divadla Petra Bezruče na ul. 28. října 120/1701 v Ostravě dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy
předloženého materiálu a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové
víceleté dotace mezi statutárním městem Ostrava a žadatelem uvedeném v bodě 1) tohoto
usnesení dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

ZM_M 38
Žádost obchodní společnosti Ostravské výstavy, a.s., o poskytnutí
neinvestiční účelové dotace na “Nákup židlí”

(zn.předkl.)
31

Usnesení číslo: 1946/ZM1418/30
k usnesení č. 07668/RM1418/108
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o neposkytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 200 tis. Kč obchodní společností Ostravské
výstavy, a.s., se sídlem Černá louka 3235, PSČ 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO
25399471, na realizaci projektu “Nákup židlí” dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy
předloženého materiálu

ZM_M 39
Návrh Memoranda o finanční participaci na pořádání Mezinárodního
hudebního festivalu Leoše Janáčka

(zn.předkl.)
31

Usnesení číslo: 1947/ZM1418/30
k usnesení č. 07671/RM1418/108
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o uzavření Memoranda o finanční participaci na pořádání Mezinárodního hudebního festivalu

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

Strana 16/53

Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města

Usnesení

Leoše Janáčka dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu

ZM_M 40
Fond pro výstavbu nového koncertního sálu

(zn.předkl.)
31

Usnesení číslo: 1948/ZM1418/30
k usnesení č. 07670/RM1418/108
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o zřízení Fondu pro výstavbu nového koncertního sálu dle důvodové zprávy a přílohy č. 1
předloženého materiálu

2)

schvaluje
Statut Fondu pro výstavbu nového koncertního sálu dle důvodové zprávy a přílohy č. 1
předloženého materiálu

ZM_M 10
Žádost obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města
Ostravy, s.r.o., o poskytnutí investiční účelové dotace na projekční a
inženýrskou činnost pro Rekonstrukci Sportovního areálu Poruba - II.
etapa

(zn.předkl.)
46

Usnesení číslo: 1949/ZM1418/30
k usnesení č. 07562/RM1418/107
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o poskytnutí investiční účelové dotace ve výši 2 800 000,- Kč na projekční a inženýrskou
činnost pro Rekonstrukci Sportovního areálu Poruba II. etapa obchodní společnosti Sportovní
a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., se sídlem Čkalovova 6144/20, Ostrava-Poruba, PSČ
708 00, IČO 25385691 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a o uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy mezi
statutárním městem Ostrava a obchodní společností Sportovní a rekreační zařízení města
Ostravy, s.r.o., se sídlem Čkalovova 6144/20, Ostrava-Poruba, PSČ 708 00, IČO 25385691
, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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2)

Usnesení

schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
snižuje rozpočtová rezerva na ORJ 120
na § 6409, pol. 5901 o 2 800 tis. Kč
zvyšují investiční transfery na ORJ 161
na § 3412, pol. 6313, ORG 4262 o 2 800 tis. Kč

3)

ukládá
radě města
realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení
Vyřizuje:

Ing. Lukáš Jančálek,
vedoucí odboru financí a rozpočtu

T: 30.11.2017

ZM_M 11
(zn.předkl.)
Informativní zpráva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu
46
statutárního města Ostravy spolku Sportovní události v Ostravě z.s.
Usnesení číslo: 1950/ZM1418/30
k usnesení č. 07563/RM1418/107
Zastupitelstvo města
1)

bere na vědomí
informativní zprávu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace spolku Sportovní události v
Ostravě, IČO l939998, se sídlem Fryčovice 618, 739 45 Fryčovice na realizaci sportovní akce
“Ostravské hokejové derby “ ve výši 50 tis. Kč

ZM_M 41
Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční
účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ev.č.
1883/2017/ŠaS

(zn.předkl.)
46

Usnesení číslo: 1951/ZM1418/30
k usnesení č. 1725/ZM1418/27
k usnesení č. 07672/RM1418/108

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

Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o uzavření Dodatku č.1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z
rozpočtu statutárního města Ostravy, ev.č. smlouvy 1883/2017/ŠaS, mezi statutárním městem
Ostrava a Ostravskou univerzitou, IČO 61988987, se sídlem Dvořákova 138/7, 701 03 Ostrava
- Moravská Ostrava, dle přílohy č.3 předloženého materiálu

2)

schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
- snižují ostatní neinvestiční výdaje
na § 3299, pol. 5901, ÚZ 7113, ORJ 140
- zvyšují neinvestiční transfery
na § 3299, pol. 5332, ORJ 140

3)

o

120 tis. Kč

o

120 tis. Kč

ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení
T: 30.11.2017

ZM_M 42
Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně včetně
penále spolku TJ Sokol Koblov z.s.

(zn.předkl.)
46

Usnesení číslo: 1952/ZM1418/30
k usnesení č. 07675/RM1418/108
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o prominutí odvodu uloženého Magistrátem města Ostravy čj. SMO/353978/17/ŠaS/Osu ze
dne 12.9.2017 spolku TJ Sokol Koblov z.s., se sídlem Na Skotnici 19/23, PSČ 711 00 Ostrava
- Koblov, IČO 45234191, ve výši 67 936,- Kč

2)

rozhodlo
o prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši 15 558,- Kč
spolku TJ Sokol Koblov z.s., se sídlem Na Skotnici 19/23, PSČ 711 00 Ostrava - Koblov, IČO
45234191

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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ZM_M 43
Žádost o prominutí části odvodu za porušení rozpočtové kázně spolku
Boxing Ostrava, z.s.

Usnesení

(zn.předkl.)
46

Usnesení číslo: 1953/ZM1418/30
k usnesení č. 07677/RM1418/108
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o prominutí části odvodu uloženého Magistrátem města Ostravy čj. SMO/418726/17/ŠaS/Osu
ze dne 17.10.2017 spolku Boxing Ostrava, z.s., se sídlem Hladnovská 259/128, 712 00
Ostrava-Muglinov, IČO 22719423, ve výši 25 469,75 Kč

ZM_M 12
Návrh dodatku č. 8 ke zřizovací listině právnické osoby Zoologická
zahrada Ostrava, p. o. Návrh dodatku č. 5 ke zřizovací listině právnické
osoby Domov Sluníčko, Ostrava - Vítkovice, p. o.

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 1954/ZM1418/30
k usnesení č. 07582/RM1418/107
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
a) dodatek č. 8 ke zřizovací listině ze dne 21. 5. 2014 právnické osoby Zoologická za,hrada
Ostrava, příspěvková organizace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
b) dodatek č. 5 ke zřizovací listině ze dne 21. 5. 2014 právnické osoby Domov Sluníčko,
Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

2)

stanovuje
že dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací dle bodu 1a) a 1b) tohoto
usnesení podepíše spolu s primátorem Ing. Tomášem Macurou, MBA, náměstek primátora
Mgr. Radim Babinec

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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ZM_M 13
Návrh na svěření majetku městskému obvodu Radvanice a Bartovice

Usnesení

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 1955/ZM1418/30
k usnesení č. 07583/RM1418/107
Zastupitelstvo města
1)

si vyhrazuje
rozhodnutí označit níže uvedený majetek jakožto majetek svěřený dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b)
Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn
a doplňků, městskému obvodu Radvanice a Bartovice, a to:
• Cyklistická stezka (SO 101) - stavba je provedena na pozemcích parc. č. 108/1, 2073/1,
2075/7, 2075/9, 2087, 2090, 2094/2, 2127, 2128, 2131/3, 2137/2, 2139/1, 2140/1, 2141/2,
2141/3, 3215/1, 3215/2, 3258, 3265/1, 3265/11, 3265/12, 3275/4, 3275/8, 3276/3 v
katastrálním území Radvanice, obec Ostrava v pořizovací hodnotě 5.117.098,88 Kč.
• Opěrná zeď (SO 201) - stavba je provedena na pozemcích parc. č. 2087 a 3276/3 v
katastrálním území Radvanice, obec Ostrava v pořizovací hodnotě 1.477.348,84 Kč.
• Pozemky v k. ú. Radvanice, obec Ostrava:
pozemek parc. č. 2073/1, ostatní plocha, neplodná půda,
inv. č. 53252 v hodnotě 10.060,- Kč,
pozemek parc. č. 2075/7, ostatní plocha, jiná plocha,
inv. č. 51254 v hodnotě 1.064.640,- Kč,
pozemek parc. č. 2087, orná půda,
inv. č. 156511 v hodnotě 279.500,- Kč,
pozemek parc. č. 2137/2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
inv. č. 52684 v hodnotě 758.800,- Kč,
pozemek parc. č. 2141/2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
inv. č. 52685 v hodnotě 622.160,- Kč,
pozemek parc. č. 2141/3, ostatní plocha, zeleň,
inv. č. 143111 v hodnotě 715.500,- Kč,
pozemek parc. č. 3265/11, ostatní plocha, ostatní komunikace,
inv. č. 52996 v hodnotě 1.687.830,- Kč,
pozemek parc. č. 3265/12, ostatní plocha, ostatní komunikace,
inv. č. 52997 v hodnotě 2.292.639,- Kč,
pozemek parc. č. 3283/1, ostatní plocha, neplodná půda,
inv. č. 51258 v hodnotě 106.240,- Kč.

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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2)

Usnesení

rozhodlo
označit majetek uvedený v bodě 1) tohoto usnesení jakožto majetek svěřený městskému
obvodu Radvanice a Bartovice dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č.
14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků

3)

žádá
starostku městského obvodu Radvanice a Bartovice o zajištění udržitelnosti projektu
„Cyklistická trasa O, Ostrava - Radvanice“
• dle podmínek stanovených ve smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady
ev. č. 0332/2016/OSR a o spolupráci s odborem strategického rozvoje MMO při
administraci pravidelných zpráv o udržitelnosti projektu
• dle podmínek stanovených ve smlouvě o financování z úvěru Evropské investiční banky
ev. č. 3100/2008/OFR a o spolupráci s odborem financí a rozpočtu MMO v případě
potřeby
Vyřizuje:

Mgr. Šárka Tekielová,
starostka městského obvodu Radvanice a Bartovice

ZM_M 14
Návrh směnit nemovité věci v k. ú. Proskovice, obec Ostrava

T: 15.12.2027

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 1956/ZM1418/30
k usnesení č. 07578/RM1418/107
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
směnit
nemovitou věc ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu
Proskovice, a to:
- část pozemku parc. č. 85/11, orná půda o výměře 850 m2, která je dle geometrického
plánu č. 866-12/2017 vyhotoveného pro k. ú. Proskovice, obec Ostrava, dále označena jako
pozemek parc. č. 85/11, orná půda v k. ú. Proskovice, obec Ostrava
za
nemovitou věc v podílovém spoluvlastnictví XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXX
XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX,XXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX, a
to:
- pozemek parc. č. 85/10 v k. ú. Proskovice, obec Ostrava
a uzavřít směnnou smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

ZM_M 15
Návrh směnit nemovité věci s Dopravním podnikem Ostrava a.s, návrh
svěřit pozemek v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, návrh na záměr
města darovat pozemek Ostravské univerzitě, návrh na uzavření
smlouvy o zřízení služebnosti inženýrských sítí k pozemkům v k.ú.
Zábřeh nad Odrou

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 1957/ZM1418/30
k usnesení č. 07587/RM1418/107
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
směnit
níže uvedené nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního
města Ostravy, nesvěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, a to:
- pozemek p.p.č. 455/74
- pozemek p.p.č. 455/94
- pozemek p.p.č. 1095/5
za
níže uvedené nemovité věci ve vlastnictví Dopravního podniku Ostrava a.s., Poděbradova
494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 619 74 757, a to:
- pozemek parc.č. 3468/5 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
- pozemek parc.č. 1211/2 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
a uzavřít směnnou smlouvu dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

2)

si vyhrazuje
rozhodnutí označit pozemek parc.č. 1211/2 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, jakožto
majetek svěřený městskému obvodu Slezská Ostrava, dle čl. 9 odst. (1) písm. b) Obecně
závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění, za podmínky,

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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že statutární město Ostrava nabude uvedený pozemek do svého vlastnictví
3)

rozhodlo
označit pozemek parc.č. 1211/2 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený
městskému obvodu Slezská Ostrava dle čl. 9 odst. (1), písm. b) Obecně závazné vyhlášky č.
14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění za podmínky, že statutární město Ostrava
nabude uvedený pozemek do svého vlastnictví

4)

rozhodlo
o záměru města darovat
- pozemek parc.č. 3468/5 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
za podmínky, že statutární město Ostrava nabude uvedený pozemek do svého vlastnictví
Ostravské univerzitě, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava, IČO: 619 88 987
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

ZM_M 16
(zn.předkl.)
Návrh na záměr města zřídit právo stavby na nemovitosti v k.ú. Svinov,
32
obec Ostrava.
Usnesení číslo: 1958/ZM1418/30
k usnesení č. 07589/RM1418/107
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o záměru města
zřídit právo stavby k pozemkům a k částem pozemků ve vlastnictví statutárního města
Ostravy, svěřeným Městskému obvodu Svinov, a to:
parc.č. 3162/4, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 1 448 m2
parc.č. 3475/15, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 1 490 m2
parc.č. 3162/1, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 2 245 m2
parc.č. 3475/1, ost. plocha - jiná plocha o výměře 1 499 m2

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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a dále
- k části pozemku parc.č. 3475/15 o výměře 6 m2, která je dle geometrického plánu č. 2755 571/2017, vyhotoveného pro k.ú. Svinov, označena jako pozemek parc.č. 3475/28 v k.ú.
Svinov, obec Ostrava
- k části pozemku parc.č. 3475/15 o výměře 16 m2, která je dle geometrického plánu č. 2762 607/2017 vyhotoveného pro k.ú. Svinov, označena jako pozemek parc.č. 3475/30 v k.ú.
Svinov, obec Ostrava
- k části pozemku parc.č. 3475/1 o výměře 1 m2, která je dle geometrického plánu č. 2762 607/2017 vyhotoveného pro k.ú. Svinov, označena jako pozemek parc.č. 3475/29 v k.ú.
Svinov, obecOstrava
- k části pozemku parc.č. 3162/4 o výměře 2 m2, která je dle geometrického plánu č. 2762 607/2017 vyhotoveného pro k.ú. Svinov, označena jako pozemek parc.č. 3162/9 v k.ú. Svinov,
obec Ostrava
- k části pozemku parc.č. 3162/1 o výměře 1 m2, která je dle geometrického plánu č. 2762 607/2017 vyhotoveného pro k.ú. Svinov, označena jako pozemek parc.č. 3162/8 v k.ú. Svinov,
obec Ostrava
- k čásit pozemku parc.č. 3162/1 o výměře 4 m2, která je dle geometrického plánu č. 2762 607/2017, vyhotoveného pro k.ú. Svinov, označena jako pozemek parc.č. 3162/7 v k.ú.
Svinov, obec Ostrava
(ul. Sjízdná x ul. Opavská , v blízkosti prodejny Lidl Česká republika v.o.s. v Ostravě Svinově)
dle geometrických plánů č. 2762 - 607/2017 a č. 2755 - 571/2017, které jsou přílohou č. 1
předloženého materiálu
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

ZM_M 17
Návrh přijmout darem věci v k.ú. Poruba, obec Ostrava

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 1959/ZM1418/30
k usnesení č. 07593/RM1418/107
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
přijmout darem pozemky parc.č. 2950/5, parc.č. 2959, parc.č. 2960, parc.č. 2962/1, parc.č.
2962/13, parc.č. 2963/1, parc.č. 2963/9 a část pozemku parc.č. 2950/2 dle zákresu v katastrální
mapě, který je přílohou č. 2/4 předloženého materiálu, vše k.ú. Poruba, obec Ostrava
a
komunikaci (včetně všech součástí a příslušenství) - stavbu stávající silnice I/11 - v délce 1,504
km, od km 275,430 provozního staničení k 1. 7. 2009 v místě křižovatky se silnicí II/469 a
II/479 (křižovatka ul. Opavské a 17. listopadu v Ostravě, uzlový bod 1543A006) do km
276,934 provozního staničení k 1. 7. 2009 v místě křižovatky se silnicí III/4692 (křižovatka ul.
17. listopadu a Vřesinské v Ostravě, uzlový bod 1543A032), která je umístěná na pozemcích

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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parc.č. 2962/1, parc.č. 2963/1, parc.č. 2962/13, parc.č. 2963/9, parc.č. 2959, parc.č. 2960,
parc.č. 2950/5 a části pozemku parc.č. 2950/2 v k. ú. Poruba, ve vlastnictví budoucího
dárce, na části pozemku parc.č. 103/1 v k. ú. Poruba, ve vlastnictví SMO, svěřené městskému
obvodu Poruba, která je dle GP č. 2996-25/2017 pro k. ú. Poruba, obec Ostrava, nově
označena jako pozemek parc.č. 103/11 a stavbu mostu, která je umístěna na částech pozemku
parc.č. 2974/1 v k. ú. Poruba, ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem
státu pro Povodí Odry, státní podnik a na částech pozemku parc.č. 2974/26 v k. ú. Poruba, ve
vlastnictví SMO, svěřených městskému obvodu Poruba
od vlastníka České Republiky - Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56,
140 00 Praha 4
a uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě darovací dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

ZM_M 18
Návrh na záměr města darovat nemovité věci v k.ú. Vítkovice, obec
Ostrava, návrh na záměr města prodat část pozemku p.p.č. 340/5 v k.ú.
Hrabůvka

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 1960/ZM1418/30
k usnesení č. 07577/RM1418/107
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o záměru města darovat
níže uvedené nemovité věci v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města
Ostravy, svěřené městskému obvodu Vítkovice, a to:
- pozemek parc.č. 996/2, zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 754, obč.
vybavenost
- pozemek parc.č. 997, zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 378, obč.
vybavenost
- pozemek parc.č. 995/2 včetně součástí a příslušenství (přípojka děšťové kanalizace, přípojka
splaškové kanalizace a vodovodní přípojka)
- pozemek parc.č. 996/1 včetně součástí
Moravskoslezskému kraji, 28. října 2771/117, 702 18 Ostrava, IČO: 708 90 692 za podmínky,
že budou splněny následující závazky:
- závazek nabyvatele, že nebude bez písemného předchozího souhlasu dárce užívat předmětné
nemovité věci jinak, než ve veřejném zájmu, zejména pro účely školství a sportu, kultury a

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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sociálních služeb, státní správy a samosprávy a zajištění bezpečnosti občanů, nebude je užívat
ke komerčním účelům a nepřevede do vlastnictví třetí osoby,
- závazek nabyvatele, že pokud se předmětné nemovité věci stanou pro nabyvatele nepotřebné,
zavazuje se je darovat zpět do vlastnictví statutárního města Ostravy - městského obvodu
Vítkovice,
- zřízení služebnosti stezky a cesty spočívající v právu chůze a jízdy přes část pozemku parc.č.
997 v k.ú. Vítkovice, za účelem zajištění přístupu a příjezdu ke dvorku na pozemku parc.č. 998
v k.ú. Vítkovice v rozsahu vymezeném geometrickým plánem č. 3027-122/2017 pro k.ú.
Vítkovice ve prospěch statutárního města Ostravy - městského obvodu Vítkovice,
- uzavření smlouvy o výpůjčce k části budovy č.p. 378 na pozemku parc.č. 997 v k.ú.
Vítkovice se Střední zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou na dobu 99
let
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
2)

rozhodlo
o záměru města prodat
část pozemku p.p.č. 340/5 - ost. plocha, zeleň o výměře 838 m2 v k.ú. Hrabůvka, obec
Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih,
dle geodetického zaměření, které je přílohou č. 3/3 předloženého materiálu
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

ZM_M 19
Návrh darovat nemovité věci v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 1961/ZM1418/30
k usnesení č. 07592/RM1418/107
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
s návrhem darovat:
- část pozemku parc.č. 1723/26 o výměře 29 m2, včetně autobusového zálivu, v k.ú. Polanka
nad Odrou, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému
obvodu Polanka nad Odrou, která je dle geometrického plánu č. 3188-32a/2016, který je
přílohou č. 1 předloženého materiálu, označena jako pozemek parc.č. 1723/27 v k.ú. Polanka
nad Odrou, obec Ostrava,

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Moravskoslezskému kraji se sídlem ul. 28.října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692,
zastoupenému Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem
Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, IČO 00095711
a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

ZM_M 20
Návrh nekoupit nemovité věci v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava - ul.
Akátová x ul. 26. dubna

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 1962/ZM1418/30
k usnesení č. 07576/RM1418/107
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
nekoupit nemovité věci
- pozemek parc.č. 550
- pozemek parc.č. 551/1
oba v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava
od vlastníka
VXXXXXXX ŠXXXXXXXXX, rok nar. XXXXX bytem XXXXXXX XXXXXX
XXXXXXX XXX XX Ostrava

ZM_M 21
Návrh koupit nemovité věci v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 1963/ZM1418/30
k usnesení č. 07569/RM1418/107

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
koupit nemovité věci v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, a to:
- pozemek p. č. st. 460, zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek p. p. č. 54/19, zahrada
- pozemek p. p. č. 54/20, zahrada
- pozemek p. p. č. 54/21, zahrada
od vlastníka:
Asental Land, s.r.o., sídlo Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 277 69
143
za dohodnutou kupní cenu v celkové výši 453.400,00 Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

2)

rozhodlo
vyhradit si rozhodnutí označit nemovité věci, uvedené v bodu 1) tohoto usnesení, jakožto
majetek svěřený městskému obvodu Michálkovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) obecně závazné
vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky,
že předmětné nemovité věci statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví

3)

rozhodlo
označit nemovité věci, uvedené v bodu 1) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému
obvodu Michálkovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut
města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že předmětné nemovité
věci statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví

ZM_M 22
Návrh koupit nemovitou věc v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava a část
nemovité věci v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 1964/ZM1418/30
k usnesení č. 07565/RM1418/107

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
koupit nemovitou věc v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, a to pozemek parc. č. 4834/2, od
vlastníka:
- XXXXXXXX XXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXX XXXXXXX XXX
XX XXXXXXX
za cenu obvyklou ve výši 12.920,00 Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

2)

rozhodlo
koupit nemovitou věc v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to část pozemku parc. č.
394/2, zast. plocha a nádvoří, o výměře 1 m2, dle geometrického plánu č. 5733-36/2017
oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 394/6, ost. plocha, ost. komunikace, od
vlastníka:
- JD-KOV spol. s r.o., IČO 253 71 312, sídlo Denisova 639/2, Moravská Ostrava, 702 00
Ostrava
za cenu obvyklou ve výši 5.000,00 Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

ZM_M 23
Návrh koupit spoluvlastnické podíly k nemovité věci v k. ú. Slezská
Ostrava, obec Ostrava

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 1965/ZM1418/30
k usnesení č. 07566/RM1418/107
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
koupit spoluvlastnické podíly k nemovité věci v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, a to:

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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- spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k pozemku parc. č. 253/2 od podílového spoluvlastníka
XXXXXXXX XXXXXXXX rok narození XXXXX bydliště X XXXXXXX XXXXXXX
XXX XX XXXXXXXXXXXXXX
- spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 k pozemku parc. č. 253/2 od podílového spoluvlastníka
XXXXXX XXXXXXXX rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX
XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX
za celkovou sjednanou kupní cenu 793.200,00 Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
2)

rozhodlo
vyhradit si rozhodnutí označit spoluvlastnické podíly 1/2 a 1/6 k pozemku parc. č. 253/2, k.ú.
Slezská Ostrava, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Slezská Ostrava
dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění
pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že předmětné spoluvlastnické podíly statutární
město Ostrava nabude do svého vlastnictví

3)

rozhodlo
označit spoluvlastnické podíly 1/2 a 1/6 k pozemku parc. č. 253/2, k. ú. Slezská Ostrava, obec
Ostrava, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Slezská Ostrava dle čl. 9 odst. 1 písm. b)
Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a
doplňků, za podmínky, že předmětné spoluvlastnické podíly statutární město Ostrava nabude
do svého vlastnictví

ZM_M 24
Návrh koupit nemovité věci v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 1966/ZM1418/30
k usnesení č. 07568/RM1418/107
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
koupit nemovité věci v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, a to pozemky:
- parc. č. 100/33
- parc. č. 100/34

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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- parc. č. 100/35
- parc. č. 100/36
- parc. č. 100/37
- parc. č. 100/38
- parc. č. 100/39
- parc. č. 100/40
- parc. č. 100/41
- parc. č. 100/42
- parc. č. 100/75
- parc. č. 100/76
- parc. č. 100/83
- parc. č. 100/84
- parc. č. 100/98
- parc. č. 100/99
- parc. č. 100/106
- parc. č. 100/107
- parc. č. 100/125
od podílových spoluvlastníků:
- XXXXXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XX XXXXXXX XXXXXX
XXX XX XXXXXXXXXXXXX XXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 1/2)
- XXXXXX XXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XX XXXXXXX XXXXXX XXX XX
XXXXXXXXXXXXX XXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 1/2)
za cenu obvyklou, celkem za 2.946.880,00 Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
2)

rozhodlo
vyhradit si rozhodnutí označit nemovité věci v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, a to
pozemky:
- parc. č. 100/33
- parc. č. 100/34
- parc. č. 100/35
- parc. č. 100/36
- parc. č. 100/37
- parc. č. 100/38
- parc. č. 100/39
- parc. č. 100/40
- parc. č. 100/41
- parc. č. 100/42

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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- parc. č. 100/125,
jakožto majetek svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih, dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně
závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za
podmínky, že předmětné nemovité věci statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví
3)

rozhodlo
označit nemovité věci v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, a to pozemky:
- parc. č. 100/33
- parc. č. 100/34
- parc. č. 100/35
- parc. č. 100/36
- parc. č. 100/37
- parc. č. 100/38
- parc. č. 100/39
- parc. č. 100/40
- parc. č. 100/41
- parc. č. 100/42
- parc. č. 100/125,
jakožto majetek svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih, dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně
závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za
podmínky, že předmětné nemovité věci statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví

ZM_M 25
(zn.předkl.)
Návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k. ú. Michálkovice, obec
32
Ostrava, návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k. ú.
Výškovice u Ostravy a k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava
Usnesení číslo: 1967/ZM1418/30
k usnesení č. 07567/RM1418/107
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o záměru města prodat nemovitou věc v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Michálkovice, a to pozemek p. p. č.
59/10

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
2)

rozhodlo,
že město nemá záměr prodat níže uvedené nemovité věci:
a) v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava,
nesvěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, a to pozemky:
- parc. č. 868/1
- parc. č. 868/7
- parc. č. 868/8
- parc. č. 868/9
- parc. č. 869/1
- parc. č. 869/7
- parc. č. 869/10
- parc. č. 869/21
- parc. č. 870/1
b) v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava,
svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, a to pozemky:
- parc. č. 868/15
- parc. č. 869/17
- parc. č. 869/18
- parc. č. 869/19
c) v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřené
městskému obvodu Stará Bělá, a to pozemky:
- parc. č. 2917/4
- parc. č. 2917/8

ZM_M 26
Návrh na záměr města neprodat pozemky v k.ú. Poruba, obec Ostrava,
návrh nekoupit pozemky v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 1968/ZM1418/30
k usnesení č. 07574/RM1418/107
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo,
že město nemá záměr prodat nemovité věci v k.ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví
statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Poruba, a to pozemky: parc.č. 762 a
parc.č. 764

2)

rozhodlo
nekoupit nemovité věci v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava, a to pozemky parc.č. 4401/1 a parc.č.
4401/2 od pana AXXXXXXX HXXXXX, bytem XXXXXXXXXXX XXXXXXX
XXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX

ZM_M 27
Návrh na záměr města neprodat nemovitou věc v k.ú. Stará Plesná a v
k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 1969/ZM1418/30
k usnesení č. 07575/RM1418/107
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo,
že město nemá záměr prodat
- část pozemku parc.č. 401 o výměře cca 250 m2 v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava,
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Plesná,
dle zákresu, který je přílohou č. 2 tohoto materiálu

2)

rozhodlo,
že město nemá záměr prodat
- pozemek parc.č. 2602/1 v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava,
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Stará Bělá

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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ZM_M 44
(zn.předkl.)
Uzavření dohody o zániku závazku se společností DS REAL STAV s.r.o.
32
“v likvidaci”, prominutí smluvní pokuty
Usnesení číslo: 1970/ZM1418/30
k usnesení č. 07679/RM1418/108
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o uzavření dohody o zániku závazku mezi statutárním městem Ostrava a společností DS REAL
STAV s.r.o. “v likvidaci”, IČO: 262 70 315, sídlem Viniční 4349/82, Židenice, 615 00 Brno,
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

2)

rozhodlo
o prominutí smluvní pokuty společnosti DS REAL STAV s.r.o. “v likvidaci”, IČO: 262 70
315, sídlem Viniční 4349/82, 615 00 Brno, vyplývající ze Smlouvy o budoucí smlouvě kupní
ze dne 03.09.2004, ev.č. 1381/2004/MJ, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 01.10.2007, ev.
č. 1381D1/2004/MJ, uzavřené mezi statutárním městem Ostrava jako budoucím prodávajícím a
shora uvedenou společností jako budoucím kupujícím, v rozsahu a z důvodů uvedených v
důvodové zprávě předloženého materiálu, a to za podmínky, že dohoda o zániku závazku
uvedená v příloze č. 3 předloženého materiálu nabude účinnosti a ze strany shora uvedené
společnosti dojde ke splnění všech povinností dle této dohody

ZM_M 45
Rámcová smlouva mezi Moravskoslezským krajem a statutárním
městem Ostrava o spolupráci při přípravě a realizaci významných
dopravních staveb

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 1971/ZM1418/30
k usnesení č. 07690/RM1418/108
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
neuzavřít Rámcovou smlouvu o spolupráci při přípravě a realizaci významných dopravních
staveb mezi Moravskoslezským krajem, sídlo 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692 a
statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451 dle návrhu,
který byl zaslán statutárnímu městu Ostrava Moravskoslezským krajem a který tvoří přílohu
č. 1 předloženého materiálu
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rozhodlo
uzavřít Rámcovou smlouvu o spolupráci při přípravě a realizaci významných dopravních
staveb mezi Moravskoslezským krajem, sídlo 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692 a
statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451, dle přílohy č.
1 předloženého materiálu s úpravou v článku 4 smlouvy - Financování staveb, spočívající ve
změně rámcového předpokladu financování Staveb v jednotlivých letech s participací stran na
odhadovaných nákladech, v rozsahu dle důvodové zprávy

ZM_M 46
Návrh na záměr města darovat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava,
obec Ostrava

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 1972/ZM1418/30
k usnesení č. 07698/RM1418/108
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o záměru města darovat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví
statutárního města Ostrava, nesvěřené městskému obvodu Slezská Ostrava, a to:
- část pozemku parc.č. 4168/6 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 17 m2, dle geometrického
plánu č. 4198-180/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 4168/47 – ostatní
plocha, jiná plocha,
- část pozemku parc.č. 4168/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 65 m2, dle téhož
geometrického plánu oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 4168/43 – ostatní plocha,
ostatní komunikace,
- část pozemku parc.č. 4168/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 604 m2, dle
téhož geometrického plánu oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 4168/44 – ostatní
plocha, ostatní komunikace,
- část pozemku parc.č. 4168/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 23 m2, dle téhož
geometrického plánu oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 4168/45 – ostatní plocha,
ostatní komunikace,
- část pozemku parc.č. 4168/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 5938 m2, dle
téhož geometrického plánu oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 4168/46 – ostatní
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plocha, ostatní komunikace, včetně zpevněné plochy,
- část pozemku parc.č. 4168/1 – ostatní plocha, jiná plocha, díl d)+e), o výměře 19289 m2,
pozemek parc.č. 4168/11 o výměře 391 m2, ostatní plocha, jiná plocha, pozemek parc.č.
4168/12, o výměře 545 m2, ostatní plocha, jiná plocha, pozemek parc.č. 4168/13, o výměře 667
m2, ostatní plocha, jiná plocha, část pozemku parc.č. 4168/14, díl c), o výměře 463 m 2, dle
téhož geometrického plánu oddělené a vše nově označené jako pozemek parc.č. 4168/1 –
ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 21 355 m2,
- pozemek parc.č. 4168/3 – ostatní plocha, jiná plocha,
- pozemek parc.č. 4168/5 – ostatní plocha, jiná plocha,
- pozemek parc.č. 4168/9 – ostatní plocha, jiná plocha,
- pozemek parc.č. 4168/10 – ostatní plocha, jiná plocha
Moravskoslezskému kraji, sídlo 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava, IČO 708 90 692
a zároveň si vyhrazuje právo darovat všechny tyto výše uvedené nemovité věci (části
pozemků) včetně součástí společně, nebo kteroukoliv z nich jednotlivě, případně i více
uvedených věcí, přičemž si zároveň vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

ZM_M 47
Návrh na záměr města směnit pozemky v k. ú. Hošťálkovice, obec
Ostrava, lokalita ulice K Vodě

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 1973/ZM1418/30
k usnesení č. 07705/RM1418/108
Zastupitelstvo města
1)

projednalo
návrh směnit
část pozemku parc. č. 1318/1, která je dle geometrického plánu pro rozdělení pozemků č. 1029451/2015 vyhotoveného pro k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, označena jako pozemek
parc. č. 1318/64 o výměře 1504 m2
ve vlastnictví právnické osoby
za
část pozemku parc. č. 1318/14, která je dle geometrického plánu pro rozdělení pozemků č.
1029-451/2015 vyhotoveného pro k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, označena jako pozemek

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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parc. č. 1318/63 o výměře 22983 m2
a
část pozemku parc. č. 2103, která je dle geometrického plánu pro rozdělení pozemků č. 1029451/2015 vyhotoveného pro k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, označena jako pozemek
parc. č. 2103/2 o výměře 376 m2
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Hošťálkovice
2)

rozhodlo
o záměru města směnit
část pozemku parc. č. 1318/1, která je dle geometrického plánu pro rozdělení pozemků č. 1029451/2015 vyhotoveného pro k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, označena jako pozemek parc. č.
1318/64 o výměře 1504 m2
ve vlastnictví právnické osoby
za
část pozemku parc. č. 1318/14, která je dle geometrického plánu pro rozdělení pozemků č.
1029-451/2015 vyhotoveného pro k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, označena jako pozemek
parc. č. 1318/63 o výměře 22983 m2
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Hošťálkovice
a zároveň doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si právo kdykoliv tento záměr zrušit

3)

rozhodlo,
že město nemá záměr směnit
část pozemku parc. č. 2103, která je dle geometrického plánu pro rozdělení pozemků č. 1029451/2015 vyhotoveného pro k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, označena jako pozemek
parc. č. 2103/2 o výměře 376 m2
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Hošťálkovice

ZM_M 48
Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. Poruba, obec
Ostrava

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 1974/ZM1418/30
k usnesení č. 07702/RM1418/108

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o záměru města směnit nemovité věci v k.ú. Poruba, obec Ostrava, a to:
- část pozemku parc.č. 1739/2, ost. plocha, silnice, o výměře 959 m2, která je dle
geometrického plánu č. 3035-188/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc.č.
1739/520, ost. plocha, zeleň
ve vlastnictví Statutárního města Ostrava, svěřeného městskému obvodu Poruba
za
pozemky ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Fakultní
nemocnice Ostrava, IČO 008 43 989, sídlo 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba, a to:
- parc.č. 1738/36
- parc.č. 1739/205
- parc.č. 1739/215
- parc.č. 1739/252
- parc.č. 1739/253
- parc.č. 1739/254
- parc.č. 1739/255
- parc.č. 1739/370
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

ZM_M 49
Návrh koupit části pozemku p.p.č. 566/289 v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
obec Ostrava

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 1975/ZM1418/30
k usnesení č. 07686/RM1418/108
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
koupit nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, a to:

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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- část pozemku p.p.č. 566/289, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 4 m2, dle
geometrického plánu č. 3306-104/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek p.p.č.
566/299, ostatní plocha, ostatní komunikace,
- část pozemku p.p.č. 566/289, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 43 m2, dle
geometrického plánu č. 3306-104/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek p.p.č.
566/300, ostatní plocha, ostatní komunikace (viz příloha č. 1/1)
od vlastníka ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405
02 Děčín, IČO 247 29 035
za dohodnutou kupní cenu v celkové výši 38.399,00 Kč a náklady za vyhotovení znaleckého
posudku a geometrického plánu
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

ZM_M 50
(zn.předkl.)
Návrh koupit nemovité věci v k. ú. Hrabůvka, Moravská Ostrava, Zábřeh
32
nad Odrou a Vítkovice, obec Ostrava
Usnesení číslo: 1976/ZM1418/30
k usnesení č. 07746/RM1418/109
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
koupit nemovité věci v k. ú. Hrabůvka, k. ú. Moravská Ostrava, k. ú. Zábřeh nad Odrou a k. ú.
Vítkovice, obec Ostrava, a to pozemky:
a) v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava
- p. p. č. 941/2
- p. p. č. 963/1
b) v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
- parc. č. 2976/8
c) v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava
- p. p. č. 455/86

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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d) v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava
- parc. č. 973/40
- parc. č. 1244/1
- parc. č. 1244/11
- parc. č. 1252/3
- parc. č. 1440/1
- parc. č. 1440/3
- parc. č. 1442/1
- parc. č. 1442/4
- parc. č. 1442/5
- parc. č. 1442/6
od vlastníka VÍTKOVICE, a.s., IČO 451 93 070, sídlo Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00
Ostrava, za cenu obvyklou v celkové výši 17.437.310,00 Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
2)

rozhodlo
vyhradit si rozhodnutí označit pozemek p. p. č. 941/2 v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava a
pozemek p. p. č. 455/86, k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený
městskému obvodu Ostrava-Jih dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013,
Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že předmětné
pozemky statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví

3)

rozhodlo
označit pozemek p. p. č. 941/2 v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava a pozemek p. p. č. 455/86, k. ú.
Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih dle
čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění
pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že předmětné pozemky statutární město Ostrava
nabude do svého vlastnictví

ZM_M 51
Návrh koupit stavbu garáže v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 1977/ZM1418/30
k usnesení č. 07696/RM1418/108

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
koupit
stavbu bez čp/če, garáž, nacházející se na pozemku parc. č. 4008 v k. ú. Moravská Ostrava,
obec Ostrava, včetně veškerých jejích součástí a příslušenství,
od Multi Veste Czech Republic 5, s.r.o., se sídlem Praha 1, Olivova 4/2096, PSČ 11000, IČO
273 71 344
za dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

ZM_M 52
Návrh nekoupit nemovité věci v k. ú. Hrabová, obec Ostrava

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 1978/ZM1418/30
k usnesení č. 07688/RM1418/108
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
nekoupit nemovité věci:
- pozemek parc. č. 414/5
- pozemek parc. č. 416/4
- pozemek parc. č. 414/6
- pozemek parc. č. 416/5
- pozemek parc. č. 416/2
- pozemek parc. č. 414/7
- pozemek parc. č. 423/1
- pozemek parc. č. 423/3
- pozemek parc. č. 423/4
- pozemek parc. č. 435/1
- pozemek parc. č. 414/2
- pozemek parc. č. 414/3
- pozemek parc. č. 429/3
- pozemek parc. č. 431
vše v k. ú. Hrabová, obec Ostrava

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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od vlastníků:
- XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXX XX XXXXXX
- XXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXX XXX XXX XX XXXXXXX X
XXXXXXX
X XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X
XXXXXXX
X XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXX X
XXXXXXX
X XXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X
XXXXXXXXX
X XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X
XXXXXXX

ZM_M 53
Návrh prodat část pozemku v k. ú. Svinov, obec Ostrava

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 1979/ZM1418/30
k usnesení č. 07704/RM1418/108
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
prodat část pozemku parc. č. 1913/2 o výměře 11.636 m2, která je dle geometrického plánu č.
2772-179/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1913/228 v k. ú. Svinov,
obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava,
společnosti PRINTO, spol. s r.o., IČO 45 196 907, se sídlem Generála Sochora 1379, 708 00
Ostrava - Poruba
za dohodnutou kupní cenu ve výši 12.108.422,-Kč včetně DPH a uzavřít kupní smlouvu dle
přílohy č. 3 předloženého materiálu

2)

rozhodlo
neprodat část pozemku parc. č. 1913/2 o výměře 11.636 m2, která je dle geometrického plánu
č. 2772-179/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1913/228 v k. ú. Svinov,
obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava,
panu XXXXXXX XXXXXXX, IČO: 623 55 333, se sídlem XXXXXXX XXXX XXX XX
XXXXXXXXXXX

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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za kupní cenu ve výši 8.447.737,- Kč včetně DPH

ZM_M 54
Návrh na záměr města prodat pozemky (lokalita ul. Sokolská třída),
návrh na záměr města neprodat část pozemku (ul. Palackého), vše v k.
ú. Přívoz, obec Ostrava

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 1980/ZM1418/30
k usnesení č. 07687/RM1418/108
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
zrušit bod 2) usnesení zastupitelstva města č. 1777/ZM1418/27 ze dne 21. 6. 2017, které je
přílohou č. 1/1 a 1/2 předloženého materiálu

2)

rozhodlo
o záměru města prodat pozemky, a to:
- část pozemku p. č. st. 369 o výměře 520 m2 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, která je dle
geometrického plánu č. 2233-102/2017 vyhotoveného pro k. ú. Přívoz, označena jako pozemek
p. č. st. 369 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava
- pozemek p. p. č 1019
- pozemek p. p. č. 373/5
vše v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za podmínky předložení vizualizace zástavby předmětných
pozemků
a zároveň doporučuje prodat všechny tyto výše uvedené nemovité věci společně, nebo
kteroukoliv z nich jednotlivě, případně i více uvedených věcí, přičemž si zároveň vyhrazuje
právo tento záměr kdykoliv zrušit

3)

si vyhrazuje
rozhodnutí o prodeji předmětných pozemků uvedených v bodě 2) tohoto usnesení

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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ZM_M 55
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Dubina u Ostravy,
obec Ostrava - ČEZ Distribuce, a.s.

Usnesení

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 1981/ZM1418/30
k usnesení č. 07699/RM1418/108
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o záměru města prodat nemovité věci v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, ve vlastnictví
statutárního města Ostrava, nesvěřené městskému obvodu Slezská Ostrava, a to:
pozemek parc.č. 312 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 37 m2
jehož součástí je stavba bez čp/če, tech. vyb. (trafostanice TS OS_9060)
- pozemek parc.č. 314 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 38 m2
jehož součástí je stavba bez čp/če, tech. vyb. (trafostanice TS OS_9058)
- pozemek parc.č. 110/55 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 41 m2
jehož součástí je stavba bez čp/če, tech. vyb. (trafostanice TS OS_8620)
společnosti ČEZ Distribuce, a.s., sídlo Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ
40502, IČO 247 29 035
a zároveň si vyhrazuje právo prodat všechny tyto výše uvedené nemovité věci (části pozemků)
včetně součástí společně, nebo kteroukoliv z nich jednotlivě, případně i více uvedených věcí,
přičemž si zároveň vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

ZM_M 56
Návrh změnit usnesení zastupitelstva města č. 1919/ZM1418/29 ze dne
18. 10. 2017

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 1982/ZM1418/30
k usnesení č. 07691/RM1418/108
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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změnit své usnesení č. 1919/ZM1418/29 ze dne 18. 10. 2017 tak, že se příloha č. 2 tohoto
usnesení nahrazuje v plném rozsahu novou přílohou, která tvoří přílohu č. 3 předloženého
materiálu

ZM_M 60
Návrh koupit nemovitou věc v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava,
návrh svěřit nemovitou věc v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava
městskému obvodu Polanka nad Odrou

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 1983/ZM1418/30
k usnesení č. 07748/RM1418/109
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
koupit nemovitou věc v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava a to:
- pozemek parc.č. 2886/28 od vlastníků - manželé Ing. PXXXX DXX, rok nar. XXXX a JXXX
DXXXXX, rok nar. XXXX, oba bydliště XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX
XXXXXX XXX XXXOstrava,
za sjednanou kupní cenu 149.050,-Kč a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého
materiálu, při odchylce od ceny obvyklé zdůvodněné v příloze č. 3 předloženého materiálu

2)

rozhodlo
vyhradit si rozhodnutí označit nemovitou věc uvedenou v bodu 1) návrhu usnesení, jakožto
majetek svěřený městskému obvodu Polanka nad Odrou, dle čl. 9 odst. (1) písm. b) Obecně
závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za
podmínky, že statutární město Ostrava nabude předmětnou nemovitou věc do svého vlastnictví

3)

rozhodlo
označit nemovitou věc uvedenou v bodu 1) návrhu usnesení, jakožto majetek svěřený
městskému obvodu Polanka nad Odrou , dle čl. 9 odst. (1), písm. b) Obecně závazné vyhlášky
č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že
statutární město Ostrava nabude předmětnou nemovitou věc do svého vlastnictví

ZM_M 28
(zn.předkl.)
Návrh Plánu odpadového hospodářství statutárního města Ostravy pro
33
období let 2017 – 2021
Usnesení číslo: 1984/ZM1418/30
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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k usnesení č. 07625/RM1418/107
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
Plán odpadového hospodářství statutárního města Ostravy pro období let 2017 - 2021

2)

ukládá
zajistit zveřejnění Plánu odpadového hospodářství statutárního města Ostravy pro období let
2017 - 2021 na portálu veřejné správy
Vyřizuje:

Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D.,
vedoucí odboru ochrany životního prostředí

T: 15.12.2017

ZM_M 29
(zn.předkl.)
Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí
33
města Ostravy na údržbu a opravy objektů využívaných v souvislosti se
záchranou volně žijících handicapovaných živočichů v areálu
záchranné stanice v Bartošovicích
Usnesení číslo: 1985/ZM1418/30
k usnesení č. 07627/RM1418/107
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy ve výši
128.250 Kč právnické osobě: ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02, IČO: 47657901 se sídlem č.p.
146, 742 54 Bartošovice na údržbu a opravy objektů využívaných v souvislosti se záchranou
volně žijících handicapovaných živočichů v areálu záchranné stanice v Bartošovicích dle
přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu a o uzavření příslušné veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy s
tímto subjektem dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

2)

schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšují daňové příjmy

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

Strana 48/53

Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města

Usnesení

pol. 1333, ORG 5999, ORJ 120 .................... o 129 tis. Kč
- zvyšují neinvestiční transfery spolkům
§ 3741, pol. 5222, ÚZ 1030, ORJ 190 ........... o 129 tis. Kč
3)

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

Ing. Lukáš Jančálek,
vedoucí odboru financí a rozpočtu

ZM_M 30
Informativní zpráva o reorganizaci činností obchodní společnosti
Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

T: 30.11.2017

(zn.předkl.)
33

Usnesení číslo: 1986/ZM1418/30
k usnesení č. 07473/RM1418/106
Zastupitelstvo města
1)

projednalo
reorganizaci činností obchodní společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., včetně
podnikatelského plánu na rok 2018 a ekonomického výhledu společnosti na roky 2019 a 2020

ZM_M 57
Návrh na poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji na
spolufinancování projektu “Kotlíkové dotace v Moravskoslezském
kraji”

(zn.předkl.)
33

Usnesení číslo: 1987/ZM1418/30
k usnesení č. 07716/RM1418/108
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ve výši 149 476 Kč
Moravskoslezskému kraji, IČ: 708 90 692, 28. října 117, 702 18 Ostrava, na spolufinancování

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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projektu ”Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji”, dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy
předloženého materiálu
2)

schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
- snižují běžné výdaje
na § 3716, pol. 5909, ORJ 190 ............................................. o 150 tis. Kč.
- zvyšují investiční transfery
na § 3713, pol. 6342, ORJ 190 ............................................. o 150 tis. Kč

3)

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

4)

Ing. Lukáš Jančálek,
vedoucí odboru financí a rozpočtu

T: 30.11.2017

rozhodlo
o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy
dle bodu 1) tohoto usnesení mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30
Ostrava, IČ: 008 45 451
a
Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 708 90 692 dle přílohy č. 2
předloženého materiálu

ZM_M 31
Úspory - rozpočtové opatření

(zn.předkl.)
29

Usnesení číslo: 1988/ZM1418/30
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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a) rozpočtové opatření dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
b) úpravu závazného ukazatele - snížení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci
Národní divadlo moravskoslezské o 72 tis.Kč
Ostravské muzeum o 32 tis.Kč
Středisko volného času Korunka o 10 tis.Kč
2)

ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové opatření
Vyřizuje:

Ing. Lukáš Jančálek,
vedoucí odboru financí a rozpočtu

T: 30.11.2017

ZM_M 58
Zpráva o hospodaření SMO za 3. čtvrtletí 2017

(zn.předkl.)
29

Usnesení číslo: 1989/ZM1418/30
k usnesení č. 07720/RM1418/108
Zastupitelstvo města
1)

projednalo
Zprávu o hospodaření SMO za 3. čtvrtletí roku 2017

ZM_M 59
Zapojení nerozpočtovaných příjmů

(zn.předkl.)
29

Usnesení číslo: 1990/ZM1418/30
k usnesení č. 07722/RM1418/108
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
zapojení nerozpočtovaných příjmů dle důvodové zprávy předkládaného materiálu

2)

schvaluje

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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rozpočtové opatření, kterým se
zvyšují
- daňové příjmy
na ORJ 120, pol. 1111 o 106 701 tis.Kč
pol. 1112 o 19 757 tis.Kč
pol. 1121 o 29 011 tis.Kč
pol. 1211 o 284 994 tis.Kč
pol. 1381 o 29 695 tis.Kč
pol. 1382 o 4 827 tis.Kč
pol. 1383 o 25 478 tis.Kč
- nedaňové příjmy
na § 6310, pol. 2142, ORJ 125 o 67 092 tis.Kč
- kapitálové výdaje
na § 3522, pol. 6909, ORJ 180, ÚZ 1080 o 100 000 tis.Kč
na § 3639, pol. 6130, ORJ 137 o 250 000 tis.Kč
na § 3312, pol. 6909, ORJ 160, ÚZ 1060 o 100 000 tis.Kč
na § 6409, pol. 6909, ORJ 230, ÚZ 1080 o 73 849 tis.Kč
- neinvestiční transfery
na § 3429, pol. 5331, ORJ 190, ÚZ 1010 o 7 000 tis.Kč
- účelová rezerva pro městské obvody (hazard)
na § 6409, pol. 5901, ORJ 120, ÚZ 1355 o 30 000 tis.Kč
snižují
- daňové příjmy
na pol. 1113, ORJ 120 o 6 706 tis.Kč
3)

ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové opatření
Vyřizuje:

Ing. Lukáš Jančálek,
vedoucí odboru financí a rozpočtu

T: 30.11.2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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ZM_M 32
(zn.předkl.)
Projednání změny přílohy č. 1 Smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti
39
na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast
Vítkovsko, kdy o uzavření smlouvy rozhodlo zastupitelstvo města svým
usnesením č. 1879/ZM1418/28 ze dne 20.09.2017
Usnesení číslo: 1991/ZM1418/30
k usnesení č. 07640/RM1418/107
Zastupitelstvo města
1)

mění
bod 2) svého usnesení č. 1879/ZM1418/28 ze dne 20.09.2017, kterým rozhodlo o uzavření
smluv o zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou
dopravou - oblast Opavsko, Vítkovsko, Bílovecko, Hlučínsko, mezi statutátním města Ostrava
a Moravskoslezským krajem, a to tak, že příloha č. 2 usnesení zastupitelstva města se
nahrazuje v plném rozsahu novou přílohou, která tvoří přílohu č. 1 předloženého materiálu

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