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Usnesení

Přehled usnesení zastupitelstva města dle čísel ze dne: 09.09.2015
Číslo usnesení

Materiál

Název

0513/ZM1418/8

ZM_M 0

0514/ZM1418/8

ZM_M 0

0515/ZM1418/8

ZM_M 0

0516/ZM1418/8
0517/ZM1418/8

ZM_M 1
ZM_M 137

0518/ZM1418/8

ZM_M 9

0519/ZM1418/8
0520/ZM1418/8

ZM_M 121
ZM_M 12

0521/ZM1418/8

ZM_M 0

0522/ZM1418/8

ZM_M 73

0523/ZM1418/8

ZM_M 93

0524/ZM1418/8
0525/ZM1418/8

ZM_M 3
ZM_M 4

0526/ZM1418/8

ZM_M 5

0527/ZM1418/8

ZM_M 6

0528/ZM1418/8

ZM_M 7

0529/ZM1418/8
0530/ZM1418/8
0531/ZM1418/8

ZM_M 8
ZM_M 10
ZM_M 11

Schválení programu 8. zasedání zastupitelstva
města konaného dne 9.9.2015
Určení ověřovatelů zápisu z 8. zasedání
zastupitelstva města, konaného dne 9.9.2015
Zpráva ověřovatelů zápisu ze 7. zasedání
zastupitelstva města
Informace o činnosti orgánů města
Informace o vyřízení petice zaměstnanců Městské
nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
Návrh obecně závazné vyhlášky č. 5/2015, kterou
se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č.
14/2013, Statut města Ostravy, ve znění
pozdějších změn a doplňků
Informace k dani z nemovitých věcí
Pravidelná informace o stavu projektů Průmyslová
zóna Ostrava-Hrabová, Strategická průmyslová
zóna Ostrava-Mošnov, Rozvojová zóna Hrušov a
Vědecko-technologický park Ostrava za I. pololetí
roku 2015
Informace o situaci stavebníků v městském
obvodě Polanka nad Odrou
Návrh na záměr města prodat pozemek v k. ú.
Lhotka u Ostravy, obec Ostrava (lokalita ul.
Petřkovická)
Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace a
Podmínek Rozhodnutí k projektu “Dokončení
procesu digitalizace MMO” v rámci
Integrovaného operačního programu
Úprava závazných ukazatelů a rozpočtu r. 2015
Uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě o úvěru
registrační číslo 076001200543, ev. č.
07073/2001/OFR/LPO ze dne 1.10.2001
Žádost městského obvodu Vítkovice ze dne 17.
června 2015 o zvýšení limitu pro vzdání se práva a
prominutí dluhu pro rok 2015
Rozdělení prostředků z výnosu z hracích přístrojů
pro městské obvody
Poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu
statutárního města Ostravy právnické osobě
REGION POODŘÍ (svazek obcí)
Informace o plnění usnesení zastupitelstva města
Volba přísedících Okresního soudu v Ostravě
Vyřízení podání občana - návrh na vybudování

zn.předk
l.
35
72
72
35
31
35

35
35

35
30

32

35
35

35

35
35

35
35
35
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0532/ZM1418/8

ZM_M 13

0533/ZM1418/8

ZM_M 14

0534/ZM1418/8

ZM_M 15

0535/ZM1418/8
0536/ZM1418/8
0537/ZM1418/8

ZM_M 16
ZM_M 17
ZM_M 18

0538/ZM1418/8

ZM_M 119

0539/ZM1418/8

ZM_M 120

0540/ZM1418/8
0541/ZM1418/8

ZM_M 122
ZM_M 123

0542/ZM1418/8

ZM_M 124

0543/ZM1418/8

ZM_M 145

0544/ZM1418/8

ZM_M 27

0545/ZM1418/8

ZM_M 56

0546/ZM1418/8

ZM_M 125

0547/ZM1418/8

ZM_M 144

0548/ZM1418/8

ZM_M 19

Usnesení

zábavního parku
Přehled možností zapojení SMO do
mezinárodních projektů v období od 1.ledna 2015
Smlouva o poskytnutí dotace k projektu
“Rekonstrukce ulic Junácká - Mitrovická na
malou okružní křižovatku v Ostravě - Staré Bělé”
v rámci individuální dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje
Návrh na pojmenování nově vzniklé ulice v k. ú.
Martinov ve Slezsku
Pojmenování nově vzniklé ulice v k.ú. Proskovice
Názvy pro nově vzniklé ulice
Smlouva č. 14201393 o poskytnutí podpory a
rozhodnutí o poskytnutí dotace ze Státního fondu
životního prostředí České republiky pro projekt
“Revitalizace mateřské školy Adamusova 7,
Ostrava-Zábřeh”
Lokalita Kostelní náměstí v k.ú. Moravská
Ostrava - doplňující dopis k výzvě ke zrušení
smluv
Smlouva č. 14200233 o poskytnutí podpory a
rozhodnutí o poskytnutí dotace ze Státního fondu
životního prostředí České republiky pro projekt
“Zateplení školky Patrice Lumumby 14 v OstravěZábřehu”
Zapojení dividend do kapitálového rozpočtu SMO
Návrh metodiky pro sestavování návrhu rozpočtu
statutárního města Ostrava pro rok 2016
Veřejná zakázka “Úvěr - ÚMOb Moravská
Ostrava a Přívoz”, poř.č. 115/2015
Vyjádření podpory sdružení hornických odborů ve
věci předčasného odchodu horníků do důchodu
Žádost společnosti RED HOUSE
DEVELOPMENT, s.r.o., o úpravu podmínek
kupní smlouvy
Návrh směnit věci nemovité v k.ú. Vítkovice,
obec Ostrava - v rámci projektu “Prodloužená ul.
Ruská”
Investor Mobis Automotive System Czech s. r. o.
– postup ve věci prodeje pozemků ve Strategické
průmyslové zóně Ostrava-Mošnov, úprava
podmínek předcházejících realizaci investiční
výstavby
Informativní zpráva o zájmu nového investora
vstoupit do Strategické průmyslové zóny OstravaMošnov
Schválení úpravy závazného ukazatele pro rok
2015 v souvislosti s poskytnutím neinvestičního

35
35

35
35
35
35

35

35

35
35
35
35
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30

35

35
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0549/ZM1418/8

ZM_M 20

0550/ZM1418/8

ZM_M 21

0551/ZM1418/8

ZM_M 22

0552/ZM1418/8

ZM_M 23

0553/ZM1418/8

ZM_M 24

0554/ZM1418/8

ZM_M 25

0555/ZM1418/8

ZM_M 26

0556/ZM1418/8

ZM_M 28

0557/ZM1418/8

ZM_M 29

0558/ZM1418/8

ZM_M 30

0559/ZM1418/8

ZM_M 31

0560/ZM1418/8

ZM_M 32

0561/ZM1418/8

ZM_M 33

0562/ZM1418/8

ZM_M 34

0563/ZM1418/8

ZM_M 35

0564/ZM1418/8

ZM_M 36

Usnesení

příspěvku Národnímu divadlu
moravskoslezskému, p.o., v rámci účasti na
Mezinárodním hudebním festivalu v Daegu,
Korea
Informace o průběhu realizace Integrovaného
plánu rozvoje města “Budoucnost Vítkovic”
Žádost FC Baník Ostrava, a.s., o mimořádnou
účelovou dotaci na podporu výchovy mládeže U6
- U21 a provoz sportovní infrastruktury
Návrh na poskytnutí mimořádných účelových
neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního
města Ostravy
Žádost společnosti DK POKLAD, s.r.o. o
rozšíření podmínek použití poskytnuté
neinvestiční účelové dotace
Návrh na vyhlášení výběrového řízení pro
poskytnutí dotací a příspěvků v oblasti kultury z
rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2016
Návrh na uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o
poskytnutí neinvestiční dotace - víceletého grantu
Divadelní společnosti Petra Bezruče s.r.o. prodloužení divadelní činnosti
Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace a
návrh na navýšení schválené neinvestiční účelové
dotace v oblasti kultury
Návrh na záměr města neprodat pozemky v k.ú.
Svinov, obec Ostrava
Návrh na svěření 93 cyklostojanů městským
obvodům
Návrh na svěření nemovitostí městskému obvodu
Nová Ves a městskému obvodu Ostrava-Jih
Návrh na nesvěření nemovitosti městskému
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, návrh na
nesvěření nemovitosti městskému obvodu Svinov
Návrh darovat nemovité věci v k.ú. Zábřeh-VŽ,
obec Ostrava
Návrh na zrušení usnesení zastupitelstva města č.
0277/ZM1418/5 ze dne 29.4.2015 v bodě 1) a
návrh na přijetí daru a uzavření darovací smlouvy
s Moravskoslezským krajem
Návrh přijmout darem část pozemku v k. ú.
Polanka nad Odrou, obec Ostrava v rámci
investiční stavby města “Cyklotrasa R-Svinov,
Polanka”
Návrh na uzavření smluv o zřízení služebnosti k
pozemkům ve vlastnictví fyzických osob a Veolia
Energie ČR, a.s., jako investorem
Návrh na uzavření smlouvy o bezúplatném

30
30

30

30

30

30

30
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0565/ZM1418/8

ZM_M 37

0566/ZM1418/8

ZM_M 38

0567/ZM1418/8

ZM_M 39

0568/ZM1418/8

ZM_M 40

0569/ZM1418/8

ZM_M 41

0570/ZM1418/8

ZM_M 42

0571/ZM1418/8

ZM_M 43

0572/ZM1418/8

ZM_M 44

0573/ZM1418/8

ZM_M 45

0574/ZM1418/8

ZM_M 46

0575/ZM1418/8

ZM_M 47

0576/ZM1418/8

ZM_M 48

0577/ZM1418/8

ZM_M 49

0578/ZM1418/8

ZM_M 50

0579/ZM1418/8

ZM_M 51

0580/ZM1418/8

ZM_M 52

0581/ZM1418/8

ZM_M 53

0582/ZM1418/8

ZM_M 55

Usnesení

převodu vlastnického práva k nemovité věci a o
zřízení věcného práva s ČR-Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových k
pozemku v k.ú. Svinov, obec Ostrava
Návrh na bezúplatné nabytí majetku z vlastnictví
ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových v k. ú. Mariánské Hory (lokalita
ulice Švermova) a Nová Ves u Ostravy (lokalita
ulice Rolnická)
Návrh na uzavření smluv o budoucí smlouvě o
zřízení služebností s Povodí Odry s.p., MSK,
Dopravním podnikem Ostrava a.s., fyzickými
osobami
Návrh na uzavření smluv o zřízení služebností s
fyzickými osobami
Návrh na uzavření smluv o budoucí smlouvě o
zřízení služebností s fyzickými osobami
Návrh na bezúplatné nabytí majetku z vlastnictví
ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR v k. ú.
Petřkovice u Ostravy (lokalita ulice Hlučínská)
Žádost o uznání vydržení vlastnického práva k
nemovité věci
Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Michálkovice,
obec Ostrava
Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Radvanice, k.ú.
Přívoz, obec Ostrava a návrh směnit nemovité
věci v k.ú. Přívoz, obec Ostrava
Návrh koupit pozemek parc.č 456/2, k.ú.
Bartovice, obec Ostrava
Návrh koupit část pozemku p.p.č. 571/12, k.ú.
Michálkovice, obec Ostrava
Návrh koupit pozemky v k.ú. Michálkovice, obec
Ostrava
Návrh koupit část pozemku parc.č. 2863, k.ú.
Slezská Ostrava, obec Ostrava
Návrh koupit nemovitou věc v k. ú. Slezská
Ostrava, obec Ostrava v rámci stavby
“Cyklostezka Počáteční-Slezskoostravský hrad”
Návrh nekoupit pozemek p.p.č. 187/44 v k.ú.
Mariánské Hory, obec Ostrava
Návrh nekoupit nemovité věci v k. ú. Pustkovec,
obec Ostrava - Pustkovecké údolí
Návrh prodat pozemky v k.ú. Přívoz, obec Ostrava
(poblíž ul. Hlučínská a Slovenská)
Návrh na prodej stavby požární nádrže v k.ú.
Martinov ve Slezsku, obec Ostrava a uzavření
kupní smlouvy s fyzickými osobami B.K., D.K.
Návrh prodat pozemky a části pozemků v k. ú.
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0583/ZM1418/8

ZM_M 57

0584/ZM1418/8

ZM_M 58

0585/ZM1418/8

ZM_M 59

0586/ZM1418/8

ZM_M 60

0587/ZM1418/8

ZM_M 61

0588/ZM1418/8

ZM_M 62

0589/ZM1418/8

ZM_M 63

0590/ZM1418/8

ZM_M 64

0591/ZM1418/8

ZM_M 65

0592/ZM1418/8

ZM_M 66

0593/ZM1418/8

ZM_M 67

0594/ZM1418/8

ZM_M 68

0595/ZM1418/8

ZM_M 69

0596/ZM1418/8

ZM_M 70

0597/ZM1418/8

ZM_M 71

Usnesení

Poruba, obec Ostrava, svěřené městskému obvodu
Poruba - lokalita Lehké průmyslové zóny v areálu
Nad Porubkou
Návrh směnit nemovité věci v k. ú. Slezská
Ostrava, obec Ostrava v rámci stavby
“Rekonstrukce veřejného osvětlení oblast U Staré
elektrárny-2. stavba”
Návrh směnit nemovité věci v k.ú. Moravská
Ostrava, obec Ostrava (lokalita Nová Karolina)
Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú.
Proskovice, obec Ostrava, návrh na záměr města
neprodat části pozemku parc.č. 793/281 v k.ú.
Výškovice u Ostravy, obec Ostrava
Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú.
Svinov, obec Ostrava; Návrh na záměr města
prodat nemovité věci v k.ú. Stará Plesná, obec
Ostrava
Návrh na záměr města směnit pozemky v k. ú.
Pustkovec, obec Ostrava
Návrh na zrušení usnesení zastupitelstva města;
návrh na záměr města směnit pozemky v k. ú.
Moravská Ostrava, k. ú. Poruba, k. ú. Dubina u
Ostravy a v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava
v rámci akce “Zklidnění ulice Nádražní - práva k
provedení stavby”;
Návrh na záměr města nesměnit nemovité věci v
k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú.
Petřkovice u Ostravy, k.ú. Michálkovice, obec
Ostrava a v k.ú. Hlučín, obec Hlučín
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.
ú. Přívoz (lokalita ulice Hálkova) a neprodat
nemovité věci v k. ú. Přívoz (lokalita ulice
Božkova), obec Ostrava
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú.
Krásné Pole a k.ú. Svinov, obec Ostrava
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú.
Kunčičky, obec Ostrava
Návrh na záměr města prodat nemovitosti v k.ú.
Mošnov, obec Mošnov, v k.ú. Proskovice, obec
Ostrava a v k.ú. Hrabová, obec Ostrava
Návrh na záměr města prodat části pozemku
parc.č. 2754 v k.ú. Slezská Ostrava a návrh na
záměr města prodat pozemek parc.č. 159 v k.ú.
Slezská Ostrava, obec Ostrava
Návrh na záměr města prodat pozemky v k.ú.
Svinov a k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava
Návrh na záměr města prodat pozemek v k. ú.
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0598/ZM1418/8

ZM_M 72

0599/ZM1418/8

ZM_M 74

0600/ZM1418/8

ZM_M 75

0601/ZM1418/8

ZM_M 76

0602/ZM1418/8

ZM_M 77

0603/ZM1418/8

ZM_M 78

0604/ZM1418/8

ZM_M 79

0605/ZM1418/8

ZM_M 80

0606/ZM1418/8

ZM_M 81

0607/ZM1418/8

ZM_M 82

0608/ZM1418/8

ZM_M 83

0609/ZM1418/8

ZM_M 126

0610/ZM1418/8

ZM_M 127

0611/ZM1418/8

ZM_M 128

0612/ZM1418/8

ZM_M 129

0613/ZM1418/8

ZM_M 130

0614/ZM1418/8

ZM_M 131

Usnesení

Poruba, obec Ostrava svěřený městskému obvodu
Poruba
Návrh na záměr města prodat část pozemku
parc.č. 633/15, k.ú. Bartovice, obec Ostrava a
návrh na záměr města neprodat pozemek parc.č.
16/1, k.ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava
Návrh na záměr města prodat části pozemků k v k.
ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul.
Jantarová)
Návrh na záměr města neprodat pozemky v k.ú.
Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Sokolská)
Návrh na záměr města neprodat pozemky v k.ú.
Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Maroldova,
ul. Gorkého, ul. Sokolská třída)
Návrh na záměr města neprodat části pozemku v
k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava
Návrh na záměr města neprodat část pozemku
parc.č. 793/286 v k.ú. Výškovice u Ostravy, návrh
na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Stará
Bělá a v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava
Návrh na záměr města neprodat pozemky v k. ú.
Martinov ve Slezsku a v k. ú. Třebovice ve
Slezsku, obec Ostrava, svěřené městským
obvodům
Návrh na záměr města neprodat pozemky v k.ú.
Svinov, obec Ostrava
Návrh na záměr města neprodat nemovitosti v k.ú.
Svinov, obec Ostrava
Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.
ú. Přívoz (lokality ulic Zákrejsova, Ibsenova a
Slovenská), obec Ostrava
Návrh na záměr města neprodat pozemek v k.ú.
Hrabůvka, obec Ostrava a prodat pozemky v k.ú.
Stará Bělá, obec Ostrava
Žádost společnosti HOKEJOVÝ KLUB - HC
VÍTKOVICE STEEL a.s. o mimořádnou účelovou
dotaci na účast v soutěži Champions League
Návrh nekoupit pozemek v k.ú. Polanka nad
Odrou, obec Ostrava pod autobusovou točnou
Návrh na uzavření Smlouvy o zřízení práva stavby
s ČR -DIAMO, státní podnik.
Návrh na záměr města prodat pozemky v k.ú.
Poruba-sever, obec Ostrava a v k.ú. Svinov, obec
Ostrava
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.
ú. Poruba a v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava,
svěřené městskému obvodu
Návrh na záměr města neprodat pozemky v k.ú.

30

30

30
30

30
30

30

30
30
30

30

30

30
30
30

30

30
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Strana 7/134

Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města

0615/ZM1418/8

ZM_M 132

0616/ZM1418/8

ZM_M 133

0617/ZM1418/8

ZM_M 134

0618/ZM1418/8

ZM_M 84

0619/ZM1418/8

ZM_M 85

0620/ZM1418/8

ZM_M 86

0621/ZM1418/8

ZM_M 87

0622/ZM1418/8

ZM_M 88

0623/ZM1418/8

ZM_M 89

0624/ZM1418/8

ZM_M 90

0625/ZM1418/8

ZM_M 135

0626/ZM1418/8

ZM_M 136

Usnesení

Poruba, obec Ostrava a v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
obec Ostrava
Návrh na záměr města neprodat pozemky v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava
Návrh na započetí činností směřujících k založení
nové obchodní společnosti města Dům seniorů v
Krásném Pole s.r.o., návrh na odejmutí
nemovitých věcí městskému obvodu Krásné Pole,
návrh na záměr města vložit nemovité věcí v k.ú.
Krásné Pole, obec Ostrava do základního kapitálu
obchodní společnosti statutárního města Ostravy
Program na poskytování peněžních prostředků z
rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2016
Žádost Vysoké školy báňské - Technické
univerzity Ostrava o poskytnutí neinvestiční
účelové dotace na realizaci popularizačních
vzdělávacích programů
Návrh na úpravu závazných ukazatelů
příspěvkových organizací v oblasti sociálních
služeb, a to Domovu pro seniory Kamenec,
Slezská Ostrava, IČO 70631816 a Domovu
Slunovrat, Ostrava - Přívoz, IČO 70631841
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 45
o poskytnutí účelové dotace z odvodů z loterií a
jiných podobných her s Theatr ludem
Návrh na vyhlášení 7. ročníku výběrového řízení
Dotačního programu na podporu rozvoje bilingvní
a cizojazyčné výuky v mateřských, základních a
středních školách se sídlem na území SMO pro
rok 2016
Návrh na změnu usnesení zastupitelstva města č.
0225/ZM1418/4 ze dne 04.03.2015 a návrh na
poskytnutí finančního daru právnické osobě Česká
republika - Krajské ředitelství policie
Moravskoslezského kraje, IČO 75151502
Návrh na uzavření Smlouvy o finanční spoluúčasti
a spolupráci při zajištění projektu s Roma
Education Fund
Dotace EU na projekty Městské nemocnice
Ostrava, příspěvková organizace, Energetické
úspory MNO
Návrh na poskytnutí mimořádných účelových
dotací nestátním neziskovým organizacím v
oblasti sociální péče a handicapovaní včetně dětí a
mládeže
Návrh Programu na poskytování peněžních
prostředků z rozpočtu statutárního města Ostrava
na vzdělávání, vědu, výzkum a talentmanagement

30
30

31
31

31

31

31

31

31

31

31

31

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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0627/ZM1418/8

ZM_M 91

0628/ZM1418/8

ZM_M 92

0629/ZM1418/8

ZM_M 94

0630/ZM1418/8

ZM_M 95

0631/ZM1418/8

ZM_M 96

0632/ZM1418/8

ZM_M 97

0633/ZM1418/8

ZM_M 98

0634/ZM1418/8

ZM_M 99

0635/ZM1418/8

ZM_M 101

0636/ZM1418/8

ZM_M 102

0637/ZM1418/8

ZM_M 103

0638/ZM1418/8

ZM_M 104

0639/ZM1418/8

ZM_M 105

0640/ZM1418/8

ZM_M 106

0641/ZM1418/8

ZM_M 107

Usnesení

na území SMO 2016
Smlouva a Rozhodnutí o poskytnutí dotace k
projektu “Ekotermo IV” v rámci Operačního
programu Životní prostředí, Dohoda o úpravě
soupisu dokladů a účtů k projektu
Smlouva o poskytnutí podpory a přijetí
Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu
“Revitalizace městské zeleně” v rámci Operačního
programu Životního prostředí
Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu
“Rozšíření výukového areálu Bělský les - výukové
centrum” v rámci Operačního programu Životního
prostředí, potvrzení o přijetí dotace
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu
Regionální rady Moravskoslezsko - projekt
“Inteligentní zastávky”
Úprava Statutu Fondu pro děti ohrožené
znečištěním ovzduší
Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění
obecně závazná vyhláška č. 12/2005, kterou se
stanoví pravidla pro volný pohyb psů na veřejném
prostranství a vymezují se prostory pro volné
pobíhání psů na území statutárního města Ostravy,
v platném znění
Návrh darovací smlouvy uzavřené mezi
statutárním městem Ostravou a německým
institutem pro výzkum slonů jejímž předmětem je
poskytnutí finančního daru
Informace o petici vlastníků nemovitostí na ul.
Pikartské ve Slezské Ostravě proti postupu odboru
ochrany životního prostředí Magistrátu města
Ostravy
Poskytnutí účelových neinvestičních dotací z
Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší na
období od 01. 11. 2015 - 30. 04. 2016
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. 2400/2014/OI/LPO
Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na
obnovu a zachování kulturní památky z rozpočtu
statutárního města Ostravy pro rok 2015
Zpráva o stavu pořizování územních studií dle
“nového” Územního plánu Ostravy
Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo
č. 3314/2013/OI/LPO ze dne 9.1.2014”
Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebnosti” v
souvislosti se stavbami zahrnutými do
kapitálového rozpočtu města Ostravy
Veřejná zakázka “Autobusový terminál Dubina,

32

32

32

32
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33

33

33

34
34

34
34
34

34
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0642/ZM1418/8

0643/ZM1418/8
0644/ZM1418/8
0645/ZM1418/8
0646/ZM1418/8

0647/ZM1418/8
0648/ZM1418/8
0649/ZM1418/8
0650/ZM1418/8
0651/ZM1418/8
0652/ZM1418/8

0653/ZM1418/8

0654/ZM1418/8

0655/ZM1418/8
0656/ZM1418/8

0657/ZM1418/8
0658/ZM1418/8
0659/ZM1418/8

Interspar - Dodatek č. 1”, poř. č. 156/2015
ZM_M 108 Veřejná zakázka “Vybavení křižovatky
Martinovská, Provozní, 1. čs. armádního sboru”,
poř. č. 44/2015
ZM_M 109 Veřejná zakázka “Záchytný drén Hulváky”, poř.č.
88/2015
ZM_M 110 Veřejná zakázka “Výstavba vrtulníkového
hangáru v areálu HZS MSK II.”, poř. č. 096/2015
ZM_M 111 Veřejná zakázka “Nasvětlení chodeckých
přechodů na ul. 17. listopadu”, poř. č. 127/2015
ZM_M 112 Veřejná zakázka “Prodloužení cyklostezky - lávka
přes Ostravici, Ostrava - Hrabová”, poř. č.
102/2015
ZM_M 113 Veřejná zakázka “Cyklistická trasa I - Na
Lukách”, poř. č. 49/2015
ZM_M 114 Veřejná zakázka “Zvýšení protipovodňové
ochrany města - ul. U Hrůbků”, poř. č. 40/2015
ZM_M 115 Veřejná zakázka “Kanalizace Petřkovice II. a III.
etapa - dodatek č. 2”, poř.č. 154/2015
ZM_M 116 Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu DN
500 ul. Mariánskohorská”, poř. č. 82/2015
ZM_M 138 Veřejná zakázka “Terminál Hranečník Dodatečné stavební práce II”, poř. č. 152/2015
ZM_M 139 Návrh na uzavření “Smlouvy o zřízení
služebnosti” v souvislosti se stavbou
“Odkanalizování Přívozu na ÚČOV II. etapa 1.
část a 2. část”
ZM_M 140 Návrh na uzavření smluv o smlouvách budoucích
o věcném břemenu a dodatků ke smlouvám v
souvislosti se stavbami odboru investičního,
zahrnutými do kapitálového rozpočtu statutárního
města Ostravy
ZM_M 141 Návrh na uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo
č. 0875/2014/OI/LPO na rozšíření předmětu
smlouvy v rámci realizace stavby 3064 “Přestupní
uzel Hulváky, I. etapa”
ZM_M 117 Dodatek Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Regionální rady
ZM_M 142 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace uzavřené mezi společností
Koordinátor ODIS s.r.o. a statutárním městem
Ostrava z důvodu zajištění správy inteligentních
zastávek
ZM_M 118 Zpráva o činnosti Finančního výboru ZM za 1.
pololetí roku 2015
ZM_M 143 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru
zastupitelstva města za I. pololetí 2015
ZM_ORG 1 Schválení termínu dalšího zasedání zastupitelstva

Usnesení

34

34
34
34
34

34
34
34
34
34
34

34

34

39
39

61
61
35

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

města dne 1.10.2015
Materiály, které byly staženy :
Materiál

Název

ZM_M 100

Žádost o poskytnutí účelové investiční dotace na
„Výstavbu skladu a techniky pro potřeby
hospodaření v lesích“ pro Ostravské městské lesy
a zeleň, s.r.o.
Návrh prodat nemovité věci v k. ú. Pustkovec,
30
obec Ostrava v areálu VTP

ZM_M 54

zn.předk
l.
33

Tiskové opravy:
Materiál

Název

ZM_TO 1

Oprava rozpočtového opatření - bod 3)
usn.č.397/ZM1418/6 z 10.6.2015

ZM_M 0
Schválení programu 8. zasedání zastupitelstva města konaného dne 9.9.2015

zn.předk
l.
35
(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 0513/ZM1418/8
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
program 8. zasedání zastupitelstva města konaného dne 9. 9. 2015 s úpravou

ZM_M 0
Určení ověřovatelů zápisu z 8. zasedání zastupitelstva města, konaného dne
9.9.2015

(zn.předkl.)
72

Usnesení číslo: 0514/ZM1418/8
Zastupitelstvo města
1)

určuje
za ověřovatele zápisu z 8. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 9. 9. 2015 Mgr. Jana
Kovácse, Ph.D. a PhDr. Miriam Prokešovou, Ph.D.

ZM_M 0

(zn.předkl.)

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

Usnesení

Zpráva ověřovatelů zápisu ze 7. zasedání zastupitelstva města

72

Usnesení číslo: 0515/ZM1418/8
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
zprávu ověřovatelů zápisu Ing. Simony Piperkové a Ing. Břetislava Rigera o ověření zápisu ze
7. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 1.7.2015

ZM_M 1
Informace o činnosti orgánů města

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 0516/ZM1418/8
Zastupitelstvo města
1)

bere na vědomí
informaci o činnosti orgánů města

ZM_M 137
Informace o vyřízení petice zaměstnanců Městské nemocnice Ostrava,
příspěvková organizace

(zn.předkl.)
31

Usnesení číslo: 0517/ZM1418/8
k usnesení č. 02107/RM1418/30
Zastupitelstvo města
1)

bere na vědomí
informaci o způsobu vyřízení petice zaměstnanců Městské nemocnice Ostrava “Petice
FIFEJDY !!! - za změnu na postu ředitele Městské nemocnice Ostrava, uvedenou v příloze č. 1,
dle předloženého materiálu a přílohy č. 2 předloženého materiálu

ZM_M 9
Návrh obecně závazné vyhlášky č. 5/2015, kterou se mění a doplňuje obecně
závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a
doplňků

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 0518/ZM1418/8
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

k usnesení č. 01939/RM1418/29
Zastupitelstvo města
1)

vydává
obecně závaznou vyhlášku č. 5/2015, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č.
14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu

2)

stanoví
že spolu s primátorem podepíše obecně závaznou vyhlášku dle bodu 1) tohoto usnesení 1.
náměstek primátora Ing. Lumír Palyza

Vyřizuje:

Mgr. Renata Kolková,
vedoucí odboru legislativního a právního

ZM_M 121
Informace k dani z nemovitých věcí

T: 25.09.2015

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 0519/ZM1418/8
k usnesení č. 02083/RM1418/30
Zastupitelstvo města
1)

se seznámilo
s informací o možnosti úpravy daně z nemovitých věcí ve statutárním městě Ostrava

ZM_M 12
Pravidelná informace o stavu projektů Průmyslová zóna Ostrava-Hrabová,
Strategická průmyslová zóna Ostrava-Mošnov, Rozvojová zóna Hrušov a
Vědecko-technologický park Ostrava za I. pololetí roku 2015

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 0520/ZM1418/8
k usnesení č. 01948/RM1418/29
k usnesení č. 0386/ZM1418/6
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)

projednalo
informaci o stavu projektů
a) Průmyslové zóny Ostrava-Hrabová dle přílohy č. 1
b) Strategické průmyslové zóny Ostrava-Mošnov dle přílohy č. 2
c) Rozvojové zóny Hrušov dle přílohy č. 3
d) Vědecko-technologického parku Ostrava dle přílohy č. 4

2)

ukládá
primátorovi, Ing. Tomáši Macurovi, MBA, předložit zastupitelstvu města k projednání
pravidelnou informaci o stavu projektů dle bodu č. 1 tohoto usnesení
Vyřizuje:

Ing. Václav Palička,
vedoucí odboru strategického rozvoje

T: 31.03.2016

ZM_M 0
Informace o situaci stavebníků v městském obvodě Polanka nad Odrou

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 0521/ZM1418/8
Zastupitelstvo města
1)

žádá
starostu městského obvodu Polanka nad Odrou,
aby připravil a informoval zastupitelstvo města o řešení problémů stavebníků v ulici U Olší v
Polance nad Odrou

ZM_M 73
Návrh na záměr města prodat pozemek v k. ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava
(lokalita ul. Petřkovická)

(zn.předkl.)
30

Usnesení číslo: 0522/ZM1418/8
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

k usnesení č. 01983/RM1418/29
Zastupitelstvo města
1)

projednalo
petici občanů Lhotky u Ostravy ”Za záchranu Parku”, umístěného na pozemku parc. č. 38/1 v
k. ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, evidovanou pod sp. zn. PET- 4/15, ze dne 27.04.2015,
která je přílohou č. 7 předloženého materiálu

2)

souhlasí
s návrhem odpovědi petentům, prostřednictvím člena petičního výboru, oprávněného za petiční
výbor jednat,
která je přílohou č. 8 předloženého materiálu

3)

rozhodlo
o záměru města prodat pozemek:
- parc. č. 38/1, v k. ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava
včetně součásti (zpevněné plochy) a příslušenství (autobusové čekárny),
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Lhotka
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
Termín: neprodleně

ZM_M 93
Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Podmínek Rozhodnutí k projektu
“Dokončení procesu digitalizace MMO” v rámci Integrovaného operačního
programu

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 0523/ZM1418/8
k usnesení č. 02021/RM1418/29
k usnesení č. 10948/RM1014/142

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)

schvaluje
znění Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu “Dokončení procesu digitalizace
MMO” uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu

ZM_M 3
Úprava závazných ukazatelů a rozpočtu r. 2015

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 0524/ZM1418/8
k usnesení č. 01944/RM1418/29
k usnesení č. 01793/RM1418/28
k usnesení č. 01448/RM1418/24
k usnesení č. 01595/RM1418/26
k usnesení č. 01683/RM1418/27
k usnesení č. 01526/RM1418/25
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
úpravu závazného ukazatele
a) zvýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci
Domov Magnolie o 1 966 tis.Kč
Národní divadlo moravskoslezské o 9 957 tis.Kč
Divadlo loutek Ostrava o 2 239 tis.Kč
Komorní scéna Aréna o 1 286 tis.Kč
Janáčkova filharmonie Ostrava o 1 522 tis.Kč
Knihovna města Ostravy o 155 tis.Kč
Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením o 27 730 tis.Kč
Dětské centrum Domeček o 992 tis.Kč
Středisko volného času Ostrava-Moravská Ostrava o 278 tis.Kč
Domov pro seniory Iris o 4 906 tis.Kč
Domov Korýtko o 12 569 tis.Kč
Domov Sluníčko o 9 008 tis.Kč
Domov Čujkovova o 10 838 tis.Kč
Městská nemocnice Ostrava o 4 920 tis.Kč
Domov Slunovrat o 6 162 tis.Kč
Zoologická zahrada Ostrava o 149 tis.Kč
Ostravské muzeum o 148 tis.Kč
Domov Slunečnice o 2 955 tis.Kč
Domov pro seniory Kamenec o 3 110 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.
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zastupitelstvo města

Usnesení

Firemní školka o 169 tis.Kč
b) zvýšení investičního příspěvku příspěvkové organizaci
Domov pro seniory Iris o 53 tis.Kč
Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením o 154 tis.Kč
2)

schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
zvyšují
- daňové příjmy na pol. 1122 o 207 832 tis.Kč
- běžné výdaje na § 6409, pol. 5362 o 207 832 tis.Kč

3)

ukládá
radě města realizovat schválené rozpočtové opatření
Vyřizuje:

Ing. Lukáš Jančálek,
vedoucí odboru financí a rozpočtu

T: 30.09.2015

(zn.předkl.)
ZM_M 4
35
Uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě o úvěru registrační číslo 076001200543, ev. č.
07073/2001/OFR/LPO ze dne 1.10.2001
Usnesení číslo: 0525/ZM1418/8
k usnesení č. 01943/RM1418/29
Zastupitelstvo města
1)

rozhodla
o uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě o úvěru reg. č.076001200543, evid. č.
07073/2001/OFR/LPO ze dne 1.10.2001 mezi Komerční bankou,a.s. se sídlem Praha 1, Na
Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO 45317054 a statutárním městem Ostrava, Prokešovo
nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451 ve znění dle přílohy č. 1 předloženého materiálu ve
variantě pro úrokovou sazbu pevnou ve výši 1,93% p.a. ze zůstatku jistiny a dobou platnosti do
konce splatnosti úvěru, tj. do 25.10.2021
Termín: ihned
Vyřizuje:

Ing. Lukáš Jančálek,

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

vedoucí odboru financí a rozpočtu

ZM_M 5
Žádost městského obvodu Vítkovice ze dne 17. června 2015 o zvýšení limitu pro
vzdání se práva a prominutí dluhu pro rok 2015

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 0526/ZM1418/8
k usnesení č. 01791/RM1418/28
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
na základě obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších
změn a doplňků, článek 2, odst. 12, o výjimce ze závazného limitu dle článku 7, odst. 3, písm.
f, a zvýšit limit pro vzdání se práva a prominutí dluhu pro městský obvod Vítkovice o 10 650
tis. Kč pro rok 2015

2)

ukládá
Ing. Tomáši Macurovi, MBA
primátorovi města
sdělit panu Petrovi Dlabalovi, starostovi městského obvodu Vítkovice, rozhodnutí
zastupitelstva města
Vyřizuje:

Ing. Lukáš Jančálek,
vedoucí odboru financí a rozpočtu

ZM_M 6
Rozdělení prostředků z výnosu z hracích přístrojů pro městské obvody

T: 09.09.2015

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 0527/ZM1418/8
k usnesení č. 01946/RM1418/29
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
rozdělení prostředků z výherních hracích zařízení městským obvodům dle důvodové zprávy
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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zastupitelstvo města

2)

Usnesení

schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
s n i ž u j e účelová rezerva na § 6409, pol. 5901, ÚZ 1355 o 61 656 tis.Kč
z v y š u j í převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje dle důvodové
zprávy
na § 6330, pol. 5347, ÚZ 1355 celkem o 61 497 tis.Kč
z v y š u j e rozpočtová rezerva města na § 6409, pol. 5901 o 159 tis.Kč
Městské obvody dle důvodové zprávy
- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 1355 celkem o 61 497 tis.Kč
- sníží/zvýší výdaje/příjmy na § xxxx, pol. xxxx celkem o 61 497 tis.Kč

3)

ukládá
radě města realizovat schválené rozpočtové opatření
Vyřizuje:

Ing. Lukáš Jančálek,
vedoucí odboru financí a rozpočtu

ZM_M 7
Poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu statutárního města Ostravy
právnické osobě REGION POODŘÍ (svazek obcí)

T: 30.09.2015

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 0528/ZM1418/8
k usnesení č. 01947/RM1418/29
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 46.000.000 Kč z rozpočtu statutárního města
Ostravy právnické osobě REGION POODŘÍ, IČO 69581762, se sídlem Bartošovice 1, PSČ
742 54, na předfinancování projektu “Cyklostezka Odra - Morava - Dunaj v

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

Usnesení

Moravskoslezském kraji”, na základě žádosti dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
2)

rozhodlo
o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci na realizaci
projektu “Cyklostezka Odra - Morava - Dunaj v Moravskoslezském kraji” mezi statutárním
městem Ostrava a právnickou osobou REGION POODŘÍ, IČO 69581762, se sídlem
Bartošovice 1, PSČ 742 54, dle příloh č. 2 a 3 předloženého materiálu

3)

schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se:
snižují
- běžné výdaje
na § 6399, pol. 5362

o 35 000 tis. Kč

zvyšují
- nedaňové příjmy
na § 2219, pol. 2329

o 11 000 tis. Kč

zvyšují
- investiční výdaje
na § 2219, pol. 6449, záznamová jednotka 027
4)

o 46 000 tis. Kč

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

Ing. Lukáš Jančálek,

T: 30.09.2015

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

Usnesení

vedoucí odboru financí a rozpočtu

ZM_M 8
Informace o plnění usnesení zastupitelstva města

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 0529/ZM1418/8
k usnesení č. 01938/RM1418/29
Zastupitelstvo města
1)

souhlasí
s předloženou kontrolou plnění usnesení zastupitelstva města s tím, že:

a) usnesení dle přílohy č. 1 předloženého materiálu vyřazuje z dalšího sledování
b) usnesení dle přílohy č. 2 předloženého materiálu ponechává ve sledování k další kontrole
plnění usnesení zastupitelstva města

ZM_M 10
Volba přísedících Okresního soudu v Ostravě

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 0530/ZM1418/8
k usnesení č. 02073/RM1418/29
Zastupitelstvo města
1)

volí
kandidáty
1. paní Mgr. VXXXXXXX HXXXXXXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXXXXX
XX XXXXXX XXXXXXX, navrženou Ing. Kamilem Bednářem,
1. pana Ing. VXXXXXXXXX BXXXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX, navrženého Ing. Lumírem Palyzou,
za přísedící Okresního soudu v Ostravě na dobu 4 let

ZM_M 11

(zn.předkl.)

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

Strana 21/134

Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města

Usnesení

Vyřízení podání občana - návrh na vybudování zábavního parku

35

Usnesení číslo: 0531/ZM1418/8
k usnesení č. 01796/RM1418/28
Zastupitelstvo města
1)

projednalo
návrh pana XXX XXXXXXXna výstavbu zábavního parku pro maminky s dětmi v Ostravě Hulvákách dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

2)

souhlasí
se způsobem vyřízení podání občana XXX XXXXXX dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

ZM_M 13
Přehled možností zapojení SMO do mezinárodních projektů v období od
1.ledna 2015

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 0532/ZM1418/8
k usnesení č. 01949/RM1418/29
Zastupitelstvo města
1)

projednalo
návrhy na zapojení SMO do mezinárodních projektů dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

ZM_M 14
Smlouva o poskytnutí dotace k projektu “Rekonstrukce ulic Junácká Mitrovická na malou okružní křižovatku v Ostravě - Staré Bělé” v rámci
individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
Usnesení číslo: 0533/ZM1418/8

(zn.předkl.)
35

k usnesení č. 01777/RM1418/28
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, která by měla

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

Strana 22/134

Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města

Usnesení

být uzavřena mezi Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Stará Bělá, na
financování
z
individuální
dotace
z
rozpočtu
Moravskoslezského
kraje a Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692 na
projekt “Rekonstrukce ulic Junácká - Mitrovická na malou okružní křižovatku v Ostravě Staré Bělé” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
a
o přijetí dotace od poskytovatele Moravskoslezský kraj, se sídlem 28. října 117, 702 18
Ostrava, IČO: 70890692 na projekt “Rekonstrukce ulic Junácká - Mitrovická na malou okružní
křižovatku v Ostravě - Staré Bělé” viz příloha č. 1 předloženého materiálu
2)

souhlasí
s tím, že majetek pořízený nebo technicky zhodnocený z prostředků získaných z dotace
poskytnuté na základě smlouvy uvedené v příloze č. 1 nebude po dobu 2 let od ukončení
realizace projektu zcizen dle čl. V, bodu 3, písm. m) smlouvy uvedené v příloze č. 1
předloženého materiálu

ZM_M 15
Návrh na pojmenování nově vzniklé ulice v k. ú. Martinov ve Slezsku

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 0534/ZM1418/8
k usnesení č. 01577/RM1418/26
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
podle § 84 odst. 2 písm. r) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů o pojmenování nově vybudované komunikace, v současné době používané
jako veřejně přístupná účelová komunikace na pozemku parc. č. 3249/54 v k. ú. Martinov ve
Slezsku, která je dopravně napojena na ulici Martinovskou názvem Dubová

2)

žádá
starostu městského obvodu Martinov zajištěním nového označení ulice
Vyřizuje:

Karel Civín,
starosta Městského obvodu Martinov

T: 30.11.2015

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
ZM_M 16
Pojmenování nově vzniklé ulice v k.ú. Proskovice

Usnesení

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 0535/ZM1418/8
k usnesení č. 01674/RM1418/27
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
dle § 84, odst. 2, písm. r) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, pojmenovat nově vzniklou ulici v k.ú. Proskovice názvem “K Vlčinci”

2)

žádá
starostku Městského obvodu Proskovice, aby zajistila označení nové ulice

ZM_M 17
Názvy pro nově vzniklé ulice

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 0536/ZM1418/8
k usnesení č. 01673/RM1418/27
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
podle § 84 odst. 2 písm. r) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, pojmenovat nově vzniklé ulice v Ostravě-Výškovicích názvy
Černohorská, Makedonská, Slovinská a Podolská

2)

žádá
starostu městského obvodu Ostrava-Jih, aby zajistil nové označení ulic dle bodu 1) tohoto
usnesení
Vyřizuje:

Bc. Martin Bednář,
starosta Městského obvodu Ostrava - Jih

ZM_M 18
Smlouva č. 14201393 o poskytnutí podpory a rozhodnutí o poskytnutí dotace ze
Státního fondu životního prostředí České republiky pro projekt “Revitalizace
mateřské školy Adamusova 7, Ostrava-Zábřeh”

(zn.předkl.)
35

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

Usnesení číslo: 0537/ZM1418/8
k usnesení č. 01776/RM1418/28
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
vyslovit souhlas s tím, že předmět podpory nebude převeden na jinou osobu ani právně zatížen,
zejména zastaven ve prospěch jiné osoby (vyjma takových věcných břemen, u kterých výkon
práv z nich odvozený neohrozí realizaci akce ani plnění jejího účelu po stanovenou dobu)
nejméně po dobu 5 let od ukončení realizace akce dle části A, písm. c) Přílohy č. 1 k
Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného Ministerstvem životního prostředí dne 16. 6. 2015
pod č. j. 115D222005133/2 uvedené v příloze č. 2 předloženého materiálu a dle čl. III., bodu 5,
písm. e) smlouvy uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu

ZM_M 119
Lokalita Kostelní náměstí v k.ú. Moravská Ostrava - doplňující dopis k výzvě
ke zrušení smluv

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 0538/ZM1418/8
k usnesení č. 02090/RM1418/30
Zastupitelstvo města
1)

projednalo
doplňující dopis DXXXXX SXXXXXXXX a RXXXXXX FXXXXXX ze dne 1.6.2015 dle
přílohy č. 1 předloženého materiálu s úpravou v důvodové zprávě předloženého materiálu, a to
tak, že touto problematikou se budou zabývat výbory kontrolní a finanční ZM

2)

schvaluje
návrh odpovědi na dopis uvedený v bodě 1) tohoto usnesení dle přílohy č. 2 předloženého
materiálu

ZM_M 120
Smlouva č. 14200233 o poskytnutí podpory a rozhodnutí o poskytnutí dotace ze
Státního fondu životního prostředí České republiky pro projekt “Zateplení
školky Patrice Lumumby 14 v Ostravě-Zábřehu”

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 0539/ZM1418/8
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

k usnesení č. 02080/RM1418/30
Zastupitelstvo města
2)

rozhodlo
vyslovit souhlas s tím, že předmět podpory nebude převeden na jinou osobu ani právně zatížen,
zejména zastaven ve prospěch jiné osoby (vyjma takových věcných břemen, u kterých výkon
práv z nich odvozený neohrozí realizaci akce ani plnění jejího účelu po stanovenou dobu)
nejméně po dobu 5 let od ukončení realizace akce dle části A, písm. c) Přílohy č. 1 k
Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného Ministerstvem životního prostředí dne 4. 8. 2015
pod č. j. 115D222005236/2 uvedené v příloze č. 2 předloženého materiálu a dle čl. III., bodu 5,
písm. e) smlouvy uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu

ZM_M 122
Zapojení dividend do kapitálového rozpočtu SMO

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 0540/ZM1418/8
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
zapojení dividend do kapitálového rozpočtu SMO dle důvodové zprávy

2)

schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
zvyšují nedaňové příjmy na § 6310, pol. 2142, ORJ 125 o 32 152 tis.Kč
zvyšují kapitálové výdaje
na ORJ 230, ÚZ 2142, § 2212, pol. 6121, org. 3120 o 23 000 tis.Kč
§ 2219, pol. 6121, org. 3123 o 3 371 tis.Kč
§ 2219, pol. 6121, org. 8142 o 3 171 tis.Kč
§ 3741, pol. 6121, org. 5014 o 1 500 tis.Kč
zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje
na § 6330, pol. 5347, ORJ 120, ÚZ 2142, org. 618 o 1 110 tis.Kč
Městský obvod Krásné Pole
- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 2142, org. 618 o 1 110 tis.Kč
- zvýší kapitálové výdaje na akci 3938 výstavba chodníku na ul. Zauliční

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

na § 2219, pol. 61xx, ÚZ 2142 o 1 110 tis.Kč
3)

ukládá
radě města realizovat schválené rozpočtové opatření
Vyřizuje:

Ing. Lukáš Jančálek,
vedoucí odboru financí a rozpočtu

ZM_M 123
Návrh metodiky pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Ostrava
pro rok 2016

T: 30.09.2015

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 0541/ZM1418/8
k usnesení č. 02087/RM1418/30
Zastupitelstvo města
1)

vyhrazuje
si dle ustanovení § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění
pozdějších předpisů pravomoc schválit metodiku pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního
města Ostrava pro rok 2016

2)

schvaluje
metodiku pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 2016 dle
předloženého materiálu s úpravou

ZM_M 124
Veřejná zakázka “Úvěr - ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz”, poř.č. 115/2015

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 0542/ZM1418/8
k usnesení č. 01795/RM1418/28
k usnesení č. 02079/RM1418/30
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
požadavky na obsah smlouvy k veřejné zakázce “Úvěr - ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz”,
poř. č. 115/2015 v rozsahu 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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ZM_M 145
Vyjádření podpory sdružení hornických odborů ve věci předčasného odchodu
horníků do důchodu

Usnesení

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 0543/ZM1418/8
Zastupitelstvo města
1)

vyjadřuje
podporu požadavkům horníků hlubinných dolů na zákonné vyřešení předčasných odchodů do
důchodu pro tyto horníky

2)

ukládá
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA
informovat o tomto usnesení vládu ČR prostřednictvím předsedy vlády
Termín: ihned
Vyřizuje:

Mgr. Michal Bayer,
zastupující vedoucí kanceláře primátora

ZM_M 27
Žádost společnosti RED HOUSE DEVELOPMENT, s.r.o., o úpravu podmínek
kupní smlouvy

(zn.předkl.)
30

Usnesení číslo: 0544/ZM1418/8
k usnesení č. 02012/RM1418/29
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
na straně statutárního města Ostrava uzavřít Dodatek č. 2 ke Kupní smlouvě a smlouvě o
předkupním právu ev. č. 1796/2008/MJ ze dne 16. 7. 2008 ve znění dodatku č. 1 ze dne 10. 7.
2013, Dohody o zániku věcného předkupního práva, Smlouvy o zřízení věcného předkupního
práva a Smluv o smlouvách budoucích kupních
se společností RED HOUSE DEVELOPMENT, s.r.o., se sídlem Ostrava Moravská Ostrava,
Výstavní 1928/9, PSČ 702 00, IČO: 278 44 960
dle přílohy č. 6 předloženého materiálu,
za splnění podmínky, že následující nemovitosti:

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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- pozemek parc.č. 2634/10, jehož součástí je rozestavěná stavba
- pozemek parc.č. 2634/33
- pozemek parc.č. 2634/42
- pozemek parc.č. 2634/45
- pozemek parc.č. 2634/46
- pozemek parc.č. 2634/34
vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,
nebudou zatíženy zástavním právem smluvním, zapsaným na listu vlastnictví 11558 pro k.ú.
Moravská Ostrava, obec Ostrava, k zajištění pohledávky ve výši 50.000.000 Kč s
příslušenstvím pro oprávněného MCG MORÁVKA, a.s., Heršpická 813/5, Štýřice, 63900
Brno, IČO: 28298357, ani jiným zástavním právem či jiným právem třetí osoby zapisovaným
do katastru nemovitostí, s výjimkou předkupního práva zapsaného na listu vlastnictví 11558
pro k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava pro oprávněného statutární město Ostrava s úpravou
nové urbanistické studie

ZM_M 56
Návrh směnit věci nemovité v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava - v rámci projektu
“Prodloužená ul. Ruská”

(zn.předkl.)
30

Usnesení číslo: 0545/ZM1418/8
k usnesení č. 01802/RM1418/28
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
směnit:
a) Stavbu SO 105 - parkoviště pro autobusy, včetně sorpční vpusti a dešťové kanalizace, ve
vlastnictví statutárního města Ostrava, vše umístěné v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava na částech
pozemků ve vlastnictví VÍTKOVICE, a.s., a to:
- část pozemku parc.č. 1051/16, o výměře 12 m2, oddělena a nově označena jako pozemek
parc.č. 1051/156 dle geometrického plánu č. 2276-3063c/2015 ze dne 6.3.2015
- část pozemku parc.č. 1051/25, o výměře 528 m2, oddělena a nově označena jako pozemek
parc.č. 1051/153 dle geometrického plánu č. 2276-3063c/2015 ze dne 6.3.2015
- část pozemku parc.č. 1051/100, o výměře 810 m2, oddělena a nově označena jako pozemek
parc.č. 1051/152 dle geometrického plánu č. 2276-3063c/2015 ze dne 6.3.2015
- část pozemku parc.č. 1051/26, o výměře 26 m2, oddělena a nově označena jako pozemek
parc.č. 1051/26 dle geometrického plánu č. 2276-3063c/2015 ze dne 6.3.2015

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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vše dle přílohy č. 1/2 předloženého materiálu
b) Stavbu SO 505 - STL, plynovod DN 80, v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, ve vlastnictví
statutárního města Ostrava, umístěnou na částech pozemků ve vlastnictví VÍTKOVICE, a.s. a
VÍTKOVICE HTB, a.s., a to:
- část pozemku parc.č. 1051/99
- část pozemu parc.č. 1051/102
- část pozemku parc.č. 1071/103
- část pozemku parc.č. 1051/130
vše dle geometrického plánu č. 2187-4113063/2014 ze dne 16.5.2014, který je přílohou č. 2/2
předloženého materiálu
za
pozemky ve vlastnictví VÍTKOVICE, a.s., IČO 451 93 070, sídlo Ostrava-Vítkovice, Ruská
2887/101, PSČ 706 02, a to:
- p.p.č. 404/15, k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava
- parc.č. 1234/1, k.ú. Vítkovice, obec Ostrava
- část pozemku p.p.č. 187/28, o výměře 1264 m2, oddělena a nově označena jako pozemek
p.p.č. 187/28 dle geometrického plánu č. 1956-2/2015, k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava,,
který je přílohou č. 5/2 předloženého materiálu
s tím, že VÍTKOVICE, a.s. uhradí statutárnímu městu Ostrava rozdíl mezi obvyklými cenami
předmětů směny ve výši 292.960,-Kč
a uzavřít směnnou smlouvu dle přílohy č. 8 předloženého materiálu
2)

rozhodlo
vyhradit si rozhodnutí označit pozemek p.p.č. 404/15, k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava
jakožto majetek svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně
závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a
doplňků, za podmínky, že předmětnou nemovitost statutární město Ostrava nabude do svého
vlastnictví

3)

rozhodlo
vyhradit si rozhodnutí označit část pozemku p.p.č. 187/28, k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava,
o výměře 1264 m2, oddělena a nově označena jako pozemek p.p.č. 187/28 dle geometrického

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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plánu č. 1956-2/2015 ze dne 14.5.2015 jakožto majetek svěřený městskému obvodu Mariánské
Hory a Hulváky dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013,
Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že předmětnou
nemovitost statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví
4)

rozhodlo
označit pozemek p.p.č. 404/15, k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava jako majetek svěřený
městskému obvodu Ostrava-Jih dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky města
Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky,
že předmětnou nemovitost statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví

5)

rozhodlo
označit část pozemku p.p.č. 187/28, k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, o výměře 1264 m2,
oddělena a nově označena jako pozemek p.p.č. 187/28 dle geometrického plánu č. 1956-2/2015
ze dne 14.5.2015 jakožto majetek svěřený městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky dle
čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, Statut města
Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že předmětnou nemovitost
statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví

ZM_M 125
Investor Mobis Automotive System Czech s. r. o. – postup ve věci prodeje
pozemků ve Strategické průmyslové zóně Ostrava-Mošnov, úprava podmínek
předcházejících realizaci investiční výstavby

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 0546/ZM1418/8
k usnesení č. 02141/RM1418/31
k usnesení č. 2556/ZM1014/33
k usnesení č. 2749/ZM1014/34
k usnesení č. 0443/ZM1418/6
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o záměru prodat níže uvedené pozemky:
- pozemek p.p.č. 802/55 - orná půda, o výměře 122 132 m2
- pozemek p. p. č. 1290/7 - orná půda, o výměře 60 460 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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- pozemek p. p. č. 1332/13 - trvalý travní porost, o výměře 2 038 m2
- pozemek p. p. č. 1274/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 4 244 m2
vše v k.ú. Mošnov, obec Mošnov,
a zároveň zastupitelstvu města vyhradi si právo kdykoliv tento záměr zrušit
2)

rozhodlo
o uzavření Smlouvy o poskytnutí práva provést stavbu, poskytnutí jistoty a splnění dalších
povinností budoucím investorem mezi statutárním městem Ostrava a společností Mobis
Automotive System Czech s. r. o, se sídlem Hyundai 171/2, 739 51 Nošovice, IČO: 037 58 397
dle přílohy č.3) předloženého materiálu

ZM_M 144
Informativní zpráva o zájmu nového investora vstoupit do Strategické
průmyslové zóny Ostrava-Mošnov

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 0547/ZM1418/8
k usnesení č. 02139/RM1418/31
Zastupitelstvo města
1)

projednalo
informativní zprávu o zájmu nového investora vstoupit do Strategické průmyslové zóny
Ostrava-Mošnov dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu

2)

ukládá
Magistrátu města Ostravy jednat v záležitosti vstupu nového investora do Strategické
průmyslové zóny Ostrava-Mošnov, a to zejména ve věci:
a) specifikace předmětných pozemků
b) obsahu a podmínek případné dohody,

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 účelem přípravy podkladů pro další rozhodování orgánů města v předmětné záležitosti
Vyřizuje:

Ing. Václav Palička,
vedoucí odboru strategického rozvoje

(zn.předkl.)
ZM_M 19
30
Schválení úpravy závazného ukazatele pro rok 2015 v souvislosti s poskytnutím
neinvestičního příspěvku Národnímu divadlu moravskoslezskému, p.o., v rámci
účasti na Mezinárodním hudebním festivalu v Daegu, Korea
Usnesení číslo: 0548/ZM1418/8
k usnesení č. 01533/RM1418/25
Zastupitelstvo města
1)

2)

schvaluje
úpravu závazného ukazatele - z v ý š e n í neinvestičního příspěvku
Národnímu divadlu moravskoslezskému, příspěvkové organizaci,

o 195 tis. Kč

úpravu závazného ukazatele - s n í ž e n í neinvestičního příspěvku
Národnímu divadlu moravskoslezskému, příspěvkové organizaci,

o 80 tis. Kč

ukládá
radě města
realizovat úpravu závazného ukazatele dle bodu 1) tohoto usnesení
Vyřizuje:

Odbor financí a rozpočtu

ZM_M 20
Informace o průběhu realizace Integrovaného plánu rozvoje města
“Budoucnost Vítkovic”

T: 30.09.2015
(zn.předkl.)
30

Usnesení číslo: 0549/ZM1418/8
k usnesení č. 01955/RM1418/29
k usnesení č. 0206/ZM1418/4
k usnesení č. 0127/ZM1014/4

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)

projednalo
informaci o průběhu realizace Integrovaného plánu rozvoje města “Budoucnost Vítkovic”
spolufinancovaného v rámci Integrovaného operačního programu

ZM_M 21
Žádost FC Baník Ostrava, a.s., o mimořádnou účelovou dotaci na podporu
výchovy mládeže U6 - U21 a provoz sportovní infrastruktury

(zn.předkl.)
30

Usnesení číslo: 0550/ZM1418/8
k usnesení č. 01803/RM1418/28
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o poskytnutí mimořádné účelové dotace ve výši 4 mil. Kč a uzavření smlouvy mezi statuárním
městem Ostrava a obchodní společností FC Baník Ostrava, a.s., se sídlem Bukovanského
1028/4, Slezská Ostrava, PSČ 710 00 Ostrava, IČO 64610128, na podporu výchovy mládeže
U6 - U21 a provoz sportovní infrastruktury, a to na období od 01.07.2015 do 31.12.2015, dle
příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu a dle důvodové zprávy

ZM_M 22
Návrh na poskytnutí mimořádných účelových neinvestičních dotací z rozpočtu
statutárního města Ostravy

(zn.předkl.)
30

Usnesení číslo: 0551/ZM1418/8
k usnesení č. 01960/RM1418/29
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o poskytnutí mimořádných účelových dotací subjektům:
Hokejový klub RT TORAX PORUBA, o. s., se sídlem Čkalovova 20, Zimní stadion, 708 00
Ostrava – Poruba, IČ: 70313288 na realizaci projektu “Podpora celoroční činnosti hokejového
klubu RT TORAX PORUBA” ve výši 1 375 tis. Kč dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy

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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předloženého materiálu
Hokejový klub RT TORAX PORUBA 2011, o. s., se sídlem Čkalovova 6144/20,708 00
Ostrava – Poruba, IČ: 22889833 na realizaci projektu ”Sportovní a tělovýchovná činnost
Hokejového klubu RT TORAX PORUBA 2011, o.s.”, ve výši 440 tis. Kč dle přílohy č. 2 a
důvodové zprávy předloženého materiálu
Městský fotbalový klub Vítkovice, a.s., se sídlem Závodní 2992/86D, 703 00 Ostrava –
Vítkovice, IČ: 28594193 na realizaci projektu “Celoroční působení MFK Vítkovice v
Moravskoslezské fotbalové lize” ve výši 750 tis. Kč dle přílohy č. 3 a důvodové zprávy
předloženého materiálu
BUVI Promotion s. r. o., se sídlem Dolní náměstí 17/9, 746 01 Opava - Město, IČ: 26812576
na realizaci projektu “XI. Festival dřeva, závod sportovních dřevorubců TIMBERSPORTS
CZECH SERIES 2015” ve výši 125 tis. Kč dle přílohy č. 4 a důvodové zprávy předloženého
materiálu
FK Stará Bělá, se sídlem Potoky 622/44, 724 00 Ostrava - Stará Bělá, IČ: 22885412 na
realizaci projektu “Oprava travnaté plochy FK Stará Bělá” ve výši 76 tis. Kč dle přílohy č. 5 a
důvodové zprávy předloženého materiálu
a uzavření smluv o poskytnutí dotací mezi statutárním městem Ostrava a výše uvedenými
příjemci dotací dle přílohy č. 6 předloženého materiálu, důvodové zprávy a výše uvedených
příloh
2)

schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
- snižují
neinvestiční transfery
na § 3419, pol. 5213, ÚZ 7103, ORJ 161

o 951 tis. Kč

- zvyšují
neinvestiční transfery
na § 3419, pol. 5213, ORJ 161
na § 3421, pol. 5222, ORJ 161
na § 3421, pol. 5213, ORJ 161

o 750 tis. Kč
o 76 tis. Kč
o 125 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.
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Usnesení

ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení
T: 30.09.2015

(zn.předkl.)
ZM_M 23
30
Žádost společnosti DK POKLAD, s.r.o. o rozšíření podmínek použití poskytnuté
neinvestiční účelové dotace
Usnesení číslo: 0552/ZM1418/8
k usnesení č. 01919/RM1418/29
k usnesení č. 0397/ZM1418/6
k usnesení č. 0018/ZM1418/2
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o rozšíření podmínek použití poskytnuté neinvestiční účelové dotace společnosti DK
POKLAD, s.r.o., se sídlem Ostrava - Poruba, M. Kopeckého 675, IČO: 47670576 dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu a uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční
účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ev. č. 0023/2015/KSV dle přílohy č. 3
předloženého materiálu

ZM_M 24
Návrh na vyhlášení výběrového řízení pro poskytnutí dotací a příspěvků v
oblasti kultury z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2016

(zn.předkl.)
30

Usnesení číslo: 0553/ZM1418/8
k usnesení č. 01957/RM1418/29
k usnesení č. 0798/ZM1014/14
Zastupitelstvo města
1)

si vyhrazuje

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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rozhodnutí ve věci vyhlášení výběrového řízení se lhůtou pro podání žádostí na poskytnutí
dotací a příspěvků v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2016 dle
důvodové zprávy a příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu
2)

rozhodlo
o vyhlášení výběrového řízení se lhůtou pro podání žádostí na poskytnutí dotací a příspěvků v
oblasti kultury z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2016 dle důvodové zprávy
a příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu

3)

ukládá
tajemníkovi MMO Ing. Břetislavu Gibasovi
zajistit zveřejnění výběrového řízení se lhůtou pro podání žádostí na poskytnutí dotací a
příspěvků v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2016 ve sdělovacích
prostředcích
Vyřizuje:

Mgr. Barbora Stankušová,
vedoucí odboru kultury, sportu a volnočasových aktivit

ZM_M 25
Návrh na uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace víceletého grantu Divadelní společnosti Petra Bezruče s.r.o. - prodloužení
divadelní činnosti

T: 30.09.2015

(zn.předkl.)
30

Usnesení číslo: 0554/ZM1418/8
k usnesení č. 2352/ZM1014/30
k usnesení č. 1891/ZM1014/26
k usnesení č. 0620/ZM1014/10
k usnesení č. 0909/ZM1014/15
k usnesení č. 1383/ZM1014/19
k usnesení č. 01958/RM1418/29
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o prodloužení stávající smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace - víceletého grantu
statutárního města Ostravy, ev. č. 0690/2012/KZ, uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a
Divadelní společností Petra Bezruče s.r.o., se sídlem 28. října 120/1701, 702 00 OstravaMoravská Ostrava, IČO: 25382276 na období od 01.07.2016 do 30.06.2018 dle důvodové

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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zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu
2)

rozhodlo
o uzavření Dodatku č. 4 ke stávající smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace - víceletého
grantu statutárního města Ostravy, ev. č. 0690/2012/KZ, mezi statutárním městem Ostrava
a Divadelní společností Petra Bezruče dle bodu 1) tohoto usnesení a přílohy č. 2 předloženého
materiálu

3)

ukládá
radě města zahrnout do rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok
- 2016 neinvestiční transfer ve výši
- 2017 neinvestiční transfer ve výši
- 2018 neinvestiční transfer ve výši

5 750 tis. Kč
11 500 tis. Kč
5 750 tis. Kč

na zajištění umělecké činnosti v prostorách budovy DPB na ul. 28. října 120/1701, 702 00
Ostrava realizovanou Divadelní společností Petra Bezruče dle bodu 1) tohoto usnesení
Termín: prosinec roku 2016, 2017
Vyřizuje:

Mgr. Barbora Stankušová,
vedoucí odboru kultury, sportu a volnočasových aktivit

ZM_M 26
Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace a návrh na navýšení schválené
neinvestiční účelové dotace v oblasti kultury

T: 09.09.2015

(zn.předkl.)
30

Usnesení číslo: 0555/ZM1418/8
k usnesení č. 01954/RM1418/29
k usnesení č. 0798/ZM1014/14
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti kultury fyzické osobě podnikající Mgr.
Halině Františákové, místem podnikání: Na Hradbách 695/10, 702 00 Ostrava-Moravská
Ostrava, IČO: 67712142 na realizaci projektu “Mezinárodní hudební festival Musica Pura” ve
výši 100 tis. Kč dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu a uzavření smlouvy
o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Ostrava a příjemcem dotace uvedeném v tomto

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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bodě 1) tohoto usnesení a přílohy č. 2 předloženého materiálu
2)

rozhodlo
změnit usnesení č. 0208/ZM1418/4 ze dne 04.03.2015 v bodě 2) a to tak, že v příloze č. 2
materiálu k uvedenému usnesení se návrh výše dotace mění z 200 tis. Kč na 450 tis.
Kč příspěvkové organizaci Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, se sídlem:
Sokolská třída 175/26, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 68917066, kód projektu č.
14/0236 dle důvodové zprávy předloženého materiálu

3)

schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se

4)

-zvyšují
neinvestiční transfery na ORJ 160
na § 3312, pol. 5212, ÚZ 7101

o 100 tis. Kč

-snižují
neinvestiční příspěvky na ORJ 160
na § 3319, pol. 5901

o 100 tis. Kč

ukládá
ukládá
radě města
realizovat rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení
Vyřizuje:

Ing. Lukáš Jančálek,
vedoucí odboru financí a rozpočtu

T: 30.09.2015

ZM_M 28
Návrh na záměr města neprodat pozemky v k.ú. Svinov, obec Ostrava

(zn.předkl.)
30

Usnesení číslo: 0556/ZM1418/8
k usnesení č. 01971/RM1418/29
Zastupitelstvo města
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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1)

Usnesení

rozhodlo
o záměru města neprodat část stávajícího pozemku parc.č. 659/265, orná půda v k.ú. Svinov,
obec Ostrava, která je dle geometrického plánu č. 2048-42/2009 vyhotoveného dne 19.7.2010
označena jako nový pozemek parc.č. 659/290, orná půda o výměře 67 m2, svěřeno městskému
obvodu Svinov, dle přílohy č. 1/3 předloženého materiálu

2)

rozhodlo
o záměru města neprodat část stávajícího pozemku parc.č. 659/265, orná půda v k.ú. Svinov,
obec Ostrava, která je dle geometrického plánu č. 2048-42/2009 vyhotoveného dne 19.7.2010
označena jako nový pozemek parc.č. 659/291, orná půda o výměře 94 m2, svěřeno městskému
obvodu Svinov, dle přílohy č. 1/3 předloženého materiálu

3)

rozhodlo
o záměru města neprodat část stávajícího pozemku parc.č. 659/265, orná půda v k.ú. Svinov,
obec Ostrava, která je dle geometrického plánu č. 2048-42/2009 vyhotoveného dne 19.7.2010
označena jako nový pozemek parc.č. 659/292, orná půda o výměře 127 m2, svěřeno
městskému obvodu Svinov, dle přílohy č. 1/3 předloženého materiálu

4)

rozhodlo
o záměru města neprodat část stávajícího pozemku parc.č. 659/265, orná půda v k.ú. Svinov,
obec Ostrava, která je dle geometrického plánu č. 2048-42/2009 vyhotoveného dne 19.7.2010
označena jako nový pozemek parc.č. 659/293, orná půda o výměře 182 m2, svěřeno
městskému obvodu Svinov, dle přílohy č. 1/3 předloženého materiálu

5)

rozhodlo
o záměru města neprodat část stávajícího pozemku parc.č. 659/265, orná půda v k.ú. Svinov,
obec Ostrava, která je dle geometrického plánu č. 2048-42/2009 vyhotoveného dne 19.7.2010
označena jako nový pozemek parc.č. 659/294, orná půda o výměře 146 m2, svěřeno
městskému obvodu Svinov, dle přílohy č. 1/3 předloženého materiálu

6)

rozhodlo
o záměru města neprodat část stávajícího pozemku parc.č. 659/265, orná půda v k.ú. Svinov,
obec Ostrava, která je dle geometrického plánu č. 2048-42/2009 vyhotoveného dne 19.7.2010
označena jako nový pozemek parc.č. 659/295, orná půda o výměře 72 m2, svěřeno městskému

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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obvodu Svinov, dle přílohy č. 1/3 předloženého materiálu
7)

rozhodlo
o záměru města neprodat část stávajícího pozemku parc.č. 659/265, orná půda v k.ú. Svinov,
obec Ostrava, která je dle geometrického plánu č. 2048-42/2009 vyhotoveného dne 19.7.2010
označena jako nový pozemek parc.č. 659/296, orná půda o výměře 71 m2, svěřeno městskému
obvodu Svinov, dle přílohy č. 1/3 předloženého materiálu

8)

rozhodlo
o záměru města neprodat část stávajícího pozemku parc.č. 659/265, orná půda v k.ú. Svinov,
obec Ostrava, která je dle geometrického plánu č. 2048-42/2009 vyhotoveného dne 19.7.2010
označena jako nový pozemek parc.č. 659/297, orná půda o výměře 71 m2, svěřeno městskému
obvodu Svinov, dle přílohy č. 1/3 předloženého materiálu

ZM_M 29
Návrh na svěření 93 cyklostojanů městským obvodům

(zn.předkl.)
30

Usnesení číslo: 0557/ZM1418/8
k usnesení č. 01542/RM1418/25
Zastupitelstvo města
1)

si vyhrazuje
rozhodnutí označit níže uvedený majetek statutárního města Ostravy jako majetek svěřený dle
ust. čl. 9 odst. 1 písm.b) Obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, Statut města
Ostravy, v platném znění, a to :
městskému obvodu Hošťálkovice
- 3 ks cyklostojanů na pozemku parc.č. 1177/3 k.ú. Hošťálkovice (u rozhledny),
vedených v majetkové evidenci města v pořizovací hodnotě 11 207,01 Kč,
pod inv. č. 148587,148588,148589,
městkému obvodu Hrabová
- 3 ks cyklostojanů na pozemku parc.č. 2426/5 k.ú. Hrabová ( ul. Mostní - odpočívka),
vedených v majetkové evidenci města v pořizovací hodnotě 11 207,01 Kč,
pod inv. č. 148590,148591,148592,
městskému obvodu Krásné Pole
- 3 ks cyklostojanů na pozemku parc.č. 450/3 k.ú. Krásné Pole (ul. Sklopčická u zdravotního

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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střediska),
vedených v majetkové evidenci města v pořizovací hodnotě 11 207,01 Kč,
pod inv. č. 148593,148594,148595,
městskému obvodu Lhotka
- 2 ks cyklostojanů na pozemku parc.č. 74/1 k.ú. Lhotka u Ostravy (u ZŠ Těsnohlídkova),
- 1 ks cyklostojanu na pozemku parc.č. 387/1 k.ú. Lhotka u Ostravy (u tělocvičny),
vedených v majetkové evidenci města v pořizovací hodnotě 11 207,01 Kč,
pod inv. č. 148596,148597,148598,
městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky
- 3 ks cyklostojanů na pozemku p.p.č. 861/1 k.ú. Mariánské Hory (workoutové hřiště na sídlišti
Fifejdy, Jiřího Trnky),
- 6 ks cyklostojanů uskladněných u Ostravských komunikací a.s.,
vedených v majetkové evidenci města v pořizovací hodnotě 33 621,03 Kč,
pod inv. č. 148599,148600,148601,148602,148603,148604,148605,148606, 48607,
městskému obvodu Michálkovice
- 3 ks cyklostojanů na pozemku p.p.č. 25/1 k.ú. Michálkovice (u kulturního domu),
vedených v majetkové evidenci města v pořizovací hodnotě 11 207,01 Kč,
pod inv. č. 148608,148609,048610,
městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
- 3 ks cyklostojanů na pozemku parc.č. 1036/1 k.ú. Moravská Ostrava (u lávky Komenského
sady),
- 3 ks cyklostojanů na pozemku parc.č. 3522 k.ú. MOravská Ostrava (u pošty ul. Poštovní),
- 2 ks cyklostojanů na pozemku p.p.č. 949/13 k.ú. Přívoz (u pošty ul. Nádražní),
vedených v majetkové evidenci města v pořizovací hodnotě 29 885,36 Kč,
pod inv. č. 148611,148612,148613,148614,148615,148616,148617,148618,
městskému obvodu Ostrava-Jih
- 4 ks cyklostojanů na pozemku p.p.č. 434/25 k.ú. Hrabůvka (u ZŠ A. Kučery),
- 3 ks cyklostojanů na pozemku p.p.č. 391/22 k.ú. Hrabůvka (K - Trio ul. Dr. Martínka),
- 3 ks cyklostojanů na pozemku parc.č. 121/1 k.ú. Dubina u Ostravy (ul. B. Četyny),
- 3 ks cyklostojanů na pozemku parc.č. 71/145 k.ú. Dubina u Ostravy ( u sportovní haly ul.
Horní),
- 3 ks cyklostojanů na pozemku parc.č. 783/11 k.ú. Zábřeh nad Odrou (křižovatka Výškovická
x Kotlářova),
vedených v majetkové evidenci města v pořizovací hodnotě 59 770,72 Kč,
pod inv. č.
148619,148620,148621,148622,148623,148624,148625,148626,148627,148628,148629,
148630,148631,148632,148633,148634,
městskému obvodu Polanka nad Odrou
- 6 ks cyklostojanů na pozemku parc.č. 862 k.ú. Polanka nad Odrou (hřiště za Dělnickým
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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domem),
vedených v majetkové evidenci města v pořizovací hodnotě 22 414,02 Kč,
pod inv. č. 148635,148636,148637,148638,148639,148640,
městskému obvodu Poruba
- 3 ks cyklostojanů na pozemku parc.č. 239/1 k.ú. Poruba (Alšovo náměstí),
- 3 ks cyklostojanů na pozemku parc.č. 894/5 k.ú. Poruba (Hlavní třída),
- 3 ks cyklostojanů na pozemku parc.č. 2631/1 k.ú. Poruba (u ÚMOb ul. Klimkovická),
vedených v majetkové evidenci města v pořizovací hodnotě 33 621,03 Kč
pod inv. č. 148641,148642,148643,148644,148645,148646,148647,148648,148649,
městskému obvodu Slezská Ostrava
- 3 ks cyklostojanů na pozemku parc.č. 1002/1 k.ú. Slezská Ostrava (u dětského hřiště
Keltičkova),
- 3 ks cyklostojanů na pozemku parc.č. 5040 k.ú. Slezská Ostrava (u dětského hřiště ul.
Sionkova),
vedených v majetkové evidenci města v pořizovací hodnotě 22 414,02 Kč,
pod inv. č. 148650,148651,148652,148653,148654,148655,
městskému obvodu Proskovice
- 3 ks cyklostojanů na pozemku parc.č. 650/2 k.ú. Proskovice (mezi fotbalovým hřištěm a
požární nádrží), vedených v majetkové evidenci města v pořizovací hodnotě 11 207,01 Kč,
pod inv. č. 148656,148657,148658,
městskému obvodu Pustkovec
- 3 ks cyklostojanů na pozemku parc.č. 4267 k.ú. Pustkovec (u budovy ÚMOb ul.
Pustkovecká),
vedených v majetkové evidenci města v pořizovací hodnotě 11 207,01 Kč,
pod inv. č. 148659,148660,148661,
městskému obvodu Radvanice a Bartovice
- 3 ks cyklostojanů na pozemku parc.č. 2094/1 k.ú. Radvanice (u ZŠ Vrchlického),
- 3 ks cyklostojanů na pozemku parc.č. 1345 k.ú. Bartovice (u ZŠ Bartovická),
vedených v majetkové evidenci města v pořizovací hodnotě 22 414,02 Kč,
pod inv. č. 148662,148663,148664,148665,148666,148667,
městskému obvodu Svinov
- 3 ks cyklostojanů na pozemku parc.č. 7/1 k.ú. Svinov (u potravin Hruška ul. Bílovecká),
vedených v majetkové evidenci města v pořizovací hodnotě 11 207,01 Kč,
pod inv. č. 148668,148669,148670,
městskému obvodu Třebovice
- 3 ks cyklostojanů na pozemku parc.č. 1083/79 k.ú. Třebovice ve Slezsku (u odpočívky u řeky
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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Opavice),
vedených v majetkové evidenci města v pořizovací hodnotě 11 207,01 Kč,
pod inv. č. 148671,148672,148673,
městskému obvodu Petřkovice
- 3 ks cyklostojanů na pozemku parc.č. 154 k.ú. Petřkovice u Ostravy (u KD ul. Balbínova),
vedených v majetkové evidenci města v pořizovací hodnotě 11 207,01 Kč,
pod inv. č. 148674,148675,148676,
městskému obvodu Stará Bělá
- 3 ks cyklostojanů na pozemku parc.č. 3602/1 k.ú. Stará Bělá, (u dětského hřiště ZŠ Junácká),
vedených v majetkové evidenci města v pořizovací hodnotě 11 207,32 Kč,
pod inv. č. 148677,148678,148681
2)

rozhodlo
označit majetek uvedený v bodě 1) tohoto usnesení jako majetek svěřený městskému obvodu
Hošťálkovice, Hrabová, Krásné Pole, Lhotka, Mariánské Hory a Hulváky, Michálkovice,
Moravská Ostrava a Přívoz, Ostrava-Jih, Polanka nad Odrou, Poruba, Slezská Ostrava,
Proskovice, Pustkovec, Radvanice a Bartovice, Svinov, Třebovice, Petřkovice, Stará Bělá
dle ust. čl. 9 odst 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, Statut města
Ostravy, v platném znění

ZM_M 30
Návrh na svěření nemovitostí městskému obvodu Nová Ves a městskému
obvodu Ostrava-Jih

(zn.předkl.)
30

Usnesení číslo: 0558/ZM1418/8
k usnesení č. 02001/RM1418/29
Zastupitelstvo města
1)

si vyhrazuje
rozhodnutí označit níže uvedený majetek, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Nová
Ves 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, a to:
a) městskému obvodu Nová Ves
pozemek p.p.č. 521/1 - ostatní plocha, silnice v pořizovací ceně 4 800 180,-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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v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava

b) městskému obvodu Ostrava-Jih
pozemek p.p.č. 303/43 - ostatní plocha, ostatní komunikace v pořizovací ceně 118 280,-Kč
v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava
2)

rozhodlo
označit majetek uvedený v bodě 1a) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému
obvodu Nová Ves a
označit majetek uvedený v bodě 1b) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený 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 31
Návrh na nesvěření nemovitosti městskému obvodu Moravská Ostrava a
Přívoz, návrh na nesvěření nemovitosti městskému obvodu Svinov

(zn.předkl.)
30

Usnesení číslo: 0559/ZM1418/8
k usnesení č. 01992/RM1418/29
Zastupitelstvo města
1)

si vyhrazuje
rozhodnutí neoznačit níže uvedený majetek, jakožto majetek svěřený městskému obvodu
Moravská Ostrava a Přívoz dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) OZV č. 14/2013, Statut města
Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, a to:
pozemek parc. č. 1969/1 - ostatní plocha, jiná plocha v pořizovací ceně 8 315 900,-Kč
v k.ú. Moravská Ostrava, 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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zastupitelstvo města
2)

Usnesení

rozhodlo
neoznačit majetek uvedený v bodě 1) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) OZV č. 14/2013, Statut města
Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků

3)

si vyhrazuje
rozhodnutí neoznačit níže uvedený majetek, jakožto majetek svěřený městskému
obvodu Svinov dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) OZV č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění
pozdějších změn a doplňků, a to:
pozemek parc. č. 530/53 - orná půda v pořizovací ceně 76 618,-Kč
pozemek parc. č. 565 - orná půda v pořizovací ceně 168 969,-Kč
pozemek parc. č. 567 - ostatní plocha, manipulační plocha v pořizovací ceně 2 223 360,-Kč
pozemek parc. č. 568 - orná půda v pořizovací ceně 3 226,-Kč
pozemek parc. č. 569 - zastavěná plocha a nádvoří v pořizovací ceně 89 154,-Kč
pozemek parc. č. 3461/1 - ostatní plocha, zeleň v pořizovací ceně 10 366 720,-Kč
pozemek parc. č. 3461/25 - ostatní plocha, zeleň v pořizovací ceně 225 564,-Kč
pořizovací cena celkem 13 153 611,-Kč

v k.ú. Svinov, obec Ostrava
4)

rozhodlo
neoznačit majetek uvedený v bodě 3) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému
obvodu Svinov dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) OZV č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění
pozdějších změn a doplňků

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
ZM_M 32
Návrh darovat nemovité věci v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava

Usnesení

(zn.předkl.)
30

Usnesení číslo: 0560/ZM1418/8
k usnesení č. 01991/RM1418/29
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
darovat níže uvedené nemovité věci, v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, nesvěřené městskému
obvodu Vítkovice, a to:
- pozemek p.p.č. 553/52
- pozemek p.p.č. 1555/1
- část pozemku p.p.č. 553/65, ost. plocha, sport. a rekr. plocha o výměře 2516 m2 v k.ú.
Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, která byla zaměřena geometrickými plány č. 1929-46/2014 ze dne
26.11.2014 a č. 1937-46/2014 ze dne 18.3.2015 a je označena jako pozemek p.p.č. 553/65,
ost. plocha, sport. a rekr. plocha včetně součástí (zpevněná plocha na pozemku p.p.č. 553/65 v
k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava)
společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., Ruská 3077/135, Z8břeh, 700 30 Ostrava, IČO: 259 11
368
a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

ZM_M 33
Návrh na zrušení usnesení zastupitelstva města č. 0277/ZM1418/5 ze dne
29.4.2015 v bodě 1) a návrh na přijetí daru a uzavření darovací smlouvy s
Moravskoslezským krajem

(zn.předkl.)
30

Usnesení číslo: 0561/ZM1418/8
k usnesení č. 01933/RM1418/29
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o zrušení usnesení zastupitelstva města č. 0277/ZM1418/5 ze dne 29.4.2015 v bodě 1), které
rozhodlo přijmout dar a uzavřít darovací smlouvu
s Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692
zastoupeno z pověření hejtmana kraje
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Úprková 795/1,
702 23 Ostrava, IČO 00095711

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
o přijetí daru - pozemků:
- parc.č. 3004/4 ostatní plocha, jiná plocha
- parc.č. 3004/5 ostatní plocha, jiná plocha
- parc.č. 3004/6 ostatní plocha, ostatní komunikace
a dále pozemky:
- parc.č. 3004/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 36 m2, která vznikne oddělením z
původního pozemku parc.č. 3004/7
- parc.č. 3004/8 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 37 m2, která vznikne oddělením z
původního pozemku parc.č. 3004/8
- parc.č. 3004/9 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 75 m2, která vznikne oddělením z
původního
pozemku parc.č. 3004/1
- parc.č. 3004/10 ostatní plocha, zeleň o výměře 103 m2, která vznikne oddělením z původního
pozemku parc.č. 3004/1
- parc.č. 3004/11 ostatní plocha, zeleň o výměře 34 m2, která vznikne oddělením z původního
pozemku parc.č. 3004/1
- parc.č. 3004/12 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 13 m2, která vznikne sloučením
dílu “c” o výměře 5 m2 z pozemku parc.č. 3004/1 a dílu “a” o výměře 8 m2 z pozemku parc.č.
3004/7
- parc.č. 3004/13 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 13 m2, která vznikne sloučením
dílu “d” o výměře 5 m2 z pozemku parc.č. 3004/1 a dílu “b” o výměře 8 m2 z pozemku parc.č.
3004/8,
vše na základě geometrického plánu č. 2693-237/2014 ze dne 26.9.2014, vše v k.ú. Hrabová,
obec Ostrava
od Moravskoslezského kraje, se sídlem 28.října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692
zastoupeného z pověření hejtmana kraje
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 795/1,
702 23 Ostrava, IČO 00095711
za podmínek uvedených v darovací smlouvě, která je přílohou č. 4 předloženého materiálu a
uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

ZM_M 34
Návrh přijmout darem část pozemku v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava
v rámci investiční stavby města “Cyklotrasa R-Svinov, Polanka”

(zn.předkl.)
30

Usnesení číslo: 0562/ZM1418/8
k usnesení č. 01990/RM1418/29
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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zastupitelstvo města

Usnesení

příjmout darem:
- spoluvlastnické podíly k části pozemku parc. č. 388/2 o výměře 641 m2, v k.ú. Polanka nad
Odrou, obec Ostrava dle okótovaného situačního zákresu trvalého záboru, který je přílohou č. 2
předloženého materiálu
od :
- XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX ve výši podílu 1/8, rok narození XXXX, bytem
XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXX XX
- XXXXXX XXXXXXXXXX ve výši podílu 1/8, rok narození XXXX, bytem XXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XXX XX
- XXXXX XXXXXXXX ve výši podílu 2/8, rok narození XXXX, bytem XXXXX
XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXX XXX XXX XX
- XXXXXXXX XXXXXXX ve výši podílu 2/8, rok narození XXXX, byten XXXXXXXXXX
XXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXX XXX XXX XX
- XXXXXXXXX XXXXXXX ve výši podílu 1/8, rok narození XXXX, bytem XXXXXXXXX
XXXX XXXXXXXXXXX XXX XXX XX
- XXXXXXXXXXXXXXXve výši podílu 1/8, rok narození XXXX, bytem X XXXXXXXX
XXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXX XX
a uzavřít “Smlouvu o budoucí smlouvě darovací” dle přílohy č.4 předloženého materiálu

ZM_M 35
Návrh na uzavření smluv o zřízení služebnosti k pozemkům ve vlastnictví
fyzických osob a Veolia Energie ČR, a.s., jako investorem

(zn.předkl.)
30

Usnesení číslo: 0563/ZM1418/8
k usnesení č. 01807/RM1418/28
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
na straně oprávněného uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti dle přílohy č.3 předloženého
materiálu, k části pozemku:
parc.č. 284 - ostatní plocha, ostatní komunikace
v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, s vlastníkem:
XXXX XXXXXXXXX XXXXX
XXX XXXXXXXXX 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 XX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXX XXXXXXXX
a
Veolia Energie ČR, a.s.
se sídlem 28.října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO 451 93 410, jako investorem stavby,
za účelem zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu DN 250 v rozsahu daném
geometrickým plánem č. 3865-82/2012 ze dne 2.8.2012, na dobu časově neomezenou a za
jednorázovou úplatu ve výši 10.000,- Kč
2)

rozhodlo
na straně oprávněného uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti dle přílohy č.4 předloženého
materiálu, k části pozemku:
parc.č. 283/1 - ostatní plocha, manipulační plocha
v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, s vlastníkem:
XXXXXX XXXXXXXX
XXX XXXXXXXXX XXXX
XXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXX XXX XXXXXXX
a
Veolia Energie ČR, a.s.
se sídlem 28.října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO 451 93 410, jako investorem stavby,
za účelem zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu DN 250 v rozsahu daném
geometrickým plánem č. 3865-82/2012 ze dne 2.8.2012, na dobu časově neomezenou a za
jednorázovou úplatu ve výši 10.000,- Kč

ZM_M 36
Návrh na uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k
nemovité věci a o zřízení věcného práva s ČR-Úřadem pro zastupování státu ve
věcech majetkových k pozemku v k.ú. Svinov, obec Ostrava

(zn.předkl.)
30

Usnesení číslo: 0564/ZM1418/8
k usnesení č. 01828/RM1418/28
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
uzavřít na straně nabyvatele smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité
věci a o zřízení věcného práva č. UZSVM/O/8889/2015-HMSO k pozemku parc.č. 3079/33 v
k.ú. Svinov, obec Ostrava dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČO 69797111

2)

rozhodlo
vyhradit si rozhodnutí označit pozemek parc.č. 3079/33 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, jakožto
majetek svěřený městskému obvodu Svinov, 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 se město stane jeho vlastníkem

3)

rozhodlo
označit pozemek parc.č. 3079/33 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený
městskému obvodu Svinov, 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 se město stane jeho vlastníkem

(zn.předkl.)
ZM_M 37
30
Návrh na bezúplatné nabytí majetku z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových v k. ú. Mariánské Hory (lokalita ulice Švermova) a
Nová Ves u Ostravy (lokalita ulice Rolnická)
Usnesení číslo: 0565/ZM1418/8
k usnesení č. 01829/RM1418/28
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
nabýt bezúplatně
z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování

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

státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČO
69797111
do vlastnictví statutárního města Ostrava, Prokešovo nám. č.8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451,
a to:
část pozemku p.p.č. 816/1 o výměře 339 m2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, která je dle
geometrického plánu č. 2011-103/2014 ze dne 22.7.2014 označena jako pozemek p.p.č.
816/28 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava,
v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava,
a uzavřít Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č.
UZSVM/O/16808/2014-HMSO, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu
2)

rozhodlo

nabýt bezúplatně
z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČO
69797111
do vlastnictví statutárního města Ostrava, Prokešovo nám. č.8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451,
a to:
pozemek p.p.č. 486/1 v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava
a uzavřít Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení
věcného práva č. UZSVM/O/8103/2014-HMSO, která je přílohou č. 4 předloženého materiálu
3)

rozhodlo
vyhradit si rozhodnutí označit pozemek uvedený v bodu 2) tohoto usnesení, jakožto majetek
svěřený městskému obvodu Nová Ves, dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č.
14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků

4)

rozhodlo
označit pozemek uvedený v bodu 2) tohoto usnesení, jako majetek svěřený městskému obvodu
Nová Ves dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy,

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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ve znění pozdějších změn a doplňků

(zn.předkl.)
ZM_M 38
30
Návrh na uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebností s Povodí Odry
s.p., MSK, Dopravním podnikem Ostrava a.s., fyzickými osobami
Usnesení číslo: 0566/ZM1418/8
k usnesení č. 01834/RM1418/28
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
na straně budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
inženýrské sítě dle přílohy č. 2 předloženého materiálu k pozemku:
parc. č. 2801/94 – ostatní plocha, jiná plocha
v k. ú. Poruba, obec Ostrava, s budoucím povinným:
Povodí Odry, státní podnik
se sídlem Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
IČO 70890021
a
s investorem:
SOLTEX CORPORATION s.r.o.
se sídlem Ostrava - Přívoz, Korejská 877/14, PSČ 702 00
IČO 640 88 731,
za účelem uložení, provozování a údržby dešťové kanalizace v uvedeném pozemku, na dobu
neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši 250,-Kč za 1m2 plochy pozemku zatížené
služebností + DPH v zákonné výši, nejméně však 1.000,-Kč + DPH v zákonné výši

2)

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

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. 2584/6 – ostatní plocha, silnice
v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, s budoucím povinným:
Moravskoslezský kraj
se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava
IČ 70890692
zastoupený z pověření hejtmana kraje
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací,
se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
středisko Ostrava, Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
IČO 00095711,
a
s investorem:
DIAMO, státní podnik
se sídlem Stráž pod Ralskem, Máchova 201, PSČ 471 27
IČO 00002739,
za účelem zřízení, provozování a údržby vodovodu v části uvedeného pozemku, na dobu
neurčitou a za celkovou úplatu ve výši 10.000,- Kč + DPH v zákonné výši
3)

rozhodlo
na straně budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle
přílohy č. 6 předloženého materiálu k pozemku:
p. p. č. 1149/6 – ostatní plocha, dráha
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, ve vlastnictví:
Dopravní podnik Ostrava, a.s.
se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO 61974757,
s uvedeným vlastníkem pozemku,
za účelem zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu D225 v uvedeném pozemku, na
dobu časově neomezenou za jednorázovou úplatu ve výši 500,-Kč za každý i započatý metr

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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délky vodovodního řadu D225 + DPH v zákonné výši
4)

rozhodlo
na straně budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle
přílohy č. 7 předloženého materiálu k pozemku:
p. p. č. 555/186 – ostatní plocha, jiná plocha
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, ve vlastnictví:
XXXXX XXXXXXen, rok narození 1XX7
bydliště XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXřeh
s uvedeným vlastníkem pozemku,
za účelem zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu D225 v uvedeném pozemku, na
dobu časově neomezenou za jednorázovou úplatu ve výši 50,-Kč za 1 m2 plochy pozemku
zatížené služebností

5)

rozhodlo
na straně budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle
přílohy č. 9 předloženého materiálu k pozemku:
parc. č. 1998/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace
v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví:
Ing. XXX XXXXký, rok narození 1XX5
bydliště XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXce
s uvedeným vlastníkem pozemku,
za účelem zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu DN 200 v uvedeném pozemku, na
dobu časově neomezenou za jednorázovou úplatu ve výši 75,- Kč za 1 m2 plochy pozemku
zatížené služebností

6)

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

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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přílohy č. 10 předloženého materiálu k pozemku:
p. p. č. 241/5 – zahrada
v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, ve vlastnictví:
XXXXXXXX XXXXXXvá, rok narození 1XX6
bydliště 30. XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXva
s uvedeným vlastníkem pozemku,
za účelem zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu DN 200 v uvedeném pozemku, na
dobu časově neomezenou za jednorázovou úplatu ve výši 200,- Kč za 1 m2 plochy pozemku
zatížené služebností
7)

rozhodlo
na straně budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle
přílohy č. 11 předloženého materiálu k pozemkům:
p. p. č. 239/6 – vodní plocha, vodní nádrž umělá,
p. p. č. 239/1 - trvalý travní porost,
oba v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, ve vlastnictví:
XXXXXX XXXXXXXXvá, rok narození 1XX2
bydliště Na XXXXXX XXXX XXX XX XXXXX XXX XXX XXXXXXXicí
s uvedeným vlastníkem pozemků,
za účelem zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu DN 200 v uvedených pozemcích,
na dobu časově neomezenou za jednorázovou úplatu ve výši 50,-Kč za 1 m2 plochy pozemků
zatížené služebností

ZM_M 39
Návrh na uzavření smluv o zřízení služebností s fyzickými osobami

(zn.předkl.)
30

Usnesení číslo: 0567/ZM1418/8
k usnesení č. 01836/RM1418/28
Zastupitelstvo města
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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rozhodlo
na straně oprávněného uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti dle přílohy č. 2 předloženého
materiálu k pozemku:
parc. č. 1634/1 – orná půda
v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, ve vlastnictví:
Ing. XXXXX XXXXa, rok narození 1XX4
bydliště XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXX X X XXXXXXXXXe,
s uvedeným vlastníkem pozemku,
za účelem zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu DN 150 v uvedeném pozemku, v
rozsahu daném geometrickým plánem č. 1011-49/2015 ze dne 18.2.2015, na dobu časově
neomezenou za jednorázovou úplatu ve výši 3.540,- Kč

2)

rozhodlo
na straně oprávněného uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti dle přílohy č. 3 předloženého
materiálu k pozemku:
parc. č. 1634/2 – orná půda
v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, ve vlastnictví:
XXXXX XXXXXXXXá, rok narození 1XX5
bydliště XXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXka,
s uvedeným vlastníkem pozemku,
za účelem zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu DN 150 v uvedeném pozemku, v
rozsahu daném geometrickým plánem č. 1011-49/2015 ze dne 18.2.2015, na dobu časově
neomezenou za jednorázovou úplatu ve výši 3.540,- Kč

ZM_M 40
Návrh na uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebností s fyzickými
osobami

(zn.předkl.)
30

Usnesení číslo: 0568/ZM1418/8
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. 01964/RM1418/29
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
na straně budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle
přílohy č. 2 předloženého materiálu k pozemku:
parc. č. 319/1 – zahrada
v k. ú. Proskovice, obec Ostrava, ve spoluvlastnictví:
XXXXXXXX XXXXvý, rok narození 1XX3
bydliště XXXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXvice,
vlastník podílu ve výši 1/2,
XXXX XXXXXvá, rok narození 1XX6
bydliště XXXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXXe,
vlastník podílu ve výši 1/2
s uvedenými vlastníky pozemku,
za účelem zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu PE d110 v uvedeném pozemku, na
dobu časově neomezenou za jednorázovou úplatu ve výši 50,- Kč za 1 m2 plochy pozemku
zatížené služebností

2)

rozhodlo
na straně budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle
přílohy č. 3 předloženého materiálu k pozemku:
parc. č. 323/1 – zahrada
v k. ú. Proskovice, obec Ostrava, ve společném jmění manželů:
Manželé
Mgr. XXXXX XXXXůj, rok narození 1XX2
XXX XXXXXXXvá, rok narození 1XX2
oba bydliště XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXice,
s uvedenými vlastníky pozemku,

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 účelem zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu PE d110 v uvedeném pozemku, na
dobu časově neomezenou za jednorázovou úplatu ve výši 50,- Kč za 1 m2 plochy pozemku
zatížené služebností
3)

rozhodlo
na straně budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle
přílohy č. 4 předloženého materiálu k pozemku:
parc. č. 330/1 – zahrada
v k. ú. Proskovice, obec Ostrava, ve vlastnictví:
XXX XXXXXXXXXvá, rok narození 1XXX
bydliště XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXvice,
s uvedeným vlastníkem pozemku,
za účelem zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu PE d110 v uvedeném pozemku, na
dobu časově neomezenou za jednorázovou úplatu ve výši 50,- Kč za 1 m2 plochy pozemku
zatížené služebností

(zn.předkl.)
ZM_M 41
30
Návrh na bezúplatné nabytí majetku z vlastnictví ČR - Ředitelství silnic a dálnic
ČR v k. ú. Petřkovice u Ostravy (lokalita ulice Hlučínská)
Usnesení číslo: 0569/ZM1418/8
k usnesení č. 01846/RM1418/28
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
nabýt bezúplatně
z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Ředitelství silnic a
dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČO 65993390
do vlastnictví statutárního města Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava, IČO
00845451, 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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pozemek parc. č. 265 v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava,
a zahájit jednání ve věci uzavření smlouvy o bezúplatném převodu
2)

rozhodlo
vyhradit si rozhodnutí označit pozemek uvedený v bodu 1) tohoto usnesení, jakožto majetek
svěřený městskému obvodu Petřkovice, dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č.
14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, a to za podmínky, že
statutární město Ostrava stane jeho vlastníkem

3)

rozhodlo
označit pozemek uvedený v bodu 1) tohoto usnesení, jako majetek svěřený městskému obvodu
Nová Ves dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy,
ve znění pozdějších změn a doplňků, a to za podmínky, že statutární město Ostrava stane jeho
vlastníkem

ZM_M 42
Žádost o uznání vydržení vlastnického práva k nemovité věci

(zn.předkl.)
30

Usnesení číslo: 0570/ZM1418/8
k usnesení č. 01974/RM1418/29
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
neuznat vydržení vlastnického práva k nemovité věci dle ustanovení § 1089 a násl. zákona č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX,
bytem XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX a XXXXXX
XXXXXXXXX, rok narození XXXX, bytem XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX X k
pozemku parc.č. 600/3 v k.ú. Proskovice, obec Ostrava

ZM_M 43
Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava

(zn.předkl.)
30

Usnesení číslo: 0571/ZM1418/8
k usnesení č. 01821/RM1418/28
Zastupitelstvo města
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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rozhodlo
koupit pozemek p.p.č. 540/20, k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, od vlastníka XXXX XXXX
XXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX
XXXXXXX, za cenu obvyklou 40.850,-Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

2)

rozhodlo
koupit spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 pozemku p.p.č. 594/2, k.ú. Michálkovice, obec
Ostrava, od podílového spoluvlastníka XXXXX XXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště X
XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX,
za cenu obvyklou 29.010,-Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

3)

rozhodlo
koupit spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 pozemku p.p.č. 594/2, k.ú. Michálkovice, obec
Ostrava, od podílového spoluvlastníka XXXXXX XXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště
XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX, za cenu
obvyklou 29.010,-Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

4)

rozhodlo
vyhradit si rozhodnutí označit nemovité věci uvedené v bodě 1) až 3) tohoto usnesení, jakožto
majetek svěřený městskému obvodu Michálkovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné
vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků,
za podmínky, že nemovitosti uvedené v bodě 1) až 3) tohoto usnesení statutární město Ostrava
nabude do svého vlastnictví

5)

rozhodlo
označit nemovité věci uvedené v bodě 1) až 3) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený
městskému obvodu Michálkovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky města
Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky,
že nemovitosti uvedené v bodě 1) až 3) tohoto usnesení statutární město Ostrava nabude do
svého vlastnictví

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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(zn.předkl.)
ZM_M 44
30
Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Radvanice, k.ú. Přívoz, obec Ostrava a návrh
směnit nemovité věci v k.ú. Přívoz, obec Ostrava
Usnesení číslo: 0572/ZM1418/8
k usnesení č. 01822/RM1418/28
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
koupit pozemek parc.č. 2887, k.ú. Radvanice, obec Ostrava, od podílových spoluvlastníků:
- XXX XXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX
XXXXXXXXXXXXXXXXX (podíl ve výši 1/2)
- XXXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXX XXXXXXX XXX
XX XXXXXXXXXXXXXXXXXX(podíl ve výši 1/2)
za cenu obvyklou celkem 40.360,-Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

2)

rozhodlo
koupit pozemek p.p.č. 351/29, k.ú. Přívoz, obec Ostrava, od společnosti KARLA spol. s r.o.,
IČO 146 13 182, se sídlem Zahradní 2004/46D, 792 01 Bruntál, za cenu obvyklou 110.700,-Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

3)

rozhodlo
směnit nemovité věci v k.ú. Přívoz, obec Ostrava, a to:
- část pozemku p.p.č. 894/1, díl a), o výměře 106 m2 (nesvěřený městskému obvodu Moravská
Ostrava a Přívoz)
- část pozemku p.p.č. 895/1, díl b), o výměře 485 m2 (svěřený městskému obvodu Moravská
Ostrava a Přívoz)
dle geometrického plánu č. 1918-172/2014 ze dne 11.12.2014 sloučeny a nově označeny jako
pozemek p.p.č. 895/6

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
- část pozemku p.p.č. 157, díl a), o výměře 99 m2
- část pozemku p.p.č. 158, díl b), o výměře 35 m2
- část pozemku p.p.č. 1153, díl c), o výměře 20 m2
- část pozemku p.p.č. 1327, díl d), o výměře 14 m2
dle geometrického plánu č. 1976-3/2015 ze dne 18.2.2015 sloučeny a nově označeny jako
pozemek p.p.č. 157/2
ve vlastnictví V-PODLAHY, s.r.o., IČO 253 74 745, sídlo Vsetín, Na Hrázi 1603, PSČ 75501
s tím, že V-PODLAHY, s.r.o. uhradí statutárnímu městu Ostrava rozdíl mezi obvyklými
cenami předmětné směny ve výši 304.000,-Kč a statutární město Ostrava uhradí VPODLAHY, s.r.o. náklady na zpracování znaleckého posudku č. 3264-51/2015 ze dne
18.6.2015 ve výši 1.600,-Kč
a uzavřít směnnou smlouvu dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

ZM_M 45
Návrh koupit pozemek parc.č 456/2, k.ú. Bartovice, obec Ostrava

(zn.předkl.)
30

Usnesení číslo: 0573/ZM1418/8
k usnesení č. 01847/RM1418/28
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
koupit pozemek parc.č. 456/2, k.ú. Bartovice, obec Ostrava, od podílových spoluvlastníků:
- XXXXXX XXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXX XXXXXXXXX
XXXXXXXX XXX XX XXXXX (podíl ve výši 1/3)
- XXXX XXXX XXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXX XXXXXXXXX
XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX (podíl ve výši 1/3)
- XXXX XXXXXXX XXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXX XXXX
XXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXX (podíl ve výši 1/3)
za dohodnutou kupní cenu 100.788,-Kč
a uzavřít kupní smlouvu 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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ZM_M 46
Návrh koupit část pozemku p.p.č. 571/12, k.ú. Michálkovice, obec Ostrava

Usnesení

(zn.předkl.)
30

Usnesení číslo: 0574/ZM1418/8
k usnesení č. 01972/RM1418/29
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
koupit část pozemku p.p.č. 571/12, o výměře 39 m2, oddělenou dle geometrického plánu č.
1893-204/2015 ze dne 16.6.2015 a nově označenou jako pozemek p.p.č. 571/25, vše k. ú.
Michálkovice, obec Ostrava, od vlastníků:
XXXXXXX XXXX XXXXX, rok narození XXXX a XXXXXXX XXXXXXXX, rok
narození XXXX, oba bydliště X XXXXXX XXXXXXX XXX XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za cenu obvyklou 17.320,-Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
vše za podmínky, že dojde k výmazu zástavního práva smluvního u pozemku p.p.č. 571/12,
k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, u Hypoteční banky, a.s., IČO 135 84 324, sídlo Radlická
333/160, 150 00 Praha 5 - Radlice

2)

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

3)

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

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 47
Návrh koupit pozemky v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava

Usnesení

(zn.předkl.)
30

Usnesení číslo: 0575/ZM1418/8
k usnesení č. 01973/RM1418/29
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
koupit pozemek p.p.č. 565/2, k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, od podílových spoluvlastníků:
- XXX XXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXX XXXXXXX XXX XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (podíl ve výši 3/4)
- XXXXXXX XXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXX XXXXXXXXX XXXXXX
XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (podíl ve výši 1/4)
za cenu obvyklou 119.440,-Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

2)

rozhodlo
koupit pozemek p.p.č. 518/5, k.ú.. Michálkovice, obec Ostrava, od vlastníků:
XXXXXXX
XXXX XXXXXX XXXXX, rok narození XXXX a XXXXXXX XXXXXXXX, rok narození
XXXX, oba bydliště XX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
za cenu obvyklou 21.310,-Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

3)

rozhodlo
vyhradit si rozhodnutí označit pozemky uvedené v bodě 1) a 2) tohoto usnesení, jakožto
majetek svěřený městskému obvodu Michálkovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné
vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků,
za podmínky, že nemovitosti uvedené v bodě 1) a 2) tohoto usnesení statutární město Ostrava
nabude do svého vlastnictví

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

Strana 65/134

Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města

4)

Usnesení

rozhodlo
označit pozemky uvedené v bodu 1) a 2) tohoto usnesení, jako majetek svěřený městskému
obvodu Michálkovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky města Ostravy č.
14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že
nemovitosti uvedené v bodu 1) a 2) tohoto usnesení statutární město Ostrava nabude do svého
vlastnictví

ZM_M 48
Návrh koupit část pozemku parc.č. 2863, k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava

(zn.předkl.)
30

Usnesení číslo: 0576/ZM1418/8
k usnesení č. 01988/RM1418/29
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
koupit část pozemku parc.č. 2863, o výměře 1402 m2, oddělenou dle geometrického plánu č.
3870-16/2015 ze dne 7.8.2015 a nově označenou jako pozemek parc.č. 2863/1, vše k.ú. Slezská
Ostrava, obec Ostrava, od vlastníka Asental Land, s.r.o., IČO 277 69 143, sídlo Gregorova
2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, za cenu obvyklou 340.686,-Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

ZM_M 49
Návrh koupit nemovitou věc v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava v rámci
stavby “Cyklostezka Počáteční-Slezskoostravský hrad”

(zn.předkl.)
30

Usnesení číslo: 0577/ZM1418/8
k usnesení č. 01987/RM1418/29
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
koupit nemovitou věc do vlastnictví statutárního města Ostravy, a to:
- část stávajícího pozemku parc. č. 3241 o výměře 19 m2, v k. ú. Slezská Ostrava, obec
Ostrava, který je dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 3705-71/2014 ze dne
07.07.2014 označena jako nový pozemek parc. č. 3241/3, trvalý travní porost v k. ú. Slezská
Ostrava, obec Ostrava včetně součástí (porosty)

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

Strana 66/134

Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města

Usnesení

ve vlastnictví ORGREZ, a.s., se sídlem Hudcova 321/76, Medlánky, 657 97, Brno, IČO:
46900829
za cenu obvyklou celkem ve výši 6.100,-Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č.5 předloženého materiálu

ZM_M 50
Návrh nekoupit pozemek p.p.č. 187/44 v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava

(zn.předkl.)
30

Usnesení číslo: 0578/ZM1418/8
k usnesení č. 01986/RM1418/29
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
nekoupit pozemek p.p.č. 187/44 v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava
od společnosti ČEZ Korporátní služby, s.r.o. se sídlem 28. října 3123/152, Moravská Ostrava,
702 00 Ostrava, IČO: 262 06 803 za dohodnutou kupní cenu ve výši 66.754,- Kč

ZM_M 51
Návrh nekoupit nemovité věci v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava - Pustkovecké
údolí

(zn.předkl.)
30

Usnesení číslo: 0579/ZM1418/8
k usnesení č. 01820/RM1418/28
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
nekoupit pozemky parc. č. 2055/4, 2056/4, 4166/5 včetně součástí (trvalých porostů) v k. ú.
Pustkovec, obec Ostrava
od MXXXX TXXXX, rok narození XXXX, bytem XXXXXXXXXXX XXXXX,
XXXXXXXXX, XXXXXXX X, XXX XXX XX

ZM_M 52

(zn.předkl.)

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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Návrh prodat pozemky v k.ú. Přívoz, obec Ostrava (poblíž ul. Hlučínská a
Slovenská)

30

Usnesení číslo: 0580/ZM1418/8
k usnesení č. 01989/RM1418/29
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o prodeji pozemků, a to
- pozemku p. č. st. 669/1 za kupní cenu ve výši 214.000,- Kč
- pozemku p. č. st. 669/2 za kupní cenu ve výši 606.000,- Kč
v k.ú. Přívoz, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava
společnosti INDIS, spol. s r.o., se sídlem Ostrava - Přívoz, Hlučínská 1102/69, PSČ 70200,
IČO 619 45 862,
tj. za celkovou kupní cenu ve výši 820.000,- Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

ZM_M 53
Návrh na prodej stavby požární nádrže v k.ú. Martinov ve Slezsku, obec
Ostrava a uzavření kupní smlouvy s fyzickými osobami B.K., D.K.

(zn.předkl.)
30

Usnesení číslo: 0581/ZM1418/8
k usnesení č. 01997/RM1418/29
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o prodeji stavby požární nádrže o průměru cca 5 m a výšky 5,3 m, inv.č.majetku
000000149278, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, která je umístěna na pozemku v k.ú.
Martinov ve Slezsku, obec Ostrava
- parc.č. 3155/1 - zahrada,
ve SJM BXXXXXXXX KXXXXX a DXXXXXXXX KXXXXXXX, oba bydliště
XXXXXXXXXXX XXXXXXX, Ostrava - Martinov, PSČ: 723 00
a uzavření kupní smlouvy 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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s kupujícím
manželé
BXXXXXXX KXXXXX, narozen roku XXXX
DrXXXXXXX KřXXXXXá, narozena roku 1XXX
oba bydliště XXXXXXXXXXX XXXXXXX,
Ostrava - Martinov, PSČ: 723 00
za dohodnutou kupní cenu 1,- Kč
Zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé:
•
•
•
•

Nádrž se nachází na pozemku parc.č.3155/1 ve vlastnictví kupujícího a v minulosti nebyl
majetkoprávní vztah ošetřen žádným smluvním vztahem
Nádrž pro SMO je neupotřebitelným majetkem určený k likvidaci
Na odstranění nádrže by SMO vynaložilo finanční prostředky ve výši 257.142,92 Kč vč.
DPH
Kupující souhlasí s odkupem za 1,- Kč

ZM_M 55
Návrh prodat pozemky a části pozemků v k. ú. Poruba, obec Ostrava, svěřené
městskému obvodu Poruba - lokalita Lehké průmyslové zóny v areálu Nad
Porubkou

(zn.předkl.)
30

Usnesení číslo: 0582/ZM1418/8
k usnesení č. 02008/RM1418/29
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
prodat níže uvedené pozemky a části pozemků v k. ú. Poruba, obec Ostrava, svěřené
městskému obvodu Poruba, za kupní cenu nižší než je cena obvyklá stanovená znaleckým
posudkem, a to:
- pozemek parc. č. 2801/152 bez stavby čp. 2343 za kupní cenu ve výši 1 126 800,- Kč
- část pozemku parc. č. 2801/1 o výměře 1388 m2, označená písmenem j a část pozemku parc.
č. 2801/13 o výměře 358 m2, označená písmenem k, obě sloučeny dle geometrického plánu č.
2834-115/2014 ze dne 4.12.2014 do pozemku nově označeného jako pozemek parc. č.

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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2801/170 o výměře 1746 m2 za kupní cenu ve výši 1 048 200,- Kč
tedy za celkovou dohodnutou kupní cenu ve výši 2 175 000,- Kč
společnosti LIFTCOMP a.s., IČO: 253 85 968, se sídlem Záhumenní 2320/11, Poruba, 708 00
Ostrava
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č.3 tohoto materiálu
Zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé
LIFTCOMP a.s.
Zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé:
- V lokalitě předmětných nemovitostí se v minulosti nacházela nepovolená skládka vedoucí ke
kontaminaci zeminy a podzemních vod, která byla v roce 2004 ekologicky sanována městským
obvodem Poruba za 28.700.000,- Kč za současného přispění Státního fondu životního prostředí
ČR ve výši 24.395.000,- Kč, přičemž v důsledku podmínek dotace SFŽP nebyl městský obvod
oprávněn předmětné nemovitosti zcizit po dobu 10 let;
- Existovala důvodná obava, že v případě ponechání pozemků bez jejich využití / zástavby po
dobu udržitelnosti povede opět ke vzniku nové nelegální skládky, tedy ke zmaření investice
městského obvodu, přičemž jiná ochrana před vznikem skládky než je zástavba (oplocení,
ostraha) by znamenalo nenávratně vynaložené finanční prostředky městského obvodu, přičemž
využití pozemků pro investiční zástavbu by přineslo vícero výhod ve veřejném zájmu
(zamezení vzniku skládky, vybudování obchodní infrastruktury, vznik nových pracovních
míst);
- Kupující společnost LIFTCOMP a.s. byla zavázána k realizaci investičního záměru, který
naplnila, když na předmětných nemovitostech:
i) zrealizovala výstavbu objektu „Montážní a vývojové středisko – LIFTCOMP, a.s.“, k jehož
užívání byl vydán kolaudační souhlas;
ii) vytvořila 32 nových pracovních míst;
iii) provozuje ekonomickou činnost spočívající v:
a. provádění staveb, jejich změn a odstraňování,
b. projektové činnosti ve výstavbě,
c. výrobě, obchodu a službách neuvedených v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,
d. montáži, opravách, revizích a zkouškách zdvihacích zařízení,
e. montáži, opravách, revizích a zkouškách elektrických zařízení,
f. zámečnictví a nástrojářství
- Kupující společnost se ani po realizaci výstavby nemohla stát vlastníkem předmětných
nemovitostí z důvodu zákazu zcizení nemovitostí, kdy tím sice bylo vyhověno podmínkám
dotace, proto i po kolaudaci výstavby měla kupující společnost předmětné nemovitosti v nájmu
a hradila nájemné; Nicméně takový postup představoval zásah do finančního hospodaření
kupující společnosti LIFTCOMP a.s., které se náklady zvyšují o placené nájemné, když navíc
jediným relevantním důvodem je vázací doba, přičemž důvod spočívá výhradně na straně
městského obvodu;

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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- Kupní cena je proto oproti ceně v místě a čase obvyklé stanovené znaleckým posudkem
ponížena o nájemné ve výši 724.200 Kč uhrazené kupujícím v období po kolaudaci výstavby
od 1.1.2011 do 31.12.2014;
- Učiněné jednání bylo sice projevem vůle obou stran a kupující společnost LIFTCOMP a.s.
nebyla nucena do takového kontraktu vstupovat, nicméně v uvedeném případě existoval zájem
městského obvodu plochu investorem obsadit, který vzhledem ke své podstatě lze označit za
veřejný, když navíc kupující společností LIFTCOMP a.s. byl sledovaný záměr (přinášející také
další efekt – nová pracovní místa) uskutečněn;
- Snížení kupní ceny o uhrazené nájemné odpovídá předchozím dohodám mezi kupujícím a
městským obvodem Poruba, kdy kupující je po celou dobu výstavby až do nynějška v
legitimním očekávání finančních výdajů souvisejících s koupí předmětných nemovitostí
ponížených o uhrazené nájemné;
- Na předmětných nemovitostech se v důsledku předchozích dohod již nyní nachází zástavba
ve vlastnictví investorů, proto jsou tyto pozemky pro město nevyužitelné; zástavba však
odpovídá investičnímu záměru, který měl být investory realizován;
s bližším upřesněním dle důvodové zprávy předloženého materiálu
2)

rozhodlo
prodat níže uvedené pozemky a části pozemků v k. ú. Poruba, obec Ostrava, svěřené
městskému obvodu Poruba, za kupní cenu nižší než je cena obvyklá stanovená znaleckým
posudkem, a to:
- pozemek parc. č. 2801/153 bez stavby čp. 2355 za kupní cenu ve výši 880 650,- Kč
- pozemek parc. č. 2801/159 za kupní cenu ve výši 2 159 996,- Kč
- pozemek parc. č. 2801/160 za kupní cenu ve výši 1 712 804,- Kč
- pozemek parc. č. 2801/161 za kupní cneu ve výši 933 008,- Kč
- pozemek parc. č. 2801/14 za kupní cenu ve výši
29 183,- Kč
- pozemek parc. č. 2639/11 za kupní cenu ve výši
3 004,- Kč
- pozemek parc. č. 2639/12 za kupní cenu ve výši
9 871,- Kč
- část pozemku parc. č. 2639/7 o výměře 550 m2 dále označenou dle geometrického plánu č.
2834-115/2014 ze dne 4.12.2014 jako pozemek parc. č. 2639/7 za kupní cenu ve výši 227 842,Kč
tedy za celkovou dohodnutou kupní cenu ve výši 5 956 358,- Kč
společnosti KODECAR INVEST, a.s., IČO: 278 15 561, se sídlem Trocnovská 1088/2a,
Ostrava – Přívoz, PSČ 702 00
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 tohoto materiálu
Zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé

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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V lokalitě předmětných nemovitostí se v minulosti nacházela nepovolená skládka vedoucí ke
kontaminaci zeminy a podzemních vod, která byla v roce 2004 ekologicky sanována městským
obvodem Poruba za 28.700.000,- Kč za současného přispění Státního fondu životního prostředí
ČR ve výši 24.395.000,- Kč, přičemž v důsledku podmínek dotace SFŽP nebyl městský obvod
oprávněn předmětné nemovitosti zcizit po dobu 10 let;
- Existovala důvodná obava, že v případě ponechání pozemků bez jejich využití / zástavby po
dobu udržitelnosti povede opět ke vzniku nové nelegální skládky, tedy ke zmaření investice
městského obvodu, přičemž jiná ochrana před vznikem skládky než je zástavba (oplocení,
ostraha) by znamenalo nenávratně vynaložené finanční prostředky, přičemž využití pozemků
pro investiční zástavbu by přineslo vícero výhod ve veřejném zájmu (zamezení vzniku skládky,
vybudování obchodní infrastruktury, vznik nových pracovních míst);
- Kupující společnost KODECAR INVEST, a.s. byla zavázána k realizaci investičního záměru,
který naplnila, když na předmětných nemovitostech:
i) zrealizovala výstavbu objektu „Novostavba administrativního, prodejního a servisního centra
KODECAR, komunikace a zpevněné ploch, ul. Nad Porubkou, Ostrava – Poruba“ k jehož
užívání byl vydán kolaudační souhlas;
ii) vytvořila 50 nových pracovních míst;
iii) provozuje ekonomickou činnost spočívající v:
a. výrobě, obchodu a službách neuvedených v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
- Kupující společnost se ani po realizaci výstavby nemohla stát vlastníkem předmětných
nemovitostí z důvodu zákazu zcizení nemovitostí, kdy tím sice bylo vyhověno podmínkám
dotace, proto i po kolaudaci výstavby měla kupující společnost předmětné nemovitosti v nájmu
a hradila nájemné; Nicméně takový postup představoval zásah do finančního hospodaření
kupující společnosti KODECAR INVEST, a.s., které se náklady zvyšují o placené nájemné,
když navíc jediným relevantním důvodem je vázací doba, přičemž důvod spočívá výhradně na
straně městského obvodu;
- Kupní cena je proto oproti ceně v místě a čase obvyklé stanovené znaleckým posudkem
ponížena z důvodů:
i) předchozí vůle a dohod mezi městským obvodem Poruba a kupující společnosti (a/nebo
jejího předchůdce) sjednat kupní cenu ve výši odpovídající tehdejší cenové mapě (600 Kč za 1
m2, oproti dnešnímu stavu dle znaleckého posudku 800 Kč za 1 m2)
ii) uhrazeného nájemného o nájemné ve výši 2.382.442 Kč uhrazené kupujícím v období po
kolaudaci výstavby od 1.8.2011 do 31.12.2014, což rovněž odpovídalo předchozím dohodám
mezi městským obvodem a kupující společností;
- Učiněné jednání bylo sice projevem vůle obou stran a kupující společnost KODECAR
INVEST, a.s. nebyla nucena do takového kontraktu vstupovat, nicméně v uvedeném případě
existoval zájem městského obvodu plochu investorem obsadit, který vzhledem ke své podstatě
lze označit za veřejný, když navíc kupující společností KODECAR INVEST, a.s. byl
sledovaný záměr (přinášející také další efekt – nová pracovní místa) uskutečněn;
- Sjednání kupní ceny dle tehdejší cenové mapy a snížení kupní ceny o uhrazené nájemné
odpovídá předchozím dohodám mezi kupujícím a městským obvodem Poruba, kdy kupující je
po celou dobu výstavby až do nynějška v legitimním očekávání finančních výdajů
souvisejících s koupí předmětných nemovitostí za cenu dle tehdejší cenové mapy a ponížené o
uhrazené nájemné;
- Na předmětných nemovitostech se v důsledku předchozích dohod již nyní nachází zástavba
ve vlastnictví investorů, proto jsou tyto pozemky pro město nevyužitelné; zástavba však
odpovídá investičnímu záměru, který měl být investory realizován;
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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s bližším upřesněním dle důvodové zprávy předloženého materiálu

ZM_M 57
Návrh směnit nemovité věci v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava v rámci
stavby “Rekonstrukce veřejného osvětlení oblast U Staré elektrárny-2. stavba”

(zn.předkl.)
30

Usnesení číslo: 0583/ZM1418/8
k usnesení č. 01985/RM1418/29
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
směnit níže uvedené nemovité věci v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, a to:
- část stávajícího pozemku parc. č. 1430/1 o výměře 264 m2 v k. ú. Slezská Ostrava, obec
Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Slezská
Ostrava, která je dle geometrického plánu pro rozdělení pozemků č. 3767-84/2014 ze dne
16.10.2014 označena jako nový pozemek parc. č. 1430/11 v k. ú. Slezská Ostrava, obec
Ostrava
za
- část stávajícího pozemku parc. č. 1430/10 o výměře 264 m2 v k. ú. Slezská Ostrava, obec
Ostrava, ve vlastnictví Auto Hruška s.r.o., se sídlem U Staré elektrárny 1895/52, 710 00,
Ostrava, Slezská Ostrava, IČO: 25877470, která je dle geometrického plánu pro rozdělení
pozemků č. 3767-84/2014 ze dne 16.10.2014 označena jako nový pozemek parc. č. 1430/12 v
k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
a uzavřít směnnou smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

2)

si vyhrazuje
rozhodnutí označit část stávajícího pozemku parc. č. 1430/10 o výměře 264 m2 v k. ú. Slezská
Ostrava, obec Ostrava, která je dle geometrického plánu pro rozdělení pozemků č. 376784/2014 ze dne 16.10.2014 označena jako nový pozemek parc. č. 1430/12 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, ve znění
pozdějších změn a doplňků,
za podmínky, že se město stane jeho vlastníkem

3)

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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označit část stávajícího pozemku parc. č. 1430/10 o výměře 264 m2 v k. ú. Slezská Ostrava,
obec Ostrava, která je dle geometrického plánu pro rozdělení pozemků č. 3767-84/2014 ze dne
16.10.2014 označena jako nový pozemek parc. č. 1430/12 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, ve znění pozdějších změn a
doplňků,
za podmínky, že se město stane jeho vlastníkem

ZM_M 58
Návrh směnit nemovité věci v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita
Nová Karolina)

(zn.předkl.)
30

Usnesení číslo: 0584/ZM1418/8
k usnesení č. 02010/RM1418/29
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o uzavření směnné smlouvy se společností Multi Veste Czech Republic 5, s.r.o., se sídlem
Praha 1, Olivova 4/2096, PSČ 110 00, IČO 273 71 344, která je přílohou č. 5 předloženého
materiálu a podle které společnost Multi Veste Czech Republic 5, s.r.o. uhradí statutárnímu
městu Ostrava rozdíl mezi obvyklými cenami předmětů směny, který činí 42.000,- Kč

ZM_M 59
Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. Proskovice, obec Ostrava,
návrh na záměr města neprodat části pozemku parc.č. 793/281 v k.ú. Výškovice
u Ostravy, obec Ostrava

(zn.předkl.)
30

Usnesení číslo: 0585/ZM1418/8
k usnesení č. 01968/RM1418/29
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o záměru města směnit níže uvedené nemovité věci v k.ú. Proskovice, obec Ostrava, a to:
- část pozemku parc.č. 85/11, díl b, orná půda o výměře 492 m2, oddělenou dle GP č. 826222/2015 ze dne 7.5.2015 a sloučeného do pozemku parc.č. 85/12
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřeno městskému obvodu Proskovice

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
- část pozemku parc.č. 85/12, díl c, orná půda o výměře 492 m2, oddělenou dle GP č. 826222/2015 ze dne 7.5.2015 a sloučeného do pozemku parc.č. 85/11
ve spoluvlastnictvíXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX
XXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
2)

rozhodlo
že město nemá záměr prodat části pozemku parc.č. 793/281, ost.plocha, zeleň v k.ú. Výškovice
u Ostravy, obec Ostrava, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, oddělené geometrickým
plánem č. 1033-165/2014 ze dne 5.11.2014 a nově označené jako pozemky:
- parc.č. 793/421, ost. plocha, zeleň o výměře 184 m2
- parc.č. 793/423, ost. plocha, zeleň o výměře 20 m2

(zn.předkl.)
ZM_M 60
30
Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. Svinov, obec Ostrava; Návrh
na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava
Usnesení číslo: 0586/ZM1418/8
k usnesení č. 01984/RM1418/29
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o záměru města směnit nemovité věci v k.ú. Svinov, obec Ostrava, a to:
- pozemek parc. č. 1704/2
- pozemek parc.č. 2620/2
oba ve vlastnictví SMO, svěřeno městskému obvodu Svinov
za
- pozemek parc.č. 1672/1
ve vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu má Povodí Odry, státní
podnik, Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava, IČO 70890021

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
o záměru města prodat nemovité věci v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava, svěřené městskému
obvodu Plesná, a to:
- pozemek parc.č. 220/13
- část stávajícího pozemku parc.č. 219/1, trvalý travní porost o výměře 1.269 m2, která je dle
geometrického plánu č. 1032- 243/2013 vyhotoveného dne 11.9.2013, který je přílohou č. 3/3
předloženého materiálu, označena jako nový pozemek parc.č. 219/9, trvalý travní porost
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

ZM_M 61
Návrh na záměr města směnit pozemky v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava

(zn.předkl.)
30

Usnesení číslo: 0587/ZM1418/8
k usnesení č. 01999/RM1418/29
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o záměru města směnit níže uvedené nemovité věci v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, a to:
- část pozemku parc. č. 4222/1 o výměře 105 m2
- část pozemku parc. č. 4223/1 o výměře 6 m2
svěřeno městskému obvodu Pustkovec
za
- část pozemku parc. č. 4403 o výměře 28 m2
- pozemek parc. č. 4223/4 o výměře 83 m2
ve vlastnictví XXXXXXXX XXXXXX, rok narození XXXX, XXXXXXXXXXX
XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX, PSČ XXX XX
dle zaměření, které je přílohou č. 1/3 předloženého materiálu
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

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 62
Návrh na zrušení usnesení zastupitelstva města; návrh na záměr města směnit
pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, k. ú. Poruba, k. ú. Dubina u Ostravy a v k.
ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava v rámci akce “Zklidnění ulice Nádražní práva k provedení stavby”;

Usnesení

(zn.předkl.)
30

Usnesení číslo: 0588/ZM1418/8
k usnesení č. 02009/RM1418/29
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
zrušit usnesení zastupitelstva města č. 0419/ZM1418/6 ze dne 10.6.2015, které je přílohou č.
5/1 předloženého materiálu, v plném rozsahu

2)

rozhodlo
o záměru města směnit níže uvedené nemovitosti, a to:
z vlastnictví statutárního města Ostravy, bez svěření městskému obvodu, pozemky
- parc. č. 2968 v k. ú. Poruba, obec Ostrava
- parc. č. 2967/15 v k. ú. Poruba, obec Ostrava
- parc. p.č. 100/92 v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava
- parc. p.č. 455/90 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava
za
- část pozemku parc. č. 3550/4 o výměře 1023 m2, nově označenou jako pozemek parc. č.
3550/21 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle geometrického plánu č. 4816-2/2015 ze
dne 16.1.2015, včetně součástí a příslušenství (kolejové trati)
- kolejovou trať na pozemku parc. č. 3550/1 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
z vlastnictví Dopravního podniku Ostrava a.s.
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

ZM_M 63
Návrh na záměr města nesměnit nemovité věci v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava

(zn.předkl.)
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 číslo: 0589/ZM1418/8
k usnesení č. 01607/RM1418/26
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
že město nemá záměr směnit
pozemek parc.č. 83 v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města
Ostravy, svěřený městskému obvodu Stará Bělá
za
pozemek parc.č. 91 v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava, ve vlastnictví XXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXX

ZM_M 64
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Petřkovice u Ostravy, k.ú.
Michálkovice, obec Ostrava a v k.ú. Hlučín, obec Hlučín

(zn.předkl.)
30

Usnesení číslo: 0590/ZM1418/8
k usnesení č. 01603/RM1418/26
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o záměru města prodat pozemek parc.č. 1431/4, k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava,
svěřený městskému obvodu Petřkovice
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

2)

rozhodlo
o záměru města prodat část pozemku p.p.č. 614/12, k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, svěřený
městskému obvodu Michálkovice, o výměře 60 m2 - dle přílohy č. 2/2 předloženého materiálu
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

3)

rozhodlo
o záměru města prodat část pozemku parc.č. 2217/7, k.ú. Hlučín, obec Hlučín, o výměře 252

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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m2 - dle přílohy č. 3/1 předloženého materiálu
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

ZM_M 65
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Přívoz (lokalita ulice
Hálkova) a neprodat nemovité věci v k. ú. Přívoz (lokalita ulice Božkova), obec
Ostrava

(zn.předkl.)
30

Usnesení číslo: 0591/ZM1418/8
k usnesení č. 01693/RM1418/27
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o záměru města prodat
část pozemku p.p.č. 543/11 o výměře 102 m2,
označenou písmenem a
a část pozemku p.p.č. 517/1 o výměře 68 m2,
označenou písmenem b,
v k. ú. Přívoz, obec Ostrava,
svěřeno městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz,
které jsou obě dle geometrického plánu č. 1972-5/2015 ze dne 10.2.2015 včleněné do nově
vzniklého pozemku p.p.č. 543/13 o výměře 170 m2
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

2)

rozhodlo
že město nemá záměr prodat
pozemek p.č.st. 1040, jehož součástí je stavba ubytovacího zařízení čp. 52
v k. ú. Přívoz, obec Ostrava,
svěřeno městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

ZM_M 66
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Krásné Pole a k.ú. Svinov,
obec Ostrava

(zn.předkl.)
30

Usnesení číslo: 0592/ZM1418/8

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. 01811/RM1418/28
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o záměru města prodat nemovité věci v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava, svěřené městskému
obvodu Krásné Pole, a to:
- pozemek parc.č. 721/3, zahrada
- část pozemku parc.č. 720/2, zast. plocha a nádvoří o výměře 122 m2 dle zákresu ve snímku,
který je přílohou č. 1/3 předloženého materiálu
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

2)

rozhodlo
o záměru města prodat nemovité věci v k.ú. Svinov, obec Ostrava, svěřené městskému obvodu
Svinov, a to:
- pozemek parc.č. 69/2, ost. plocha, jiná plocha
- pozemek parc.č. 69/3, zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

ZM_M 67
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava

(zn.předkl.)
30

Usnesení číslo: 0593/ZM1418/8
k usnesení č. 01812/RM1418/28
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o záměru města prodat nemovité věci v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava, svěřené městskému
obvodu Slezská Ostrava, a to:
- pozemek parc.č. 188/2
- část pozemku parc.č. 188/1, o výměře 31 m2, oddělena a nově označena dle geometrického
plánu č. 831-20/2015 ze dne 5.2.2015 jako pozemek parc.č. 188/3 - dle přílohy č. 1/2

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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předloženého materiálu
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

ZM_M 68
Návrh na záměr města prodat nemovitosti v k.ú. Mošnov, obec Mošnov, v k.ú.
Proskovice, obec Ostrava a v k.ú. Hrabová, obec Ostrava

(zn.předkl.)
30

Usnesení číslo: 0594/ZM1418/8
k usnesení č. 01813/RM1418/28
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o záměru města prodat nemovitosti:
- pozemek p.č.st. 460 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Mošnov č.p. 305,
jiná stavba na pozemku p.č.st. 460
- pozemek p.p.č. 1488 ostatní plocha, jiná plocha
- část pozemku p.p.č. 822/60 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 3475 m2, která je
dle geometrického plánu č. 1070-45/2015 ze dne 30.4.2015 označena jako pozemek p.p.č.
822/125
- část pozemku p.p.č. 822/62 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 6382 m2, která je dle
geometrického plánu č. 1070-45/2015 ze dne 30.4.2015 označena jako díl ”a” a sloučena do
nového pozemku p.p.č. 822/126
- část pozemku p.p.č. 822/63 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 80 m2, která je dle
geometrického plánu č. 1070-45/2015 ze dne 30.4.2015 označena jako díl ”b” a sloučena do
nového pozemku p.p.č. 822/126,
vše v k.ú. Mošnov, obec Mošnov,
ve vlastnictví statutárního města Ostravy
a zároveň doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si právo kdykoliv tento záměr zrušit

2)

rozhodlo
o záměru města prodat pozemky:
- parc.č. 2/2 ostatní plocha, zeleň
- parc.č. 2/3 ostatní plocha, zeleň,
vše v k.ú. Proskovice, obec Ostrava,
ve vlastnictví statutárního města Ostravy
a zároveň doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si právo kdykoliv tento záměr zrušit

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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3)

Usnesení

rozhodlo
o záměru města prodat pozemek:
- parc.č. 146/2 ostaní plocha, jiná plocha
v k.ú. Hrabová, obec Ostrava,
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Hrabová
a zároveň doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si právo kdykoliv tento záměr zrušit

ZM_M 69
Návrh na záměr města prodat části pozemku parc.č. 2754 v k.ú. Slezská
Ostrava a návrh na záměr města prodat pozemek parc.č. 159 v k.ú. Slezská
Ostrava, obec Ostrava

(zn.předkl.)
30

Usnesení číslo: 0595/ZM1418/8
k usnesení č. 01965/RM1418/29
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o záměru města prodat nemovitou věc v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, svěřenou
městskému obvodu Slezská Ostrava, a to části pozemku parc.č. 2754:
- nově označena jako pozemek parc.č. 2754/4 o výměře 52 m2
- nově označena jako pozemek parc.č. 2754/5 o výměře 22 m2
vše dle geometrického plánu č. 3772-21/2014 (příloha č. 1/3)
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

2)

rozhodlo
o záměru města prodat nemovitou věc v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, nesvěřenou
městskému obvodu Slezská Ostrava, a to:
parc.č. 159
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

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 70
Návrh na záměr města prodat pozemky v k.ú. Svinov a k.ú. Stará Plesná, obec
Ostrava

Usnesení

(zn.předkl.)
30

Usnesení číslo: 0596/ZM1418/8
k usnesení č. 01966/RM1418/29
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o záměru města prodat část stávajícího pozemku parc.č. 659/93, ost. plocha, ost. komunikace o
výměře 89 m2 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, která je dle geometrického plánu č. 2431-73/2013
vyhotoveného dne 2.4.2013 označena jako pozemek parc. č. 659/93, ost. plocha, ost.
komunikace dle přílohy č. 1/3 předloženého materiálu, ve vlastnictví SMO, svěřeno
městskému obvodu Svinov
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

2)

rozhodlo
o záměru města prodat pozemek parc.č. 331/7, zahrada v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava, ve
vlastnictví SMO, svěřeno městskému obvodu Plesná
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

ZM_M 71
Návrh na záměr města prodat pozemek v k. ú. Poruba, obec Ostrava svěřený
městskému obvodu Poruba

(zn.předkl.)
30

Usnesení číslo: 0597/ZM1418/8
k usnesení č. 01967/RM1418/29
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o záměru města prodat pozemek parc. č. 2801/162 v k. ú. Poruba, obec Ostrava, svěřený
městskému obvodu Poruba

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

(zn.předkl.)
ZM_M 72
30
Návrh na záměr města prodat část pozemku parc.č. 633/15, k.ú. Bartovice, obec
Ostrava a návrh na záměr města neprodat pozemek parc.č. 16/1, k.ú. Kunčice
nad Ostravicí, obec Ostrava
Usnesení číslo: 0598/ZM1418/8
k usnesení č. 01969/RM1418/29
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o záměru města prodat část pozemku parc.č. 633/15, k.ú. Bartovice, obec Ostrava, svěřeného
městskému obvodu Radvanice a Bartovice, o výměře 2702 m2, dle geometrického plánu č.
2298-296/2015 ze dne 24.7.2015 oddělenou a nově označenou jako pozemek parc.č. 633/56 dle přílohy č. 1/2 předloženého materiálu
za účelem výstavby Domu s pečovatelskou službou v Ostravě-Bartovicích II, za podmínky
úhrady nákladů na pořízení investičního záměru včetně přípravných podkladů a projektové
dokumentace a zahájení této výstavby do 24 měsíců ode dne nabytí účinnosti kupní smlouvy a
ukončení výstavby do 36 měsíců ode dne nabytí účinnosti kupní smlouvy
a to vše za podmínky, že k záměru prodeje vydá zastupitelstvo městského obvodu Radvanice a
Bartovice kladné stanovisko.
Zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

2)

rozhodlo
že město nemá záměr prodat pozemek parc.č. 16/1, k.ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava,
svěřený městskému obvodu Slezská Ostrava

ZM_M 74
Návrh na záměr města prodat části pozemků k v k. ú. Moravská Ostrava, obec
Ostrava (lokalita ul. Jantarová)

(zn.předkl.)
30

Usnesení číslo: 0599/ZM1418/8
k usnesení č. 02006/RM1418/29
Zastupitelstvo města

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

rozhodlo
o záměru města prodat části pozemků, které jsou odděleny geometrickým plánem č. 499287/2015 ze dne 8.4.2015, a to:
- část pozemku parc. č. 3457/37 o výměře 300 m2 a nově označena jako pozemek parc. č.
3457/49
- část pozemku parc. č. 4246/13 o výměře 45 m2 a nově označena jako pozemek parc. č.
4246/49
včetně stavby - zpevněné plochy na těchto pozemcích
v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a
Přívoz
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

ZM_M 75
Návrh na záměr města neprodat pozemky v k.ú. Moravská Ostrava, obec
Ostrava (ul. Sokolská)

(zn.předkl.)
30

Usnesení číslo: 0600/ZM1418/8
k usnesení č. 01982/RM1418/29
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
že město nemá záměr prodat pozemky, a to
- pozemek parc. č. 947/5
- pozemek parc. č. 947/8 , jehož součástí není stavba č.p. 1663
v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřené
městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

ZM_M 76
Návrh na záměr města neprodat pozemky v k.ú. Moravská Ostrava, obec
Ostrava (ul. Maroldova, ul. Gorkého, ul. Sokolská třída)

(zn.předkl.)
30

Usnesení číslo: 0601/ZM1418/8

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

k usnesení č. 01814/RM1418/28
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
že město nemá záměr prodat pozemky, a to:
pozemek parc. č. 1786/2
pozemek parc. č. 1786/4
pozemek parc. č. 1786/5,
část pozemku parc. č. 1581/8 dle zákresu. který je přílohou č. 1/1 předloženého materiálu
část pozemku parc. č. 1787/2 dle zákresu, který je přílohou č. 1/1 předloženého materiálu
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 část pozemku parc. č. 1479/10 o výměře 110 m2
v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Moravská Ostrava a
Přívoz
dle zákresu, který je přílohou č. 2/6 předloženého materiálu

3)

rozhodlo
že město nemá záměr prodat pozemek parc. č. 1012/9, jehož součástí je stavba bez čp/če,
garáž, v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a
Přívoz

ZM_M 77
Návrh na záměr města neprodat části pozemku v k.ú. Stará Plesná, obec
Ostrava

(zn.předkl.)
30

Usnesení číslo: 0602/ZM1418/8
k usnesení č. 01815/RM1418/28
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.

Strana 86/134

Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města

Usnesení

o záměru města neprodat část stávajícího pozemku parc.č. 387 v k.ú. Stará Plesná, obec
Ostrava o výměře 614 m2, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 2/2
předloženého materiálu, svěřeno městskému obvodu Plesná
2)

rozhodlo
o záměru města neprodat část stávajícího pozemku parc.č. 387 v k.ú. Stará Plesná, obec
Ostrava o výměře 604 m2, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 3/2
předloženého materiálu, svěřeno městskému obvodu Plesná

(zn.předkl.)
ZM_M 78
30
Návrh na záměr města neprodat část pozemku parc.č. 793/286 v k.ú. Výškovice
u Ostravy, návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Stará Bělá a v k.ú.
Vítkovice, obec Ostrava
Usnesení číslo: 0603/ZM1418/8
k usnesení č. 01816/RM1418/28
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
že město nemá záměr prodat část pozemku parc.č. 793/286 - ost. plocha, zeleň o výměře 59
m2 v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, která
je dle geometrického plánu č. 1034-166/2014 ze dne 26.8.2014 nově označena jako pozemek
parc.č. 793/424 - ost. plocha, jiná plocha

2)

rozhodlo
o záměru města prodat část pozemku parc.č. 1102 - ost.plocha, ost. komunikace o výměře 33
m2 v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava, svěřeného městskému obvodu Stará Bělá, krerá je dle
geometrického plánu č. 3135-179/2014 ze dne 30.9.2014 nově označena jako pozemek parc. č.
1102/2 - ost. plocha, jiná plocha
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

3)

rozhodlo
o záměru města prodat pozemek parc.č. 550 v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, nesvěřený
městskému obvodu Vítkovice

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

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

ZM_M 79
Návrh na záměr města neprodat pozemky v k. ú. Martinov ve Slezsku a v k. ú.
Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava, svěřené městským obvodům

(zn.předkl.)
30

Usnesení číslo: 0604/ZM1418/8
k usnesení č. 01817/RM1418/28
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
že město nemá záměr prodat spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 pozemku parc. č. 2943 pod
stavbou garáže bez čp/če v k. ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava, svěřeno městskému
obvodu Martinov

2)

rozhodlo
že město nemá záměr prodat pozemek parc. č. 305/21 v k. ú. Třebovice ve Slezsku, obec
Ostrava, svěřeno městskému obvodu Třebovice

ZM_M 80
Návrh na záměr města neprodat pozemky v k.ú. Svinov, obec Ostrava

(zn.předkl.)
30

Usnesení číslo: 0605/ZM1418/8
k usnesení č. 01818/RM1418/28
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o záměru města neprodat pozemky v k.ú. Svinov, obec Ostrava, svěřené městskému obvodu
Svinov, a to:
parc.č. 1508/1
parc.č. 1508/2
část pozemku parc.č. 3554, ost. plocha, silnice o výměře 34 m2, dle zákresu ve snímku, který je
přílohou č. 1/3 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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ZM_M 81
Návrh na záměr města neprodat nemovitosti v k.ú. Svinov, obec Ostrava

Usnesení

(zn.předkl.)
30

Usnesení číslo: 0606/ZM1418/8
k usnesení č. 01819/RM1418/28
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
že město nemá záměr prodat:
- část pozemku parc.č. 1567/1 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře cca 930 m2, v k.ú.
Svinov, obec Ostrava,
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Svinov

2)

rozhodlo
že město nemá záměr prodat:
- část pozemku parc.č. 3721 zahrada o výměře cca 75 m2 v k.ú. Svinov, obec Ostrava,
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Svinov

3)

rozhodlo
že město nemá záměr prodat:
- část pozemku parc.č. 3721 zahrada o výměře cca 70 m2 v k.ú. Svinov, obec Ostrava,
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Svinov

ZM_M 82
Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k. ú. Přívoz (lokality ulic
Zákrejsova, Ibsenova a Slovenská), obec Ostrava

(zn.předkl.)
30

Usnesení číslo: 0607/ZM1418/8
k usnesení č. 01837/RM1418/28
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
že město nemá záměr prodat
část pozemku p.p.č. 72/10 o výměře 6 m2 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, která je dle
geometrického plánu č. 1961-792/2014 ze dne 14.1.2015 označena jako pozemek p.č.st. 3275

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

v k. ú. Přívoz, obec Ostrava,
svěřeno městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
2)

rozhodlo
že město nemá záměr prodat
pozemek p.p.č. 425/5 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava
svěřeno městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

3)

rozhodlo
že město nemá záměr prodat
část pozemku p.p.č. 971/15 o výměře 1439 m2 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, která je dle dosud
nepotvrzeného geometrického plánu č. 2032-24/2015 označena jako pozemek p.p.č. 971/35 v
k. ú. Přívoz, obec Ostrava,
nesvěřeno městskému obvodu

ZM_M 83
Návrh na záměr města neprodat pozemek v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava a
prodat pozemky v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava

(zn.předkl.)
30

Usnesení číslo: 0608/ZM1418/8
k usnesení č. 01970/RM1418/29
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o záměru města neprodat:
- pozemek p.p.č. 198/4 ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava,
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Ostrava-Jih

2)

rozhodlo
o záměru města prodat:
- část pozemku parc.č. 1008/4 zahrada o výměře 36 m2 v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava,
svěřeno městskému obvodu Stará Bělá, která je dle geometrického plánu č. 3197-35/2015 ze

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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dne 8.6.2015 označena jako pozemek parc.č. 1008/9 v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava
- část pozemku parc.č. 629/2 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 2 m2 v k.ú. Stará
Bělá, obec Ostrava, svěřeno městskému obvodu Stará Bělá, která je dle geometrického plánu č.
3197-35/2015 ze dne 8.6.2015 označena jako pozemek par.č. 629/3 v k.ú. Stará Bělá, obec
Ostrava
a zároveň doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si právo kdykoliv tento záměr zrušit

ZM_M 126
Žádost společnosti HOKEJOVÝ KLUB - HC VÍTKOVICE STEEL a.s. o
mimořádnou účelovou dotaci na účast v soutěži Champions League

(zn.předkl.)
30

Usnesení číslo: 0609/ZM1418/8
k usnesení č. 02091/RM1418/30
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 1.200.000,- Kč a uzavření smlouvy o
poskytnutí neinvestiční účelové dotace mezi společností HOKEJOVÝ KLUB - HC
VÍTKOVICE STEEL a.s., se sídlem Ruská 3077/135, PSČ 700 30 Ostrava, IČO: 26861836, na
účast v prestižní soutěži Champions Hockey League, dle příloh č. 1 a 2 a dle důvodové
zprávy předloženého materiálu

ZM_M 127
Návrh nekoupit pozemek v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava pod
autobusovou točnou

(zn.předkl.)
30

Usnesení číslo: 0610/ZM1418/8
k usnesení č. 02096/RM1418/30
Zastupitelstvo města
1)

bere na vědomí
že směnná smlouva dle přílohy č. 3 a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle
přílohy č. 4 předloženého materiálu na základě usnesení zastupitelstva města č.
0148/ZM1418/6 ze dne 10.6.2015 s BUDOUCNOSTÍ, spotřebním družstvem v Ostravě, se
sídlem Petra Křičky 2863/17a, 702 00 Ostrava, IČO 00032352

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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nebyly uzavřeny
2)

rozhodlo
nekoupit pozemek parc.č. 823/1 v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava
od BUDOUCNOSTI, spotřebního družstva v Ostravě, se sídlem Petra Křičky 2863/17a, 702 00
Ostrava, IČO 0032352
za kupní cenu ve výši 1,389.960,-Kč

ZM_M 128
Návrh na uzavření Smlouvy o zřízení práva stavby s ČR -DIAMO, státní
podnik.

(zn.předkl.)
30

Usnesení číslo: 0611/ZM1418/8
k usnesení č. 02100/RM1418/30
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
na straně vlastníka o uzavření
”Smlouvy o zřízení práva stavby” k pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava parc.č.
993/2, orná půda v k.ú. Koblov, obec Ostrava (ul.Antošovická)
s
ČR - DIAMO, státní podnik
se sídlem Stráž pod Ralskem, Máchova 201, PSČ: 471 27, IČO: 00002739
týká se:
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA, Ostrava - Vítkovice, Sirotčí 1145/7, PSČ: 703
86
na základě které zřizuje vlastník ve prospěch stavebníka právo stavby na předmětném pozemku
pro vybudování těchto stavebních objektů:
- objekt ČOV (čistička odpadních vod)
- příjezdovou komunikaci
- zpevněné plochy kolem objektu ČOV
- oplocení areálu ČOV
v rámci realizace stavby “Komplexní řešení zabezpečení areálu Koblov pitnou vodou a jeho
odkanalizování”, bezúplatně a jako dočasné, kdy posledním dnem doby, na kterou je právo
stavby zřizováno je 31.12. 2025,
dle přílohy č. 5 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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ZM_M 129
Návrh na záměr města prodat pozemky v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava a v
k.ú. Svinov, obec Ostrava

Usnesení

(zn.předkl.)
30

Usnesení číslo: 0612/ZM1418/8
k usnesení č. 02094/RM1418/30
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o záměru města prodat pozemky parc.č. 3751/216 ostatní plocha, jiná plocha a parc.č.
3751/217 ostatní plocha, jiná plocha vše v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, svěřeno městskému
obvodu Poruba
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

2)

rozhodlo
o záměru města prodat část pozemku parc.č. 1913/2 orná půda v k.ú.Svinov, obec Ostrava, ve
vlastnictví statutárního města Ostrava, za podmínky rozšíření místní komunikace ul. Jelínkova
v úseku od hranice pozemku areálu hasičské zbrojnice, parc.č. 1913/139, po hranici s
pozemkem parc.č. 1913/2, v souběhu s výstavbou na nově vzniklém pozemku na náklady
investora
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

ZM_M 130
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Poruba a v k. ú. Porubasever, obec Ostrava, svěřené městskému obvodu

(zn.předkl.)
30

Usnesení číslo: 0613/ZM1418/8
k usnesení č. 02095/RM1418/30
Zastupitelstvo města
1)

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

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

Strana 93/134

Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města

Usnesení

městskému obvodu Poruba, a to:
- část pozemku parc. č. 2003/1 o výměře 270 m2, označenou jako pozemek parc. č. 2003/43
- část pozemku parc. č. 2003/20 o výměře 270 m2, označenou jako pozemek parc. č. 2003/44
obě dle zaměření geometrickým plánem č. 2794-178/2014 ze dne 10.9.2014
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
2)

rozhodlo

o záměru města prodat části pozemku parc. č. 993/1 o výměře 35 m2 označené písmeny a+b,
sloučené do pozemku parc. č. 1012 v k. ú. Poruba, obec Ostrava, svěřeno městskému obvodu
Poruba, dle zaměření geometrickým plánem č. 2851-29/2015 ze dne 11.3.2015
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
3)

rozhodlo
o záměru města prodat níže uvedené pozemky v k. ú. Poruba, obec Ostrava, svěřené
městskému obvodu Poruba, a to:
- pozemek parc. č. 2597/1
- pozemek parc. č. 2597/2
- pozemek parc. č. 2598
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

ZM_M 131
Návrh na záměr města neprodat pozemky v k.ú. Poruba, obec Ostrava a v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava

(zn.předkl.)
30

Usnesení číslo: 0614/ZM1418/8
k usnesení č. 02097/RM1418/30
Zastupitelstvo města

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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rozhodlo
o záměru města neprodat pozemek parc.č. 944 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú.
Poruba, obec Ostrava, svěřeno městskému obvodu Poruba

2)

rozhodlo
o záměru města neprodat část pozemku parc.č. 783/6 ostatní plocha, zeleň a část pozemku
parc.č. 783/13 ostatní plocha, zeleň vše v k.ú.Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, svěřeno
městskému obvodu Ostrava-Jih

ZM_M 132
Návrh na záměr města neprodat pozemky v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec
Ostrava

(zn.předkl.)
30

Usnesení číslo: 0615/ZM1418/8
k usnesení č. 02098/RM1418/30
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o záměru města neprodat pozemek parc.č. 995/62 ostatní plocha, zeleň v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, obec Ostrava, svěřeno městskému obvodu Ostrava-Jih

2)

rozhodlo
o záměru města neprodat pozemek parc.č. 4426/4 ostatní plocha, ostatní komunikace a část
pozemku parc.č. 4426/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k.ú.Zábřeh nad Odrou, obec
Ostrava, svěřeno městskému obvodu Ostrava-Jih

3)

rozhodlo
o záměru města neprodat pozemky:
- p.č.st. 2110/11 zastavěná plocha a nádvoří
- p.č. st. 3712 zastavěná plocha a nádvoří
- p.č.st 3713 zastavěná plocha a nádvoří
vše v k.ú. Zábřeh nad Odoru, obec Ostrava, svěřeno městskému obvodu Ostrava-Jih

ZM_M 133

(zn.předkl.)

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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Návrh na započetí činností směřujících k založení nové obchodní společnosti
města Dům seniorů v Krásném Pole s.r.o., návrh na odejmutí nemovitých věcí
městskému obvodu Krásné Pole, návrh na záměr města vložit nemovité věcí v
k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava do základního kapitálu obchodní společnosti
statutárního města Ostravy

30

Usnesení číslo: 0616/ZM1418/8
k usnesení č. 2092/RM1418/30
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o započetí činností směřujících k založení nové obchodní společnosti města Dům seniorů v
Krásném Poli s.r.o.

2)

rozhodlo
o odejmutí níže uvedených nemovitých věcí ze svěření městskému obvodu Krásné Pole v
souladu s ustanovením § 132 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, a to:
- pozemek parc.č. 160, jehož součástí je budova čp. 5, občanská vybavenost
- pozemek parc.č. 161
- pozemek parc.č. 162
vše v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava, svěřené městskému obvodu Krásné Pole
za podmínky, že zastupitelstvo městského obvodu Krásné Pole bude souhlasit s odejmutím
výše uvedených nemovitých věcí

3)

rozhodlo
o záměru města vložit majetek statutárního města Ostravy do základního kapitálu obchodní
společnosti s ručením omezeným statutárního města Ostravy formou nepeněžitého vkladu, a to:
- pozemek parc.č. 160, jehož součástí je budova čp. 5, občanská vybavenost
- pozemek parc.č. 161
- pozemek parc.č. 162
vše v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava, svěřené městskému obvodu Krásné Pole
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit,

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 to vše za podmínky, že zastupitelstvo města rozhodne o odnětí předmětných nemovitých věcí

ZM_M 134
Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města
Ostravy na rok 2016

(zn.předkl.)
31

Usnesení číslo: 0617/ZM1418/8
k usnesení č. 02104/RM1418/30
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok
2016 dle příloh č. 1-10 předloženého materiálu

2)

schvaluje
návrh na vyhlášení výběrového řízení dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

3)

rozhodlo
o vyhlášení výběrového řízení na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního
města Ostravy dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

(zn.předkl.)
ZM_M 84
31
Žádost Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava o poskytnutí
neinvestiční účelové dotace na realizaci popularizačních vzdělávacích programů
Usnesení číslo: 0618/ZM1418/8
k usnesení č. 02017/RM1418/29
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o neposkytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 1 mil. Kč Vysoké škole báňské - Technické
univerzitě Ostrava, se sídlem 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, IČO 61989100, na
realizaci popularizačních vzdělávacích programů podporujících přírodovědné a technické
vzdělávání pro MŠ, ZŠ a SŠ na období září 2015 - červen 2016 dle přílohy č. 1 a důvodové

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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zprávy předloženého materiálu

ZM_M 85
Návrh na úpravu závazných ukazatelů příspěvkových organizací v oblasti
sociálních služeb, a to Domovu pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, IČO
70631816 a Domovu Slunovrat, Ostrava - Přívoz, IČO 70631841

(zn.předkl.)
31

Usnesení číslo: 0619/ZM1418/8
k usnesení č. 01716/RM1418/27
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
úpravu závazných ukazatelů, a to
a) zvýšení investičního příspěvku Domovu pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava,
příspěvková organizace, IČO 70631816, se sídlem Bohumínská 1056/71, 710 00 Ostrava Slezská Ostrava o 1.331 tis. Kč
b) zvýšení investičního příspěvku Domovu Slunovrat, Ostrava - Přívoz, příspěvková
organizace, IČO 70631841, se sídlem Na Mlýnici 203/5, 702 00 Ostrava - Přívoz o 963 tis. Kč

ZM_M 86
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 45 o poskytnutí účelové dotace z
odvodů z loterií a jiných podobných her s Theatr ludem

(zn.předkl.)
31

Usnesení číslo: 0620/ZM1418/8
k usnesení č. 01717/RM1418/27
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě č.45 o poskytnutí účelové dotace z odvodu z loterií a
jiných podobných her s Theatr ludem, 28. října 49/23, 702 00 Ostrava 1, IČO: 27002144 dle
přílohy č. 2 předloženého materiálu

ZM_M 87

(zn.předkl.)

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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Návrh na vyhlášení 7. ročníku výběrového řízení Dotačního programu na
podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v mateřských, základních a
středních školách se sídlem na území SMO pro rok 2016

31

Usnesení číslo: 0621/ZM1418/8
k usnesení č. 01858/RM1418/28
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
a) ve věci schválení Dotačního programu na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v
mateřských, základních a středních školách se sídlem na území SMO pro rok 2016
b) o vyhlášení výběrového řízení Dotačního programu na podporu rozvoje bilingvní a
cizojazyčné výuky v mateřských, základních a středních školách se sídlem na území SMO pro
rok 2016

2)

schvaluje
a) návrh Dotačního programu na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v mateřských,
základních a středních školách se sídlem na území SMO pro rok 2016 dle Přílohy č. 1
předloženého materiálu
b) návrh na vyhlášení výběrového řízení Dotačního programu na podporu rozvoje bilingvní a
cizojazyčné výuky v mateřských, základních a středních školách se sídlem na území SMO pro
rok 2016 dle Přílohy č. 2 předloženého materiálu

ZM_M 88
Návrh na změnu usnesení zastupitelstva města č. 0225/ZM1418/4 ze dne
04.03.2015 a návrh na poskytnutí finančního daru právnické osobě Česká
republika - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, IČO 75151502

(zn.předkl.)
31

Usnesení číslo: 0622/ZM1418/8
k usnesení č. 0225/ZM1418/4
k usnesení č. 02018/RM1418/29
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o změně svého usnesení č. 0225/ZM1418/4 ze dne 04.03.2015, bod 1), kterým bylo rozhodnuto

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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o poskytnutí neinvestičních účelových dotací pro rok 2015 v oblasti protidrogové prevence a
prevence kriminality, tak, že v příloze č. 4 se vypouští dotace subjektu Česká republika –
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, IČO 75151502, se sídlem 30. dubna
1682/24, 728 99 Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz uvedené pod poř. č. 6, 7 a 71
2)

rozhodlo
o poskytnutí finančního daru ve výši 140 000,- Kč České republice – Krajskému ředitelství
policie Moravskoslezského kraje, IČO 75151502, se sídlem 30. dubna 1682/24, 728 99
Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz, a o uzavření smlouvy dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu
Vyřizuje:

Mgr. Jaroslava Rovňáková,
vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti

ZM_M 89
Návrh na uzavření Smlouvy o finanční spoluúčasti a spolupráci při zajištění
projektu s Roma Education Fund

T: 09.10.2015

(zn.předkl.)
31

Usnesení číslo: 0623/ZM1418/8
k usnesení č. 02019/RM1418/29
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o uzavření Smlouvy o finanční spoluúčasti a spolupráci při zajištění projektu s Roma
Education Fund dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

ZM_M 90
Dotace EU na projekty Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace,
Energetické úspory MNO

(zn.předkl.)
31

Usnesení číslo: 0624/ZM1418/8
k usnesení č. 02015/RM1418/29
Zastupitelstvo města
1)

souhlasí
s tím, že předmět podpory projektů “Energetické úspory MNO - pavilony H a E”, “Energetické
úspory MNO - dětský rehabilitační stacionář, pavilony D a jídelna” a “Energetické úspory

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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MNO - hospodářská budova, pavilon G a patologie” 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 neorozí realizaci akce ani plnění jejího účelu po
stanovenou dobu) nejméně po dobu 5 let od ukončení realizace akce dle podmínek poskytnutí
dotace uvedených v příloze č. 1 rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaných Ministerstvem
životního prostředí ČR dne 26.06.2015 pod č.j. 115D222003019, 115D222003052 a
115D222002370 uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu
2)

schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje financování
na pol. 8115, ÚZ 8224, ORJ 120

o 63 025 tis. Kč

- snižuje se účelová rezerva na financování akcí EIB
na § 6409, pol. 5901, ÚZ 8224

o 41 398 tis. Kč

- zvyšují investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
na § 3522, pol. 6351, org. 4241, ÚZ 8224, ORJ 170
3)

o 104 423 tis. Kč

schvaluje
úpravu závazného ukazatele - zvýšení investičního příspěvku Městské nemocnici Ostrava,
příspěvková organizace, o 104 423 tis. Kč

ZM_M 135
Návrh na poskytnutí mimořádných účelových dotací nestátním neziskovým
organizacím v oblasti sociální péče a handicapovaní včetně dětí a mládeže

(zn.předkl.)
31

Usnesení číslo: 0625/ZM1418/8
k usnesení č. 02109/RM1418/30
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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Usnesení

o poskytnutí mimořádných účelových dotací nestátním neziskovým organizacím v oblasti
sociální péče a v oblasti handicapovaní včetně dětí a mládeže dle přílohy č. 2 předloženého
materiálu a o uzavření smluv dle návrhu uvedeného v příloze č. 4 předloženého materiálu s
těmito organizacemi
2)

rozhodlo
o neposkytnutí mimořádných účelových dotací nestátním neziskovým organizacím v oblasti
sociální péče a v oblasti handicapovaní včetně dětí a mládeže dle přílohy č. 3 předloženého
materiálu z důvodů, které jsou ve vztahu k jednotlivým žadatelům uvedeny v téže příloze

3)

schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se

•

snižují
běžné výdaje v ORJ 180
§ 4399, pol. 5909

o

479 tis. Kč

o

152 tis. Kč

§ 4351, pol. 5909

o

2 838 tis. Kč

§ 4379, pol. 5323

o

878 tis. Kč

§ 4351, pol. 5323, ORG 43

o

197 tis. Kč

pol. 5909, ÚZ 7106

•

zvyšují nedaňové příjmy v ORJ 180
§ 4351, pol. 2229

o

160 tis. Kč

§ 4349, pol. 2229, ÚZ 160

o

500 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.
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§ 4357, pol. 2229
•

Usnesení

o

1 467 tis. Kč

zvyšují
neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům právnickým osobám
§ 4399, pol. 5213, ÚZ 7106

•

o

345 tis. Kč

zvyšují
neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

•

§ 4399, pol. 5221, ÚZ 7106

o

320 tis. Kč

pol. 5222, ÚZ 7106

o

1 230 tis. Kč

zvyšují
investiční transfery neziskovým a podobným organizacím
§ 4399, pol. 6322, ÚZ 7106

•

o

140 tis. Kč

zvyšují
neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům právnickým osobám
§ 4350, pol. 5213, ÚZ 7301

•

o

200 tis. Kč

zvyšují
neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím
§ 4311, pol. 5223, ÚZ 7301

o

192 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.
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Usnesení

§ 4344, pol. 5221, ÚZ 7301

o

140 tis. Kč

pol. 5223, ÚZ 7301

o

125 tis. Kč

§ 4350, pol. 5223, ÚZ 7301

o

450 tis. Kč

§ 4351, pol. 5222, ÚZ 7301

o

100 tis. Kč

pol. 5223, ÚZ 7301

o

80 tis. Kč

§ 4352, pol. 5223, ÚZ 7301

o

30 tis. Kč

§ 4354, pol. 5221, ÚZ 7301

o

150 tis. Kč

§ 4356, pol. 5222, ÚZ 7301

o

100 tis. Kč

§ 4357, pol. 5223, ÚZ 7301

o

195 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.
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•

Usnesení

§ 4359, pol. 5223, ÚZ 7301

o

80 tis. Kč

§ 4371, pol. 5221, ÚZ 7301

o

180 tis. Kč

pol. 5222, ÚZ 7301

o

180 tis. Kč

pol. 5223, ÚZ 7301

o

200 tis. Kč

§ 4374, pol. 5222, ÚZ 7301

o

500 tis. Kč

pol. 5223, ÚZ 7301

o

584 tis. Kč

§ 4377, pol. 5223, ÚZ 7301

o

50 tis. Kč

§ 4378, pol. 5221, ÚZ 7301

o

225 tis. Kč

pol. 5222, ÚZ 7301

o

250 tis. Kč

§ 4379, pol. 5222, ÚZ 7301

o

300 tis. Kč

zvyšují

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

investiční transfery neziskovým a podobným organizacím
§ 4377, pol. 6322, ÚZ 7301
4)

o

325 tis. Kč

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

Ing. Lukáš Jančálek,
vedoucí odboru financí a rozpočtu

T: 30.09.2015

(zn.předkl.)
ZM_M 136
31
Návrh Programu na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního
města Ostrava na vzdělávání, vědu, výzkum a talentmanagement na území
SMO 2016
Usnesení číslo: 0626/ZM1418/8
k usnesení č. 02106/RM1418/30
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje

a) návrh Programu na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostrava
na vzdělávání, vědu, výzkum a talentmanagement na území SMO 2016 dle přílohy č. 1
předloženého materiálu
b) návrh na vyhlášení výběrového řízení na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu
statutárního města Ostrava na vzdělávání, vědu, výzkum a talentmanagement na území SMO
2016 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu s úpravou
2)

rozhodlo
o vyhlášení výběrového řízení na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního
města Ostravy na vzdělávání, vědu, výzkum a talentmanagement dle přílohy č. 2 předloženého

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

materiálu s úpravou

ZM_M 91
Smlouva a Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu “Ekotermo IV” v rámci
Operačního programu Životní prostředí, Dohoda o úpravě soupisu dokladů a
účtů k projektu

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 0627/ZM1418/8
k usnesení č. 02023/RM1418/29
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o uzavření Smlouvy č. 14204193 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí
ČR mezi statutárním městem Ostrava a Státním fondem životního prostředí České republiky,
se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČO: 00020729 na financování projektu
“Ekotermo IV” 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 1 442/65, 100 10 Praha 10, IČ 00164801
k projektu “Ekotermo IV” dle podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace dle přílohy č.2
předloženého materiálu.
a
o uzavření Dohody o úpravě soupisu dokladů a účtů u akce OPŽP č. 14204193 mezi
statutárním městem Ostrava a Státním fondem životního prostředí České republiky, se sídlem
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČO: 00020729 k projektu “Ekotermo IV” dle přílohy č.3
předloženého materiálu.

ZM_M 92
Smlouva o poskytnutí podpory a přijetí Rozhodnutí o poskytnutí dotace k
projektu “Revitalizace městské zeleně” v rámci Operačního programu
Životního prostředí

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 0628/ZM1418/8

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

k usnesení č. 01723/RM1418/27
k usnesení č. 8602/RM1014/113
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o uzavření Smlouvy č. 14180296 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, IČO: 00020729 na financování projektu “Revitalizace
městské zeleně” z Operačního programu Životního prostředí dle přílohy č.1 předloženého
materiálu
a
o přijetí dotace z Operačního programu Životního prostředí od poskytovatele - Česká
republika, Ministerstvo životního prostředí, se sídlem Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10,
IČO: 00164801 na projekt “Revitalizace městské zeleně” dle podmínek Rozhodnutí o
poskytnutí dotace č. 14180296 viz příloha č. 2 předloženého materiálu

(zn.předkl.)
ZM_M 94
32
Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu “Rozšíření výukového areálu Bělský
les - výukové centrum” v rámci Operačního programu Životního prostředí,
potvrzení o přijetí dotace
Usnesení číslo: 0629/ZM1418/8
k usnesení č. 8927/RM1014/116
k usnesení č. 02025/RM1418/29
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o přijetí dotace z Operačního programu Životního prostředí od poskytovatele - Česká
republika, Ministerstvo životního prostředí, se sídlem Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10,
IČO: 00164801 na projekt “Rozšíření výukového areálu Bělský les - výukové centrum” dle
podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 14182037 viz příloha č. 1 předloženého materiálu
a
o potvrzení přijetí dotace podpisem dokumentu “Potvrzení o přijetí dotace” 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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ZM_M 95
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady Moravskoslezsko projekt “Inteligentní zastávky”

Usnesení

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 0630/ZM1418/8
k usnesení č. 10579/RM1014/137
k usnesení č. 02024/RM1418/29
k usnesení č. 10827/RM1014/139
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o přijetí dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu
soudržnosti Moravskoslezsko se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava, IČO: 75082616
na spolufinancování projektu “Inteligentní zastávky” dle přílohy č.1 předloženého materiálu

ZM_M 96
Úprava Statutu Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší

(zn.předkl.)
33

Usnesení číslo: 0631/ZM1418/8
k usnesení č. 02032/RM1418/29
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o úpravě Statutu Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu a důvodové zprávy

ZM_M 97
Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.
12/2005, kterou se stanoví pravidla pro volný pohyb psů na veřejném
prostranství a vymezují se prostory pro volné pobíhání psů na území
statutárního města Ostravy, v platném znění

(zn.předkl.)
33

Usnesení číslo: 0632/ZM1418/8
k usnesení č. 01637/RM1418/26
Zastupitelstvo města
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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1)

Usnesení

projednalo
návrh Obecně závazné vyhlášky č. 6/2015, kterou se se mění obecně závazná vyhláška č.
12/2005, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují se
prostory pro volné pobíhání psů na území statutárního města Ostravy, ve znění obecně závazné
vyhlášky č. 13/2006, obecně závazné vyhlášky č.7/2008, obecně závazné vyhlášky č. 6/2009 a
obecně závazné vyhlášky č. 4/2013 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

2)

vydává
Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2015, kterou se se mění obecně závazná vyhláška č. 12/2005,
kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují se prostory pro
volné pobíhání psů na území statutárního města Ostravy, ve znění obecně závazné vyhlášky č.
13/2006, obecně závazné vyhlášky č.7/2008, obecně závazné vyhlášky č. 6/2009 a obecně
závazné vyhlášky č. 4/2013

3)

ukládá
Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany životního prostředí,
zajistit vyhotovení pracovní pomůcky Obecně závazné vyhlášky č. 12/2005, kterou se stanoví
pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují se prostory pro volné pobíhání psů
na území statutárního města Ostravy, v úplném znění
Vyřizuje:

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

ZM_M 98
Návrh darovací smlouvy uzavřené mezi statutárním městem Ostravou a
německým institutem pro výzkum slonů jejímž předmětem je poskytnutí
finančního daru

T: 01.11.2015

(zn.předkl.)
33

Usnesení číslo: 0633/ZM1418/8
k usnesení č. 01727/RM1418/27
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o uzavření darovací smlouvy uzavřené mezi statutárním městem Ostravou a německým
institutem pro výzkum slonů Leibnitz Institute for ZOO and Wildlife Research in the
Forschungsverbund Berlin e.V., jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 250

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

tis. Kč pro účely výzkumu nemocí slonů pro jejich zachování v lidské péči i ve volné přírodě,
získaného na základě veřejné sbírky pořádané v Zoologickou zahradou Ostrava, příspěvková
organizace, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

ZM_M 99
Informace o petici vlastníků nemovitostí na ul. Pikartské ve Slezské Ostravě
proti postupu odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy

(zn.předkl.)
33

Usnesení číslo: 0634/ZM1418/8
k usnesení č. 02028/RM1418/29
Zastupitelstvo města
1)

projednalo
informaci o petici vlastníků nemovitostí na ul. Pikartské ve Slezské Ostravě proti postupu
odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu

2)

bere na vědomí
odpověď odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy dle přílohy č. 2
předloženého materiálu

ZM_M 101
Poskytnutí účelových neinvestičních dotací z Fondu pro děti ohrožené
znečištěním ovzduší na období od 01. 11. 2015 - 30. 04. 2016

(zn.předkl.)
33

Usnesení číslo: 0635/ZM1418/8
k usnesení č. 02031/RM1418/29
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o poskytnutí účelových neinvestičních dotací z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší v
celkové výši 14.311.000 Kč právnickým osobám ve výši dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu na realizaci pobytů ozdravného charakteru v období od 01. 11. 2015 - 30. 04. 2016 a
o uzavření příslušných veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z
Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší dle přílohy č. 2 předloženého materiálu s
právnickými osobami uvedenými v příloze 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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2)

Usnesení

schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se:
- snižují neinvestiční transfery
§ 3429, pol. 5339, ÚZ 1010, ORJ 190 .................. 302 o tis. Kč
- zvyšují neinvestiční transfery
§ 3429, pol. 5213, ÚZ 1010, ORJ 190 .................. 302 o 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 102
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2400/2014/OI/LPO

T: 30.09.2015

(zn.předkl.)
34

Usnesení číslo: 0636/ZM1418/8
k usnesení č. 2832/ZM1014/35 ze dne 8.10.2014
k usnesení č. 02036/RM1418/29 ze dne 25.8.2015
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2400/2014/OI/LPO “Odkanalizování domů č.p.
163/10, 164/12 a 165/14 v ulici Ryšlinkova” se zhotovitelem:
společnosti HYDROSPOR spol. s r.o., Úprkova 966/3, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČO:
47666374
dle přílohy 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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ZM_M 103
Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na obnovu a zachování kulturní
památky z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2015

Usnesení

(zn.předkl.)
34

Usnesení číslo: 0637/ZM1418/8
k usnesení č. 01532/RM1418/25
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o poskytnutí neinvestičních dotací na obnovu a zachování kulturní památky z rozpočtu
statutárního města Ostravy pro rok 2015 a o uzavření příslušných smluv s níže uvedenými
subjekty (8, 9, 11,
13) dle přílohy č. 3 a vzorových smluv uvedených v příloze č. 1 a 2 předloženého materiálu
následovně:
8. Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Ostravě, Husovo náměstí 188/4, 702 00
Ostrava – Moravská Ostrava, IČO:44938802 - dle vzorové smlouvy uvedené v příloze č. 1
předloženého materiálu
9. Dolní oblast VÍTKOVICE, zájmové sdružení právnických osob, Ruská 2887/101, 703 00
Ostrava – Vítkovice, IČO: 75125285 - dle vzorové smlouvy uvedené v příloze č. 2
předloženého materiálu
11. Římskokatolická farnost Ostrava – Moravská Ostrava, nám. Msgre Šrámka 1760/4, 702 00
Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 45234019 - dle vzorové smlouvy uvedené v příloze č. 1
předloženého materiálu
13. Římskokatolická farnost Ostrava – Slezská Ostrava, Těšínská 40/91, 710 00 Ostrava –
Slezská Ostrava, IČO: 45234001 - dle vzorové smlouvy uvedené v příloze č. 1 předloženého
materiálu

2)

rozhodlo
o neposkytnutí neinvestičních dotací na obnovu a zachování kulturní památky z rozpočtu
statuárního města Ostravy pro rok 2015 níže uvedeným subjektům (1, 2, 3, 6, 7, 10, 12) dle
přílohy č. 3, tj.

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

Strana 113/134

Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města

Usnesení

1. Vladimír Klein, Hlinky 108/36, 603 00 Brno, IČO: 48519472
2. Česká televize, Televizní studio Ostrava, Dvořákova 2892/18, 728 20 Ostrava – Moravská
Ostrava, IČO: 00027383
3. Bulharský kulturně osvětový klub Ostrava, 28. Října 572/4, 702 00 Ostrava – Moravská
Ostrava, IČO: 45234469
6. Ing. Petr Táč, Rovniny 1863/152, 748 01 Hlučín, IČO: 66736153
7. Hana Bednaříková, Zdeněk Bednařík, Vítězná 1547/3, 702 00 Ostrava 1, Jiří Bědroň, B.
Četyny 5, 700 30 Ostrava – Bělský les
10. RPG Byty, s.r.o., Gregorova 2582/3, 701 97 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 27769127
12. Římskokatolická farnost Ostrava – Přívoz, Svatopluka Čecha 507/5, 702 00 Ostrava –
Přívoz, IČO: 45210560
3)

rozhodlo
o poskytnutí finančních prostředků městskému obvodu
5. SMO Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 29
Moravská Ostrava
na obnovu a zachování kulturní památky z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2015
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

4)

schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
sníží neinvestiční transfery na
§ 3322, pol. 5229, ORJ 210

o částku

2 910 tis. Kč

zvýší neinvestiční transfery na

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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§ 3322, pol. 5223, ORJ 210

o částku

1 950 tis. Kč

§ 3322, pol. 5213, ORJ 210

o částku

100 tis. Kč

zvýší převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody, ORJ 120
§ 6330, pol. 5347, ORJ 120, org 502, ÚZ 93 o částku

860 tis. Kč

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
zvýší převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody, ORJ 120
pol. 4137, ÚZ 93, org 502

o částku

860 tis. Kč

o částku

860 tis. Kč

zvýší běžné výdaj
§ ......, pol. 5171, ÚZ 93
5)

ukládá
radě města
realizovat rozpočtové opatření dle bodu 4 tohoto usnesení

Vyřizuje:

ZM_M 104
Zpráva o stavu pořizování územních studií dle “nového” Územního plánu
Ostravy

T: 30.09.2015

(zn.předkl.)
34

Usnesení číslo: 0638/ZM1418/8
k usnesení č. 02063/RM1418/29
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)

bere na vědomí
zprávu o stavu pořizování územních studií dle “nového” Územního plánu Ostravy

ZM_M 105
Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 3314/2013/OI/LPO ze dne
9.1.2014”

(zn.předkl.)
34

Usnesení číslo: 0639/ZM1418/8
k usnesení č. 01738/RM1418/27
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
uzavřít Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 3314/2013/OI/LPO ze dne 09.01.2014, který se týká
stavby “Kanalizace Bartovice - 1.část” se zhotovitelem “Sdružením AWT Rekultivace Purum”, které tvoří vedoucí sdružení AWT Rekultivace a.s., Dělnická 884/41, 735 64 Havířov,
IČO: 47676175 a společnost Purum s.r.o., Národní 961/25, 110 00 Praha 1-Staré Město, IČO:
62414402
a objednatelem
statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, kterým se
původní smlouva doplňuje o méněpráce a vícepráce na stavbě kanalizace v OstravěBartovicích, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
Vyřizuje:

Ing. Dalibor Kanclíř,
zastupující vedoucí odboru investičního

T: 09.09.2015

ZM_M 106
Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebnosti” v souvislosti se stavbami
zahrnutými do kapitálového rozpočtu města Ostravy

(zn.předkl.)
34

Usnesení číslo: 0640/ZM1418/8
k usnesení č. 01876/RM1418/28
Zastupitelstvo města
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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1)

Usnesení

rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o zřízení služebnosti” v souvislosti se stavbou “Odstranění následků důlní
činnosti a důlních poklesů z minulosti - protipovodňová ochrana Žabník v Ostravě - Koblově
proti stoletým průtokům na vodním toku Odra” mezi vlastníkem:
XXXX XXXXXXX
bytemXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX
a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na části pozemku parc.č. 693/1 v k.ú. Koblov,
obec Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

2)

rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti” v souvislosti se stavbou
“Odstranění následků důlní činnosií a důlních poklesů z minulosti - protipovodňová ochrana
Žabník v Ostravě - Koblově proti stoletým průtokům na vodním toku Odra” mezi povinným:
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
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na části pozemku parc.č. 2046/5 v k.ú. Koblov,
obec Ostrava dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

3)

rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti se
stavbou “Rekonstrukce VO Česká” mezi povinným:
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava
IČO: 61974757
a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na části pozemku p.p.č. 566/178 v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, obec Ostrava dle přílohy č.6 předloženého materiálu

4)

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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Usnesení

uzavřít “Smlouvu o zřízení věcného břemene” v souvislosti se stavbou “Cyklistické trasy O,
Ostrava - Přívoz” mezi vlastníkem:
České dráhy, a.s.
Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15
IČO: 70994226
a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na části pozemku p.p.č. 450/1 v k.ú.Přívoz,
obec Ostrava dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

ZM_M 107
Veřejná zakázka “Autobusový terminál Dubina, Interspar - Dodatek č. 1”, poř.
č. 156/2015

(zn.předkl.)
34

Usnesení číslo: 0641/ZM1418/8
k usnesení č. 02061/RM1418/29
k usnesení č. 2738/ZM1014/34
k usnesení č. 00140/RM1418/5
k usnesení č. 0025/ZM1418/2
k usnesení č. 10802/RM1014/139
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0030/2015/OI/ZFUN ze dne 23. 3. 2015 na
realizaci stavby “Autobusový terminál Dubina Interspar, Ostrava Dubina” v rozsahu dle
přílohy č. 2, kterým se:
- upravuje předmět smlouvy v rozsahu dle předloženého materiálu,
- zvyšuje cena díla o 837.974,93 Kč bez DPH
s uchazečem:
COLAS CZ, a.s.
se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
IČ: 26177005

ZM_M 108
Veřejná zakázka “Vybavení křižovatky Martinovská, Provozní, 1. čs.
armádního sboru”, poř. č. 44/2015

(zn.předkl.)
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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Usnesení

Usnesení číslo: 0642/ZM1418/8
k usnesení č. 01890/RM1418/28
k usnesení č. 0357/ZM1418/5
k usnesení č. 00895/RM1418/15
k usnesení č. 01070/RM1418/18
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby “VYBAVENÍ KŘIŽOVATKY Č. 4077
MARTINOVSKÁ-PROVOZNÍ-1.ČS.ARM.SBORU SSZ” v k.ú. Poruba-sever a k.ú.
Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava, v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého návrhu s
uchazečem:
EUROVIA CS, a.s.
se sídlem: Národní 138/10, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČO: 45274924
za cenu nejvýše přípustnou 14.120.638,63 Kč bez DPH

ZM_M 109
Veřejná zakázka “Záchytný drén Hulváky”, poř.č. 88/2015

(zn.předkl.)
34

Usnesení číslo: 0643/ZM1418/8
k usnesení č. 02040/RM1418/29
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby “Záchytný drén Hulváky” v rozsahu dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu s uchazečem:
TALPA - RPF, s.r.o.
se sídlem: Holvekova 645/36, 718 00 Ostrava
IČO: 64615391
za cenu nejvýše přípustnou 5.506.519,64 Kč bez DPH

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 110
Veřejná zakázka “Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS MSK II.”,
poř. č. 096/2015

Usnesení

(zn.předkl.)
34

Usnesení číslo: 0644/ZM1418/8
k usnesení č. 0500/ZM1418/6
k usnesení č. 02047/RM1418/29
k usnesení č. 00598/RM1418/11
k usnesení č. 01500/RM1418/24
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby “Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS
MSK” v Ostravě - Zábřehu, v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s uchazečem:
Beskydská stavební, a.s.
se sídlem: Frýdecká 225, Staré Město, 739 61 Třinec
IČO: 28618891
za cenu nejvýše přípustnou 11.941.704,- Kč bez DPH

(zn.předkl.)
ZM_M 111
34
Veřejná zakázka “Nasvětlení chodeckých přechodů na ul. 17. listopadu”, poř. č.
127/2015
Usnesení číslo: 0645/ZM1418/8
k usnesení č. 02050/RM1418/29
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby “Nasvětlení chodeckých přechodů na ul. 17.
listopadu v Ostravě-Porubě” v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s uchazečem:
ELZA-ELEKTRO, s.r.o.
se sídlem: Výstavní 3132/14a, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
IČO: 25395521
za cenu nejvýše přípustnou 1.149.191,- Kč bez DPH

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 112
Veřejná zakázka “Prodloužení cyklostezky - lávka přes Ostravici, Ostrava Hrabová”, poř. č. 102/2015

Usnesení

(zn.předkl.)
34

Usnesení číslo: 0646/ZM1418/8
k usnesení č. 0503/ZM1418/6
k usnesení č. 02051/RM1418/29
k usnesení č. 01504/RM1418/24
k usnesení č. 01889/RM1418/28
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby “Prodloužení cyklostezky - lávka přes Ostravici,
Ostrava - Hrabová” v k.ú. Hrabová a v k.ú. Vratimov, obec Ostrava, v rozsahu dle přílohy č. 1
předloženého materiálu s uchazečem:
Hochbau s.r.o.
se sídlem: Povětronní1286/71, PSČ 724 00 Ostrava - Stará Bělá
IČ: 25857614
za cenu nejvýše přípustnou 9.757.883,- Kč bez DPH

ZM_M 113
Veřejná zakázka “Cyklistická trasa I - Na Lukách”, poř. č. 49/2015

(zn.předkl.)
34

Usnesení číslo: 0647/ZM1418/8
k usnesení č. 02052/RM1418/29
k usnesení č. 0361/ZM1418/5
k usnesení č. 00894/RM1418/15
k usnesení č. 01138/RM1418/19
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby “Cyklistická trasa I, podél silnice Na Lukách” v
k.ú. Polanka nad Odrou a v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava, v rozsahu dle přílohy č. 1
předloženého materiálu s uchazečem:

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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STAVIA - silniční stavby, a.s.
se sídlem: Střádalů 631/47, 718 00 Ostrava - Kunčičky
IČ: 25864092
za cenu nejvýše přípustnou 11.998.500,- Kč bez DPH

(zn.předkl.)
ZM_M 114
34
Veřejná zakázka “Zvýšení protipovodňové ochrany města - ul. U Hrůbků”, poř.
č. 40/2015
Usnesení číslo: 0648/ZM1418/8
k usnesení č. 00942/RM1418/16
k usnesení č. 01428/RM1418/23
k usnesení č. 02054/RM1418/29
k usnesení č. 0490/ZM1418/6
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby “Zvýšení protipovodňové ochrany města - ul. U
Hrůbků” v k.ú. Svinov a v k.ú. Nová Ves, obec Ostrava, v rozsahu dle přílohy č. 1
předloženého materiálu s uchazečem:
EUROVIA CS, a.s.
se sídlem: Národní 138/10, 110 00 Praha 1
IČ: 45274924
za cenu nejvýše přípustnou 12.479.030,19 Kč bez DPH

ZM_M 115
Veřejná zakázka “Kanalizace Petřkovice II. a III. etapa - dodatek č. 2”, poř.č.
154/2015

(zn.předkl.)
34

Usnesení číslo: 0649/ZM1418/8
k usnesení č. 2395/ZM1014/31
k usnesení č. 02059/RM1418/29
k usnesení č. 0349/ZM1418/5

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. 2 ke Smlouvě o dílo č. 1241/2014/OI/LPO ze dne 7.5.2014 na realizaci
stavby “Kanalizace Petřkovice II. a III. etapa” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, kterým
se:
- upravuje předmět smlouvy
- zvyšuje cena díla o 3.717.243,78 Kč bez DPH
s uchazečem:
Sdružení:
STASPO, spol. s r.o.
se sídlem: Těšínská 254, 716 00 Ostrava - Radvanice
IČO: 41035704
vedoucí účastník sdružení
HYDROSPOR spol. s r.o.
se sídlem: Úprkova 966/3, 702 00 Ostrava - Přívoz
IČO:47666374
účastník sdružení

ZM_M 116
Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu DN 500 ul. Mariánskohorská”, poř.
č. 82/2015

(zn.předkl.)
34

Usnesení číslo: 0650/ZM1418/8
k usnesení č. 02060/RM1418/29
k usnesení č. 01499/RM1418/24
k usnesení č. 0499/ZM1418/6
k usnesení č. 01311/RM1418/22
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby “Rekonstrukce vodovodu DN 500 ul.
Mariánskohorská” v k. ú. Moravská Ostrava a Přívoz, obec Ostrava, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu s uchazečem:
HYDROSPOR spol. s r.o.
se sídlem: Úprkova 966/3, 702 00 Ostrava - Přívoz

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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IČO: 47666374
za cenu nejvýše přípustnou 25.963.980,79 Kč bez DPH

ZM_M 138
Veřejná zakázka “Terminál Hranečník - Dodatečné stavební práce II”, poř. č.
152/2015

(zn.předkl.)
34

Usnesení číslo: 0651/ZM1418/8
k usnesení č. 2223/ZM1014/29
k usnesení č. 02117/RM1418/30
k usnesení č. 01211/RM1418/20
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o uzavření dodatku č. 2 k Realizační smlouvě č. objednatele 0158/2014/OI/LPO ze dne
26.5.2014 na realizaci stavby “Revitalizace území a sanace škod vzniklých důlní činností v
oblasti terminálu Hranečník” v rozsahu dle přílohy č. 3 předloženého návrhu se smluvními
stranami:
REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.
se sídlem: Velká Hradební 3122/52, 400 01 Ústí nad Labem
IČO: 25041738
a
ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ
se sídlem: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČO: 00006947

2)

rozhodlo
o uzavření smlouvy o dílo na realizaci dodatečných stavebních prací II na stavbě “Revitalizace
území a sanace škod vzniklých důlní činností v oblasti terminálu Hranečník” v rozsahu dle
přílohy č. 4 předloženého návrhu, s uchazečem:
REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.
se sídlem: Velká Hradební 3122/52, 400 01 Ústí nad Labem

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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IČO: 25041738
za cenu nejvýše přípustnou 742.787,89 Kč bez DPH,
a to za podmínky, že bude uzavřen dodatek č. 2 k Realizační smlouvě dle bodu 1) tohoto
usnesení

ZM_M 139
Návrh na uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti” v souvislosti se stavbou
“Odkanalizování Přívozu na ÚČOV II. etapa 1. část a 2. část”

(zn.předkl.)
34

Usnesení číslo: 0652/ZM1418/8
k usnesení č. 02113/RM1418/30
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti” v souvislosti se stavbou “Odkanalizování Přívozu
na ÚČOV II. etapa 1. část a 2. část” mezi vlastníkem:
V-PODLAHY, s.r.o.
sídlo Vsetín, Na Hrázi 1603, PSČ 755 01
IČO:25374745
a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na části pozemku p.p.č.895/4 v k.ú.Přívoz,
obec Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

(zn.předkl.)
ZM_M 140
34
Návrh na uzavření smluv o smlouvách budoucích o věcném břemenu a dodatků
ke smlouvám v souvislosti se stavbami odboru investičního, zahrnutými do
kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy
Usnesení číslo: 0653/ZM1418/8
k usnesení č. 02114/RM1418/30
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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uzavřít ”Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a právu provést stavbu” v
souvislosti se stavbou “Rekonstrukce VO oblast Kramolišova” mezi budoucím povinným
Asental Land, s.r.o., Gregorovova 2582/3, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 27769143
a budoucím oprávněným
statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž
předmětem je stavba veřejného osvětlení na částech pozemků p.č.2934/1 a p.č.2863, v
katastrálním území Slezská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
2)

rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti” v
souvislosti se stavbou “Cyklotrasa F, U - Kaminského, Ječmínkova” mezi budoucím povinným
Moravskoslezským krajem, ul.28.října 117, 702 18 Ostrava
a budoucím oprávněným
statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž
předmětem je stavba cyklostezky na části pozemku p.č. 1653/1, v katastrálním území Nová
Bělá, obec Ostrava dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

3)

rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v
souvislosti se stavbou “Petřkovice-kanalizační stoka T, II. a III.etapa” mezi budoucím
povinným Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČO: 69797111
a budoucím oprávněným
statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž
předmětem je stavba kanalizace na částech pozemků p.č. 1906/3 a p.č. 1906/7, v katastrálním
území Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

4)

rozhodlo
uzavřít “Dodatek č.1” ke ”Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene” v
souvislosti se stavbou “Odkanalizování Heřmanic” část ulice K Maliňáku, kterým se posunuje
doba platnosti smlouvy mezi budoucím povinným Asental Land, s.r.o., Gregorova 2582/3, 702

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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00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 27769143
a budoucím oprávněným
statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž
předmětem je stavba kanalizace na pozemku p.p.č. 521/1 v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava, dle
přílohy č. 9 předloženého materiálu
5)

rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti se
stavbou “Kanalizace v Polance nad Odrou - SO 01 - 03, SO 03 - Odkanalizování území podél
ul. K Pile, SO 03,1 - Kanalizační řad” mezi vlastníkem MXXXXXXX
JXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXX XX
XXXXXXXXXXXXXX
a budoucím oprávněným
statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž
předmětem je stavba vodovodu a kanalizace na částech pozemků p.č. 508/2 a p.č. 521/1 v
katastrálním území Polanka nad Odrou, obec Ostrava dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

6)

rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti se
stavbou “Odkanalizování Přívozu na ÚČOV 2.etapa 1.část a 2.část” mezi vlastníkem VPODLAHY, s.r.o., Na Hrázi 1603, 755 01 Vsetín, IČO: 25374745
a budoucím oprávněným
statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž
předmětem je stavba kanalizace na částech pozemků p.p.č. 895/4 a p.p.č.894/1 v katastrálním
území Přívoz, obec Ostrava dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

7)

rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti” v souvislosti se stavbou
“Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Matiční a Hrabákova” mezi vlastníkem Vysokou
školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava, 17.listopadu 2172/15, 708 33 Ostrava, IČO:
61989100

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 budoucím oprávněným
statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž
předmětem je stavba kanalizace na části pozemku p.č. 966/3 v katastrálním území Moravská
Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 15 předloženého materiálu
8)

rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvu o právu
provést stavbu” v souvislosti se stavbou “Kanalizace Folvarek II.etapa” mezi
vlastníkem JXXXXXXX HXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XXX XX
XXXXXXXXXXXXX XXXX
a budoucím oprávněným
statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž
předmětem je stavba kanalizace na částech pozemků p.č. 1830/1, p.č. 1831/2 a p.č. 1838/3 v
katastrálním území Stará Bělá, obec Ostrava dle přílohy č. 17 předloženého materiálu

9)

rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene” v souvislosti se
stavbou “Terminál Hranečník” mezi vlastníkem Moravskoslezským krajem, 28.října
117, 70218 Ostrava-Moravská 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 p.č. 5596/1 v
katastrálním území Slezská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 19 předloženého materiálu

10) rozhodlo
uzavřít “Smlouvu nájemní, Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a Smlouvu o
právu provést stavbu” v souvislosti se stavbou “Petřkovice - kanalizační stoka T II.a III.etapa”
změna napojení do stoky T7, mezi pronajímatelem a budoucím povinným Povodím Odry,
státní podnik, se sídlem Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 70890021
a nájemcem a budoucím oprávněným

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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statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž
předmětem je stavba kanalizace na části pozemku p.č. 1958/5, v katastrálním území Petřkovice
u Ostravy, obec Ostrava dle přílohy č. 21 předloženého materiálu
11) rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti se
stavbou “Petřkovice, kanalizační stoka T, část B - II. a III.etapa” mezi vlastníky RXXXXXX
CXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXX
a DXXXXXXX CXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
a budoucím oprávněným
statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž
předmětem je stavba kanalizace na části pozemku p.č. 682 v katastrálním území Petřkovice u
Ostravy, obec Ostrava dle přílohy č. 23 předloženého materiálu
12) rozhodlo
uzavřít “Dodatek č.1” ke ”Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení inženýrské sítě” v souvislosti
se stavbou “Petřkovice - kanalizační stoky, odkanalizování obce - část B - II.etapa”, kterým se
opravuje název stavby ve smlouvě mezi budoucími povinnými VXXXXXXX
HXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, MXXXX HXXXXXXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXX
XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXX a MXXXXX SXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX
a budoucím oprávněným
statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž
předmětem je stavba kanalizace na pozemku p.č. 1818/29 v k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec
Ostrava, dle přílohy č. 26 předloženého materiálu
13) rozhodlo
uzavřít “Dodatek č.1” ke ”Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení inženýrské sítě” v souvislosti
se stavbou “Petřkovice - kanalizační stoky, odkanalizování obce - část B - II.etapa”, kterým se
opravuje název stavby ve smlouvě mezi budoucí povinnou MXXXXX
SXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX

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 budoucím oprávněným
statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž
předmětem je stavba kanalizace na pozemku p.č. 1849/1 v k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec
Ostrava, dle přílohy č. 28 předloženého materiálu

ZM_M 141
Návrh na uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo č. 0875/2014/OI/LPO na
rozšíření předmětu smlouvy v rámci realizace stavby 3064 “Přestupní uzel
Hulváky, I. etapa”

(zn.předkl.)
34

Usnesení číslo: 0654/ZM1418/8
k usnesení č. 02115/RM1418/30
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo č. 0875/2014/OI/LPO, kterým se v rámci realizace
stavby 3064 “Přestupní uzel Hulváky, I. etapa” rozšiřuje předmět smlouvy o vícepráce a
snižuje o méněpráce bez vlivu na celkovou cenu díla a termín dokončení, a to mezi
zhotovitelem:
STRABAG, a.s.
se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
IČO: 60838744
a
objednatelem:
statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
dle přílohy č.1 předloženého materiálu

ZM_M 117
Dodatek Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady

(zn.předkl.)
39

Usnesení číslo: 0655/ZM1418/8
k usnesení č. 0371/ZM1418/5
k usnesení č. 9103/RM1014/118
k usnesení č. 6107/RM1014/80
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Strana 130/134

Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města

Usnesení

k usnesení č. 2287/ZM1014/30
k usnesení č. 01897/RM1418/28
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady mezi
statutárním městem Ostrava a Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se
sídlem Na Jízdárně 2842, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 75082616, kterým se
prodlužuje ukončení projektu Integrovaný plán mobility Ostrava na 30.9.2015 dle přílohy č. 1
předloženého materiálu.

(zn.předkl.)
ZM_M 142
39
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace uzavřené mezi
společností Koordinátor ODIS s.r.o. a statutárním městem Ostrava z důvodu
zajištění správy inteligentních zastávek
Usnesení číslo: 0656/ZM1418/8
k usnesení č. 02122/RM1418/30
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 2810/2014/OD o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a společností Koordinátor ODIS s.r.o., se
sídlem Na Hradbách 1440/16, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO 64613895, kterým se
mění účel a výše poskytované dotace, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
Vyřizuje:

2)

Ing. Ivo Hařovský,
náměstek primátora

T: 30.09.2015

schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se:
sníží:
výdaje na dopravní územní obslužnost na:
§ 2221, pol. 5193, ORJ 100

o 151 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.
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zvýší:
neinvestiční transfery nefin. podnik. subjektům na:
§ 2221, pol. 5213, ÚZ 000002003, ORJ 100
Vyřizuje:

o 151 tis. Kč

Ing. Lukáš Jančálek,
vedoucí odboru financí a rozpočtu

T: 15.09.2015

(zn.předkl.)
61

ZM_M 118
Zpráva o činnosti Finančního výboru ZM za 1. pololetí roku 2015
Usnesení číslo: 0657/ZM1418/8
Zastupitelstvo města
1)

projednalo
Zprávu o činnosti Finančního výboru zastupitelstva města za 1. pololetí roku 2015

ZM_M 143
Zpráva o činnosti Kontrolního výboru zastupitelstva města za I. pololetí 2015

(zn.předkl.)
61

Usnesení číslo: 0658/ZM1418/8
Zastupitelstvo města
1)

bere na vědomí
Zprávu o činnosti Kontrolního výboru zastupitelstva města za I. pololetí 2015

2)

ukládá
na základě doporučení kontrolního výboru radě města prověřit právní stav ve věci užívání
pozemku parc. č. 4246/13 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a zahájit potřebné kroky ke
sjednání nápravy
Vyřizuje:

Ing. Josef Kavala,

T: 31.12.2015

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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vedoucí odboru majetkového

ZM_ORG 1
Schválení termínu dalšího zasedání zastupitelstva města dne 1.10.2015

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 0659/ZM1418/8
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
termín dalšího zasedání zastupitelstva města, které se uskuteční dne 1.10.2015 od 16.00 hod.

• Tisková oprava Oprava rozpočtového opatření - bod 3) usn.č.397/ZM1418/6 z 10.6.2015

(zn.předkl.)
35

Zastupitelstvo města
1)

Chybné znění:
ZM schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
zvyšují
investiční transfery krajům
na § 6330, pol. 6342, ORJ 121 o 9 860 tis.Kč

2)

Správné znění:
ZM schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
zvyšují
investiční transfery krajům
na § 6399, pol. 6342, ORJ 121 o 9 860 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.
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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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