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Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města

Usnesení

Přehled usnesení zastupitelstva města dle čísel ze dne: 14.09.2016
Číslo usnesení

Materiál

Název

1220/ZM1418/19

ZM_M 0

1221/ZM1418/19

ZM_M 0

1222/ZM1418/19

ZM_M 0

1223/ZM1418/19
1224/ZM1418/19

ZM_M 1
ZM_M 10

1225/ZM1418/19

ZM_M 91

1226/ZM1418/19

ZM_M 72

1227/ZM1418/19

ZM_M 3

1228/ZM1418/19

ZM_M 4

1229/ZM1418/19
1230/ZM1418/19

ZM_M 5
ZM_M 6

1231/ZM1418/19

ZM_M 7

1232/ZM1418/19

ZM_M 8

1233/ZM1418/19

ZM_M 9

1234/ZM1418/19

ZM_M 11

1235/ZM1418/19

ZM_M 74

Schválení programu 19. zasedání zastupitelstva
města konaného dne 14.9.2016
Určení ověřovatelů zápisu z 19. zasedání
zastupitelstva města, konaného dne 14.9.2016
Zpráva ověřovatelů zápisu z 18. zasedání
zastupitelstva města
Informace o činnosti orgánů města
Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního
města Ostravy, kterou se mění a doplňuje obecně
závazná vyhláška statutárního města Ostravy č.
2/2009, o zákazu konzumace alkoholických
nápojů na veřejném prostranství, ve znění
pozdějších předpisů
Navržení člena představenstva společnosti
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Návrh na úpravu Jednacího řádu zastupitelstva
města
Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace
na pořádání Letní školy architektury 2016
Ostrava!!!
Nabídka starosty města Kryvyj Rih (Ukrajina) na
uzavření partnerské smlouvy se statutárním
městem Ostravou
Informace o plnění usnesení zastupitelstva města
Nabídka na odkup pozemků v k.ú. Hrabová, obec
Ostrava
Pravidelná informace o stavu projektů
Průmyslová zóna Ostrava-Hrabová, Strategická
průmyslová zóna Ostrava-Mošnov, Rozvojová
zóna Hrušov a Vědecko-technologický park za I.
pololetí roku 2016
Dodatek č.2 ke smlouvě č. 538 o poskytnutí
investiční dotace z Ministerstva pro místní rozvoj
ČR na výstavbu nájemních bytů v obci pro akci
“300 bytových jednotek Ostrava jih II/1, bl. 2107
D-F”
Vzdání se funkce přísedících Okresního soudu v
Ostravě
Návrh na poskytnutí bezúročných zápůjček
zaměstnancům dle Zásad pro použití prostředků
sociálního fondu zaměstnanců statutárního města
Ostravy zařazených do magistrátu a do
organizačních složek zřízených městem
Dodatek č.6 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z

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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1236/ZM1418/19

ZM_M 93

1237/ZM1418/19

ZM_M 94

1238/ZM1418/19

ZM_M 12

1239/ZM1418/19

ZM_M 13

1240/ZM1418/19

ZM_M 14

1241/ZM1418/19

ZM_M 15

1242/ZM1418/19

ZM_M 76

1243/ZM1418/19

ZM_M 77

1244/ZM1418/19

ZM_M 78

1245/ZM1418/19

ZM_M 16

1246/ZM1418/19

ZM_M 17

1247/ZM1418/19

ZM_M 18

Usnesení

rozpočtu Regionální rady pro projekt
“Revitalizace přednádražního prostoru Svinov,
II. etapa”
Smlouva o zřízení zástavního práva k
nemovitostem - projekt “B. j. 17 PB - KODUS
Ostrava, Slezská Ostrava”, evidenční číslo akce
117D514000505
Návrh na změnu ve složení Finančního výboru
zastupitelstva města
Návrh dohody o prominutí dluhu - smluvní
pokuty za prodlení s předáním díla
Návrh na uzavření Dodatku č.1 k Veřejnoprávní
smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace
v oblasti prevence kriminality č. 19 na
zabezpečení projektu “Stop nudě na sídlišti
2016” s organizací Centrum volného času Směr,
z.s.
Návrh na poskytnutí mimořádné investiční
účelové dotace Armádě spásy v České republice,
z. s., se sídlem Petržílkova 2565/23, 158 00
Praha, IČO: 40613411
Informace o způsobu zajištění financování
vybraných druhů služeb prostřednictvím
individuálního projektu Moravskoslezského
kraje v letech 2017-2019 a návrh na uzavření
smlouvy o poskytnutí dotace
Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace
v oblasti kultury fyzické osobě nepodnikající E.
O. na tisk publikace
Návrh Programu podpory kultury a zachování
kulturního dědictví na území statutárního města
Ostravy v letech 2017 - 2020 a návrh na
vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí
peněžních prostředků v oblasti kultury
Žádost o poskytnutí mimořádné neinvestiční
účelové dotace z rozpočtu statutárního města
Ostravy organizaci Asociace TOM ČR, TOM
9901 ČMOUDÍK
Návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace
České hasičské sportovní federaci, o.s. na
uspořádání Mistrovství světa v požárním sportu v
kategorii dorostu a dospělých
Žádost VK Ostrava, s.r.o. o rozšíření podmínek
použití dotace plynoucí z Veřejnoprávní smlouvy
č. 0553/2016/ŠaS
Návrh na vyhlášení výběrového řízení Programu
na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné
výuky v mateřských, základních a středních

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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1248/ZM1418/19

ZM_M 80

1249/ZM1418/19

ZM_M 81

1250/ZM1418/19

ZM_M 95

1251/ZM1418/19

ZM_M 75

1252/ZM1418/19

ZM_M 19

1253/ZM1418/19

ZM_M 20

1254/ZM1418/19

ZM_M 21

1255/ZM1418/19

ZM_M 22

1256/ZM1418/19

ZM_M 23

1257/ZM1418/19

ZM_M 24

1258/ZM1418/19

ZM_M 25

1259/ZM1418/19

ZM_M 26

1260/ZM1418/19

ZM_M 27

1261/ZM1418/19

ZM_M 28

Usnesení

školách se sídlem na území SMO pro rok 2017 a
1. pol. roku 2018
Žádost Ostravské univerzity v Ostravě o
poskytnutí mimořádné účelové dotace na
realizaci
projektu
“INGENIUM-Centrum
podpory nadání”
Návrh na poskytnutí investiční účelové dotace
obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA,
a.s., na zhotovení projektových dokumentací pro
rekonstrukci areálu Bazaly
Návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace
CRAZY Production s.r.o. na vytvoření Fan Parku
- Ostrava v rámci kvalifikačního utkání fotbalové
reprezentace České republiky
Program na poskytování peněžních prostředků z
rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2017
Návrh na svěření zdvižné plošiny městskému
obvodu Ostrava - Jih
Návrh na svěření majetku městskému obvodu
Ostrava - Jih
Návrh na svěření nemovitých věcí v k.ú.
Muglinov, obec Ostrava a návrh na záměr města
neprodat nemovitou věc v k.ú. Slezská Ostrava,
obec Ostrava
Návrh na svěření pozemku parc.č. 71/3 v k. ú.
Dubina u Ostravy městskému obvodu
Ostrava-Jih
Návrh na svěření nemovitých věcí městskému
obvodu Ostrava-Jih a návrh na odejmutí
nemovitých věcí městskému obvodu Mariánské
Hory a Hulváky a městskému obvodu Vítkovice
Návrh na odejmutí pozemku parc.č. 4879/1 k.ú.
Slezská Ostrava ze svěření městskému obvodu
Slezská Ostrava
Návrh na odejmutí nemovitých věcí ze svěření
MOb Slezská Ostrava a návrh neprodat pozemek
v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
Návrh na předání majetku k hospodaření
dodatkem č.3 ke zřizovací listině právnické
osoby Domov pro seniory Iris, Ostrava Mariánské Hory, příspěvková organizace
Návrh na schválení dodatku č. 5 ke zřizovací
listině právnické osoby Zoologická zahrada
Ostrava, příspěvková organizace
Návrh na zrušení usnesení zastupitelstva města č.
1004/ZM1418/15 ze dne 23.3.2016 v bodě 4),
návrh na záměr města prodat trafostanici OS
9451 Svinov Vodárna Dubí, v k.ú. Svinov, obec

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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1262/ZM1418/19

ZM_M 29

1263/ZM1418/19

ZM_M 30

1264/ZM1418/19

ZM_M 31

1265/ZM1418/19

ZM_M 32

1266/ZM1418/19

ZM_M 33

1267/ZM1418/19

ZM_M 34

1268/ZM1418/19

ZM_M 35

1269/ZM1418/19

ZM_M 36

1270/ZM1418/19

ZM_M 37

1271/ZM1418/19

ZM_M 38

1272/ZM1418/19

ZM_M 39

1273/ZM1418/19

ZM_M 40

1274/ZM1418/19

ZM_M 41

1275/ZM1418/19

ZM_M 42

Usnesení

Ostrava a návrh na záměr města prodat část
nemovité věci v k.ú. Martinov ve Slezsku, obec
Ostrava
Návrh na změnu usnesení ZM č. 0564/ZM1418/8
ze dne 9.9.2015; Návrh na záměr města prodat
pozemek v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava
Návrh na záměr města směnit nemovité věci v
k.ú. Radvanice, obec Ostrava
Návrh na záměr města směnit nemovité věci ve
vlastnictví statutárního města Ostravy za
nemovité věci ve vlastnictví Dopravního podniku
Ostrava a.s.
Návrh na záměr města směnit pozemky v k.ú.
Moravská Ostrava, k.ú. Přívoz, k.ú. Nová Ves u
Ostravy, k.ú. Mariánské Hory - se státní
příspěvkovou organizací ŘSD
Návrh na souhlas s prohlášením formou
notářského zápisu k nemovitým věcem v k. ú.
Stará Plesná, obec Ostrava
Návrh na prominutí smluvní pokuty společnosti
FC Baník Ostrava, a.s.
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o
bezúplatném převodu nemovitostí (areál Městské
nemocnice Ostrava)
Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Michálkovice,
obec Ostrava
Návrh koupit nemovitou věc v k.ú. Michálkovice,
obec Ostrava
Návrh koupit nemovitou věc v k.ú. Muglinov,
obec Ostrava, návrh na záměr města neprodat
spoluvlastnický podíl k nemovité věci v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava
Návrh koupit a svěřit pozemek v k. ú. Zábřeh nad
Odrou, obec Ostrava a návrh na záměr města
prodat pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, obec
Ostrava
Návrh na výkup nemovitých a movitých věcí, na
koupi jednotné kanalizace a vodovodních řadů v
k.ú. Radvanice, obec Ostrava, uzavření kupních
smluv se spol. Caterpillar Global Mining Czech
Republic, a.s.
Návrh nekoupit nemovitou věc v k.ú. Hrušov,
návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú.
Slezská Ostrava a k.ú. Muglinov, obec Ostrava
Návrh nekoupit nemovitou věc v k. ú. Mariánské
Hory (lokalita ul. Grmelova) a prodat nemovité
věci v k. ú. Přívoz (lokalita ul. Slovenská) a v k.
ú. Lhotka u Ostravy (lokalita ul. Pod Vysílačem),

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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1276/ZM1418/19

ZM_M 43

1277/ZM1418/19

ZM_M 44

1278/ZM1418/19

ZM_M 45

1279/ZM1418/19

ZM_M 46

1280/ZM1418/19

ZM_M 47

1281/ZM1418/19

ZM_M 48

1282/ZM1418/19

ZM_M 49

1283/ZM1418/19

ZM_M 50

1284/ZM1418/19

ZM_M 51

1285/ZM1418/19

ZM_M 52

1286/ZM1418/19

ZM_M 53

1287/ZM1418/19

ZM_M 54

1288/ZM1418/19

ZM_M 55

1289/ZM1418/19

ZM_M 56

1290/ZM1418/19

ZM_M 82

Usnesení

obec Ostrava
Návrh darovat nemovité věci a návrh přijmout
darem nemovité věci - vše k.ú. Slezská Ostrava,
obec Ostrava
Návrh přijmout darem části nemovitých věcí v
k.ú. Poruba-sever a k.ú. Poruba, obec Ostrava a
návrh bezúplatně nabýt spoluvlastnický podíl
nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava
Návrh na záměr města darovat a přijmout darem
pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
a v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava
Návrh na záměr města vypořádat spoluvlastnictví
pozemků v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava
Návrh na záměr města prodat pozemek svěřený
MOb, návrh na záměr města darovat pozemek
svěřený MOb do vlastnictví Povodí Odry, s.p. a
návrh na záměr města neprodat pozemek svěřený
MOb
Návrh na záměr města prodat pozemky, návrh na
záměr města nedarovat pozemky, návrh na záměr
města neprodat pozemky, vše v k.ú. Solanec pod
Soláněm, obec Hutisko-Solanec
Návrh na záměr města prodat části pozemků v
areálu Vědecko-technologického parku v Ostravě
- Pustkovci
Návrh na záměr města prodat pozemky v k. ú.
Dolní Lhota u Ostravy, obec Ostrava a v k. ú.
Poruba-sever, obec Ostrava
Návrh na záměr města prodat pozemky v k.ú.
Přívoz (ul. Fügnerova), návrh na využití
předkupního práva ke stavbě v k.ú. Moravská
Ostrava (ul. Spodní)
Návrh na záměr města neprodat pozemky v k. ú.
Poruba-sever, obec Ostrava a v k. ú. Nová Bělá,
obec Ostrava
Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v
k.ú. Svinov, obec Ostrava
Návrh na záměr města neprodat nemovitou věc v
k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava; Návrh na záměr
města prodat nemovité věci v k. ú. Pustkovec,
obec Ostrava
Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v
k.ú. Nová Bělá a v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec
Ostrava, návrh na záměr města prodat část
pozemku p.p.č. 460/1 v k.ú. Zábřeh-VŽ
Návrh na záměr města neprodat části pozemku
parc.č. 3/1 v k. ú. Poruba, obec Ostrava
Návrh na záměr města prodat objekt “TESKO

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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1291/ZM1418/19

ZM_M 83

1292/ZM1418/19

ZM_M 84

1293/ZM1418/19

ZM_M 85

1294/ZM1418/19

ZM_M 86

1295/ZM1418/19

ZM_M 57

1296/ZM1418/19

ZM_M 58

1297/ZM1418/19

ZM_M 59

1298/ZM1418/19

ZM_M 60

1299/ZM1418/19

ZM_M 61

1300/ZM1418/19

ZM_M 62

1301/ZM1418/19

ZM_M 63

1302/ZM1418/19

ZM_M 64

1303/ZM1418/19

ZM_M 65

1304/ZM1418/19

ZM_M 87

1305/ZM1418/19

ZM_M 88

Usnesení

barák” v k.ú. Hrušov, obec Ostrava
Návrh darovat nemovité věci v k. ú. Mariánské
Hory (lokalita ul. Zelená), obec Ostrava,
CHARITĚ OSTRAVA
Návrh směnit nemovité věci v k.ú. Stará Plesná,
obec Ostrava
Návrh na uzavření Dohody o zrušení věcného
předkupního práva k nemovitým věcem mezi
statutárním městem Ostrava a společností
Železniční Cargo MOŠNOV s.r.o.
Návrh na uzavření kupní smlouvy (nemovitosti v
k.ú. Moravská Ostrava)
”Kanalizační síť Nová Ves-Jih, Inženýrské sítě 2.
etapa - Splašková kanalizace 2. a 3. stavba a ČS
splašků č. 2”. Návrh na uzavření Dodatku č.2 ke
Smlouvě o dílo č. 2047/2014/OI/LPO
Návrh na uzavření “Smlouvy o zřízení věcného
břemene - služebnosti” v souvislosti se stavbou
“Odkanalizování Přívozu na ÚČOV 2. etapa 1. a
2. část”
Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o
dílo č. 2486/2014/OI/LPO ze dne 14.11.2014 ke
stavbě “Plošná kanalizace Michálkovice, stoka
MG a stoka M od Š7 po Š12” a “Odkanalizování
ul. Šmilovského, Sládečkova, Petřvaldská oblast Slezská Ostrava, Michálkovice, 1. etapa” v
k.ú. Michálkovice a Slezská Ostrava
Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o
dílo č. 2514/2015/OI/ZFUN na realizaci stavby
“Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS
MSK”
Návrh na uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o
dílo ev. č. 1463/2015/OI/ZFUN v souvislosti s
realizací stavby “Přístavba objektu IVC Slezská
Ostrava”
Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na
zachování a obnovu kulturní památky z rozpočtu
statutárního města Ostravy pro rok 2016
Zpráva o stavu pořizování územních studií dle
“nového” Územního plánu Ostravy
Významná veřejná zakázka “Rekonstrukce a
prodloužení sběrače B do Radvanic”, poř. č.
17/2016
Významná veřejná zakázka “Nová radnice rekonstrukce fasády a oken”, poř. č. 196/2015
Významná veřejná zakázka “Tramvajové mosty
ul. Plzeňská II.”, poř. č. 164/2016
Významná veřejná zakázka “Areál ZOO -

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
zastupitelstvo města

1306/ZM1418/19

ZM_M 66

1307/ZM1418/19

ZM_M 67

1308/ZM1418/19

ZM_M 68

1309/ZM1418/19
1310/ZM1418/19
1311/ZM1418/19

ZM_M 69
ZM_M 70
ZM_M 71

1312/ZM1418/19

ZM_M 73

1313/ZM1418/19

ZM_M 92

1314/ZM1418/19

ZM_M 96

Usnesení

energie”, poř. č. 144/2016
Žádost Nadačního fondu V.O.D.A. - nápoj života
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu
životního prostředí města Ostravy na realizaci
projektu “Cool Water Point”
Informace o přijatém usnesení rady města ve věci
stanoviska statutárního města Ostravy ke
znaleckému posudku č. 105/16 “Posouzení
vybraných variant sanace nesaturované zóny
lokality Laguny Ostramo”
Žádosti o poskytnutí účelových dotací z Fondu
životního prostředí města Ostravy Slezského
souboru Heleny Salichové na realizaci projektu
“Environmentální program 13. ročníku podzimní
slavnosti Třebovický koláč” a Tomáše Robenka
na realizaci projektu “Zahrada v přírodním stylu
environmentálního zaměření v Areálu Ferdinand
v Krásném Poli”
Rozpočtová úprava
Zapojení dividend na výkupy nemovitostí
Rozdělení prostředků z výnosu z hracích přístrojů
pro městské obvody
Zpráva o činnosti Finančního výboru
zastupitelstva města za 1. pololetí roku 2016
Zpráva o činnosti Kontrolního výboru
zastupitelstva města za I. pololetí 2016
Návrh na jmenování člena dozorčí rady
společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s.

33

33

33

29
29
29
61
61
39

Materiály, které byly staženy:
Materiál

Název

ZM_M 79

Vyhlášení 3. kola výběrového řízení na
poskytování peněžních prostředků z rozpočtu
statutárního města Ostravy na vzdělávání, vědu,
výzkum a talentmanagement na území SMO
2016
Návrh metodiky pro sestavování návrhu rozpočtu
statutárního města Ostrava pro rok 2017
Návrh obecně závazné vyhlášky města Ostravy o
stanovení koeficientů pro výpočet daně z
nemovitých věcí

ZM_M 89
ZM_M 90

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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29
29

Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města

Usnesení

(zn.předkl.)
ZM_M 0
35
Schválení programu 19. zasedání zastupitelstva města konaného dne 14.9.2016
Usnesení číslo: 1220/ZM1418/19
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
program 19. zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. 9. 2016 s úpravou

(zn.předkl.)
ZM_M 0
72
Určení ověřovatelů zápisu z 19. zasedání zastupitelstva města, konaného dne
14.9.2016
Usnesení číslo: 1221/ZM1418/19
Zastupitelstvo města
1)

určuje
za ověřovatele zápisu z 19. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 14. 9. 2016 Ing.
Vladimíra Kulila, Ph.D. a pana Václava Štolbu

ZM_M 0
Zpráva ověřovatelů zápisu z 18. zasedání zastupitelstva města

(zn.předkl.)
72

Usnesení číslo: 1222/ZM1418/19
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
zprávu ověřovatelů zápisu Ing. Františka Kolaříka a JUDr. Ivana Štefka o ověření zápisu z 18.
zasedání zastupitelstva města, konaného dne 22. 6. 2016

ZM_M 1
Informace o činnosti orgánů města

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 1223/ZM1418/19
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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Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města
1)

Usnesení

bere na vědomí
informaci o činnosti orgánů města

(zn.předkl.)
ZM_M 10
35
Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy, kterou se mění a
doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 2/2009, o
zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění
pozdějších předpisů
Usnesení číslo: 1224/ZM1418/19
k usnesení č. 04647/RM1418/66
Zastupitelstvo města
1)

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

2)

stanoví
že společně s primátorem podepíše obecně závaznou vyhlášku podle bodu 1) tohoto usnesení
náměstek primátora Mgr. Michal Mariánek

ZM_M 91
Navržení člena představenstva společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s.

(zn.předkl.)
39

Usnesení číslo: 1225/ZM1418/19
k usnesení č. 04755/RM1418/68
Zastupitelstvo města
1)

navrhuje
do funkce člena představenstva společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. s účinností ode dne 16.
9. 2016
XXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXX XXX XX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX
XXXX XXX XXX XX

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
zastupitelstvo města
ZM_M 72
Návrh na úpravu Jednacího řádu zastupitelstva města

Usnesení

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 1226/ZM1418/19
k usnesení č. 04518/RM1418/66
Zastupitelstvo města
1)

zrušuje
Jednací řád zastupitelstva města schválený usnesením č. 1345/24 dne 26.1.2005 včetně změn a
doplňků

2)

schvaluje
Jednací řád Zastupitelstva města Ostravy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s úpravou s
účinností od 1.10.2016

(zn.předkl.)
ZM_M 3
35
Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace na pořádání Letní školy
architektury 2016 Ostrava!!!
Usnesení číslo: 1227/ZM1418/19
k usnesení č. 04510/RM1418/66
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostrava ve výši 500 tis.
Kč spolku Akademie architektury, z. s. se sídlem Ke dvoru 777/4, Vokovice, 160 00 Praha 6,
IČO 04114887, na pořádání Letní školy architektury 2016 OSTRAVA!!!

2)

schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
- snižují běžné výdaje
na § 3635, pol. 5166, ORJ 210 o 300 tis. Kč
na § 2143, pol. 5909, ÚZ 7117, ORJ 221 o 200 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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Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města

Usnesení

- zvyšují se neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím
na § 3239, pol. 5229, ORJ 221 o 500 tis. Kč
3)

rozhodlo
o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu
statutárního města Ostrava mezi statutárním městem Ostrava se sídlem Prokešovo nám. 8, 729
30 Ostrava 25, IČO 00845451 a spolkem Akademie architektury, z.s., se sídlem Ke dvoru
777/4, Vokovice, 160 00 Praha, IČO 04114787 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

4)

ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto materiálu
Termín: 30. 9. 2016

(zn.předkl.)
ZM_M 4
35
Nabídka starosty města Kryvyj Rih (Ukrajina) na uzavření partnerské smlouvy
se statutárním městem Ostravou
Usnesení číslo: 1228/ZM1418/19
k usnesení č. 04508/RM1418/66
Zastupitelstvo města
1)

si vyhrazuje
rozhodnout o neuzavření partnerské smlouvy mezi statutárním městem Ostrava (Česká
republika) a městem Kryvyj Rih (Ukrajina)

2)

rozhodlo
o neuzavření partnerské smlouvy mezi statutárním městem Ostrava (Česká
a městem Kryvyj Rih (Ukrajina)

3)

republika)

ukládá
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA
informovat starostu města Kryvyj Rih (Ukrajina) o rozhodnutí zastupitelstva města ve
smyslu přílohy č. 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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Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města

Vyřizuje:

Mgr. Bc. Michal Bayer,
vedoucí kanceláře primátora

ZM_M 5
Informace o plnění usnesení zastupitelstva města

Usnesení

T: 28.09.2016

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 1229/ZM1418/19
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 6
Nabídka na odkup pozemků v k.ú. Hrabová, obec Ostrava

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 1230/ZM1418/19
k usnesení č. 04515/RM1418/66
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o odmítnutí nabídky na odkup části pozemků parc. č. 486/1, 487/1, 487/2, 488, 489/1, 489/2,
489/3, 490/1, 490/3, 490/4, 490/5, 491/3, 492/1, 493/1, 493/2, 493/3, 494/1, 495/1, 495/2, 495/3,
495/4, 495/7, 496/3 v k.ú. Hrabová, obec Ostrava, zapsaných u Katastrálního úřadu
pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Ostrava, na listu vlastnictví č. 1598, dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu

(zn.předkl.)
ZM_M 7
35
Pravidelná informace o stavu projektů Průmyslová zóna Ostrava-Hrabová,
Strategická průmyslová zóna Ostrava-Mošnov, Rozvojová zóna Hrušov a
Vědecko-technologický park za I. pololetí roku 2016
Usnesení číslo: 1231/ZM1418/19

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
zastupitelstvo města

Usnesení

k usnesení č. 04520/RM1418/66
k usnesení č. 0971/ZM1418/15
Zastupitelstvo města
1)

projednalo
informaci o stavu projektů
a) Průmyslové zóny Ostrava-Hrabová
b) Strategické průmyslové zóny Ostrava-Mošnov
c) Rozvojové zóny Hrušov
d) Vědecko-technologického parku Ostrava

2)

ukládá
primátorovi, Ing. Tomáši Macurovi, MBA,
předložit zastupitelstvu města k projednání pravidelnou informaci o stavu projektů dle bodu 1)
tohoto usnesení za II. pololetí roku 2016
Vyřizuje:

Ing. Václav Palička,
vedoucí odboru strategického rozvoje

T: 31.03.2017

(zn.předkl.)
ZM_M 8
35
Dodatek č.2 ke smlouvě č. 538 o poskytnutí investiční dotace z Ministerstva pro
místní rozvoj ČR na výstavbu nájemních bytů v obci pro akci “300 bytových
jednotek Ostrava jih II/1, bl. 2107 D-F”
Usnesení číslo: 1232/ZM1418/19
k usnesení č. 04522/RM1418/66
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o uzavření “Dodatku č.2 ke smlouvě č. 538 o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu
na výstavbu nájemních bytů v obci uzavřené dne 23.7.1998” mezi Statutárním městem Ostrava a
ministerstvem pro místní rozvoj se sídlem Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, IČ 66002222
na financování projektu “300 bytových jednotek Ostrava Jih II/1, bl. 2107 D-F 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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Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města

ZM_M 9
Vzdání se funkce přísedících Okresního soudu v Ostravě

Usnesení

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 1233/ZM1418/19
k usnesení č. 04646/RM1418/66
k usnesení č. 04648/RM1418/66
Zastupitelstvo města
1)

přijímá
oznámení stávajících přísedících Okresního soudu v Ostravě:
• paní Bc. JXXX KXXXXXXX, nar. 1979, trvalý pobyt Ostrava-Bartovice,
XXXXXXXXXXXXXXX
• paní MXXXX KXXXXXXX, nar. 1943, trvalý pobyt Ostrava-Hrabůvka,
XXXXXXXXXXXXXXXX
• paní DXXXXX PXXXXXXX, nar. 1942, trvalý pobyt Ostrava-Moravská Ostrava,
XXXXXXXXXXXXXXXXX
o vzdání se funkce přísedících Okresního soudu v Ostravě

(zn.předkl.)
ZM_M 11
35
Návrh na poskytnutí bezúročných zápůjček zaměstnancům dle Zásad pro
použití prostředků sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Ostravy
zařazených do magistrátu a do organizačních složek zřízených městem
Usnesení číslo: 1234/ZM1418/19
k usnesení č. 04636/RM1418/66
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
poskytnout bezúročné zápůjčky zaměstnancům, kteří jsou uvedeni včetně výše a účelů zápůjčky
v příloze č. 1 tohoto materiálu, dle Zásad pro použití prostředků sociálního fondu zaměstnanců
statutárního města Ostravy zařazených do magistrátu a organizačních složek zřízených městem a
uzavřít s jednotlivými zaměstnanci smlouvu o bezúročné zápůjčce 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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Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města

Usnesení

(zn.předkl.)
ZM_M 74
35
Dodatek č.6 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady pro
projekt “Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa”
Usnesení číslo: 1235/ZM1418/19
k usnesení č. 0048/ZM1014/3
k usnesení č. 2290/ZM1014/30
k usnesení č. 1779/ZM1014/26
k usnesení č. 3008/ZM0610/38
k usnesení č. 03716/RM1418/56
k usnesení č. 0249/ZM1014/6
k usnesení č. 04664/RM1418/67
k usnesení č. 0536/ZM1014/10
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o uzavření znění dodatku č. 6 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu regionální rady mezi
Statutárním městem Ostrava a Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko se sídlem
Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 75082616, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu

ZM_M 93
Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitostem - projekt “B. j. 17 PB KODUS Ostrava, Slezská Ostrava”, evidenční číslo akce 117D514000505

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 1236/ZM1418/19
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
zastavit nemovitost svěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava na dobu 20 let ode dne, kdy
byla stavba dotovaného bytu dokončena a schopna užívání, a to pozemek parc. č. 2505 o výměře
378 m2, jehož součástí je budova č. p. 1456, který je zapsán u Katastrálního úřadu pro
Moravskoslezský kraj se sídlem v Ostravě na listu vlastnictví č. 3425 pro obec Ostrava a
katastrální území Slezská Ostrava, za účelem zajištění případné budoucí pohledávky zástavního
věřitele ve výši 11 050 000,- Kč v případě porušení podmínek v čl. VII. odst. d), e) podprogramu
vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu
a uzavřít Smlouvu o zřízení zástavního práva k nemovitostem s Českou republikou,
Ministerstvem pro místní rozvoj, se sídlem Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1, IČ 66 00 22
22 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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Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města

ZM_M 94
Návrh na změnu ve složení Finančního výboru zastupitelstva města

Usnesení

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 1237/ZM1418/19
k usnesení č. 04717/RM1418/68
Zastupitelstvo města
1)

bere na vědomí
rezignaci Ing. DXXXXX PXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXXX
XXXXXXX, XXX XX XXXXXXX, na členství ve Finančním výboru zastupitelstva města dle
Přílohy č. 1 předloženého materiálu

2)

volí
členem Finančního výboru zastupitelstva města
Ing. Zuzanu Ožanovou, členku ZM

ZM_M 12
Návrh dohody o prominutí dluhu - smluvní pokuty za prodlení s předáním díla

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 1238/ZM1418/19
k usnesení č. 04511/RM1418/66
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o prominutí dluhu (smluvní pokuty za prodlení s předáním díla) v celkové výši 29.500,-Kč
specifikovaného v Dohodě o prominutí dluhu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu dlužníkovi
Atelier Archplan Ostrava s.r.o., IČO 268 63 065. se sídlem Martinovská 3168/48, Martinov, 723
00 Ostrava
a o uzavření Dohody o prominutí dluhu s dlužníkem Atelier Archplan Ostrava s.r.o., IČO
26863065, se sídlem Martinovská 3168/48, Martinov, 723 00 Ostrava, 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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Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města

Usnesení

(zn.předkl.)
ZM_M 13
30
Návrh na uzavření Dodatku č.1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí
neinvestiční účelové dotace v oblasti prevence kriminality č. 19 na zabezpečení
projektu “Stop nudě na sídlišti 2016” s organizací Centrum volného času Směr,
z.s.
Usnesení číslo: 1239/ZM1418/19
k usnesení č. 04534/RM1418/66
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti prevence
kriminality č. 19 na zabezpečení projektu “Stop nudě na sídlišti 2016” uzavřené s organizací
Centrum volného času Směr, z.s., se sídlem Vaňkova 1012/50, 700 30 Ostrava - Dubina, IČO
26579766, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
Vyřizuje:

Mgr. Jaroslava Rovňáková,
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

T: 31.10.2016

(zn.předkl.)
ZM_M 14
30
Návrh na poskytnutí mimořádné investiční účelové dotace Armádě spásy v
České republice, z. s., se sídlem Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha, IČO:
40613411
Usnesení číslo: 1240/ZM1418/19
k usnesení č. 04536/RM1418/66
k usnesení č. 0477/ZM1418/6
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o poskytnutí mimořádné investiční účelové dotace Armádě spásy v České republice, z.s., se
sídlem Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha-Stodůlky, IČO: 40613411, ve výši 544 tis. Kč na
zabezpečení projektu “Příjezdová komunikace k Domovu Přístav - Zukalova, včetně zpevnění
plochy pro parkování vozidel” a o uzavření smlouvy dle přílohy č.2 předloženého materiálu

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

Usnesení

schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
-zvyšují
nedaňové příjmy
§ 4349, pol. 2229, ÚZ 1355, ORJ 180

o

-zvyšují
investiční transfery neziskovým a podobným organizacím
§ 4349, pol. 6322, ÚZ 1355, ORJ 180
o
3)

544 tis. Kč

544 tis. Kč

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

Ing. Lukáš Jančálek,
vedoucí odboru financí a rozpočtu

(zn.předkl.)
ZM_M 15
30
Informace o způsobu zajištění financování vybraných druhů služeb
prostřednictvím individuálního projektu Moravskoslezského kraje v letech
2017-2019 a návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
Usnesení číslo: 1241/ZM1418/19
k usnesení č. 04538/RM1418/66
Zastupitelstvo města
1)

bere na vědomí
informace o plánovaném způsobu zajištění financování vybraných druhů sociálních služeb
poskytovaných na území statutárního města Ostravy prostřednictvím individuálního projektu
Moravskoslezského kraje s názvem “Podpora služeb sociální prevence 2” v letech 2017-2019
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

2)

rozhodlo
- o zapojení statutárního města Ostravy do individuálního projektu Moravskoslezského kraje dle
stanovených podmínek uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu
- o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy s
Moravskoslezským krajem, IČO 70890691, 28. října 117, 702 18 Ostrava 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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Usnesení

(zn.předkl.)
ZM_M 76
31
Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti kultury fyzické osobě
nepodnikající E. O. na tisk publikace
Usnesení číslo: 1242/ZM1418/19
k usnesení č. 04670/RM1418/67
k usnesení č. 0798/ZM1014/14
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostrava v oblasti kultury
fyzické osobě nepodnikající XXXXXXX XXXXXXXXX, adresou pobytu: XXX XXXXXXX
XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXna tisk knihy pod názvem “Publikace
Eduard Ovčáček - SLOVA ZNOVA SLOVA” ve výši 110 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 bodě 1) tohoto usnesení a přílohy č. 2
předloženého materiálu

2)

schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se

3)

-zvyšují
neinvestiční transfery na ORJ 160
na § 3316, pol. 5493, ÚZ 7101

o 110 tis. Kč

-snižují
ostatní neinvestiční výdaje na ORJ 160
na § 3392, pol. 5901, ÚZ 7117

o 110 tis. Kč

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

Odbor financí a rozpočtu

T: 30.09.2016

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 77
31
Návrh Programu podpory kultury a zachování kulturního dědictví na území
statutárního města Ostravy v letech 2017 - 2020 a návrh na vyhlášení výběrového
řízení na poskytnutí peněžních prostředků v oblasti kultury
Usnesení číslo: 1243/ZM1418/19
k usnesení č. 04671/RM1418/67
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
schválit Program podpory kultury a zachování kulturního dědictví na území statutárního města
Ostravy v letech 2017 - 2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

2)

rozhodlo
o vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí peněžních prostředků na jednoleté i víceleté
projekty v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města Ostravy dle přílohy č. 1, 2 a důvodové
zprávy předloženého materiálu

(zn.předkl.)
ZM_M 78
31
Žádost o poskytnutí mimořádné neinvestiční účelové dotace z rozpočtu
statutárního města Ostravy organizaci Asociace TOM ČR, TOM 9901
ČMOUDÍK
Usnesení číslo: 1244/ZM1418/19
k usnesení č. 04672/RM1418/67
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o poskytnutí mimořádné neinvestiční účelové dotace a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy s organizací
Asociace TOM ČR, TOM 9901 ČMOUDÍK, se sídlem Výškovická 445/149, 700 30 Ostrava Výškovice, IČO: 68308868 ve výši 95 tis. Kč na realizaci projektu “Významné akce ostravských
tomíků v roce 2016” dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

(zn.předkl.)
ZM_M 16
46
Návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace České hasičské sportovní
federaci, o.s. na uspořádání Mistrovství světa v požárním sportu v kategorii
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

dorostu a dospělých
Usnesení číslo: 1245/ZM1418/19
k usnesení č. 04329/RM1418/64
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 350 tis. Kč ČESKE HASIČSKÉ SPORTOVNÍ
FEDERACI, o.s., IČO: 26649322, se sídlem Výškovická 2995/40, 700 30 Ostrava-Zábřeh na
uspořádání Mistrovství světa v požárním sportu v kategorii dorostu a dospělých dle přílohy č.1 a
důvodové zprávy předloženého materiálu a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy mezi statutárním městem Ostrava a
příjemcem dotace uvedeným v tomto bodě 1) tohoto usnesení dle přílohy č.2 předloženého
materiálu

2)

schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
snižují neinvestiční transfery
na § 3419, pol. 5213, ÚZ 7117, ORJ 161 o 350 tis. Kč
zvyšují neinvestiční transfery
na § 3419, pol. 5222, ORJ 161 o 350 tis. Kč

3)

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

Ing. Lukáš Jančálek,
vedoucí odboru financí a rozpočtu

T: 30.09.2016

(zn.předkl.)
ZM_M 17
46
Žádost VK Ostrava, s.r.o. o rozšíření podmínek použití dotace plynoucí z
Veřejnoprávní smlouvy č. 0553/2016/ŠaS
Usnesení číslo: 1246/ZM1418/19
k usnesení č. 04539/RM1418/66

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 rozšíření podmínek použití poskytnutých peněžních prostředků “VK Ostrava, s.r.o.”, se sídlem
Hrušovská 2953/15, 729 30 Ostrava, IČO: 25860542 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a
uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu
statutárního města Ostravy č. 0553/2016/ŠaS dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

(zn.předkl.)
ZM_M 18
46
Návrh na vyhlášení výběrového řízení Programu na podporu rozvoje bilingvní a
cizojazyčné výuky v mateřských, základních a středních školách se sídlem na
území SMO pro rok 2017 a 1. pol. roku 2018
Usnesení číslo: 1247/ZM1418/19
k usnesení č. 04540/RM1418/66
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
a) ve věci schválení Programu na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v mateřských,
základních a středních školách se sídlem na území SMO pro rok 2017 a 1. pol. roku 2018
b) o vyhlášení výběrového řízení Programu na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v
mateřských, základních a středních školách se sídlem na území SMO pro rok 2017 a 1. pol. roku
2018

2)

schvaluje
a) návrh Programu na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v mateřských, základních
a středních školách se sídlem na území SMO pro rok 2017 a 1. pol. roku 2018 dle Přílohy č. 1
předloženého materiálu
b) návrh na vyhlášení výběrového řízení Programu na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné
výuky v mateřských, základních a středních školách se sídlem na území SMO pro rok 2017 a 1.
pol. roku 2018 dle Přílohy č. 2 předloženého materiálu

3)

schvaluje
zapracování částky ve výši 11 640 tis. Kč na bilingvní a cizojazyčnou výuku v rozdělení na:
částku 7 760 tis. Kč do návrhu rozpočtu na rok 2017
částku 3 880 tis. Kč do návrhu rozpočtu na rok 2018

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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4)

Usnesení

ukládá
radě města
zapracovat finanční částky do návrhů rozpočtů dle bodu 3) tohoto usnesení, tj.:
částku 7 760 tis. Kč do návrhu rozpočtu na rok 2017
Termín: 30.11.2016
částku 3 880 tis. Kč do návrhu rozpočtu na rok 2018
Termín: 30.11.2017
Vyřizuje:

Ing. Sylva Sládečková,
vedoucí odboru školství a sportu

(zn.předkl.)
ZM_M 80
46
Žádost Ostravské univerzity v Ostravě o poskytnutí mimořádné účelové dotace
na realizaci projektu “INGENIUM-Centrum podpory nadání”
Usnesení číslo: 1248/ZM1418/19
k usnesení č. 04676/RM1418/67
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o neposkytnutí mimořádné účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2016
Ostravské univerzitě v Ostravě, sídlem Dvořákova 138/7, 701 03 Ostrava, IČO 61988987, ve
výši
3 704 tis. Kč na realizaci projektu “INGENIUM-Centrum podpory nadání” na období červenec
2016 - červen 2017 dle Přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu

2)

rozhodlo
o zaslání sdělení o neposkytnutí mimořádné účelové dotace z rozpočtu statutárního města
Ostravy pro rok 2016 dle bodu 1) tohoto usnesení a Přílohy č. 2 předloženého materiálu

(zn.předkl.)
ZM_M 81
46
Návrh na poskytnutí investiční účelové dotace obchodní společnosti
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., na zhotovení projektových dokumentací pro
rekonstrukci areálu Bazaly

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: 1249/ZM1418/19
k usnesení č. 04677/RM1418/67
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o poskytnutí investiční účelové dotace ve výši 6 000 tis. Kč na zhotovení projektových
dokumentací pro rekonstrukci areálu Bazaly obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.,
se sídlem Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 25911368 dle přílohy č. 1
předloženého materiálu a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční účelové
dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy mezi statutárním městem Ostrava a společností
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., IČO 25911368, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

2)

schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
snižují kapitálové výdaje
na § 3419, pol. 6121, ORJ 161 o 1 500 tis. Kč
snižuje rozpočtová rezerva
na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 4 500 tis. Kč
zvyšují investiční transfery
na § 3412, pol. 6313, ORG 4261, ORJ 161 o 6 000 tis. Kč

3)

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

Ing. Lukáš Jančálek,
vedoucí odboru financí a rozpočtu

T: 30.09.2016

(zn.předkl.)
ZM_M 95
46
Návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace CRAZY Production s.r.o. na
vytvoření Fan Parku - Ostrava v rámci kvalifikačního utkání fotbalové
reprezentace České republiky
Usnesení číslo: 1250/ZM1418/19
k usnesení č. 04726/RM1418/68
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 25/75

Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města

Usnesení

o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 200 tis. Kč CRAZY Production s.r.o., IČO:
28363086, se sídlem Rembrandtova 382/6, 400 01 Ústí nad Labem na vytvoření Fan Parku Ostrava dle přílohy č.1 a důvodové zprávy předloženého materiálu a o uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy mezi statutárním
městem Ostrava a příjemcem dotace uvedeným v tomto bodě 1) tohoto usnesení dle přílohy č.2
předloženého materiálu
2)

schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se:
snižují běžné výdaje
na § 3419, pol. 5169, ORJ 161 o 200 tis. Kč
zvyšují neinvestiční transfery
na § 3419, pol. 5213, ORJ 161 o 200 tis. Kč

3)

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

Ing. Lukáš Jančálek,
vedoucí odboru financí a rozpočtu

T: 30.09.2016

(zn.předkl.)
ZM_M 75
46
Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města
Ostravy na rok 2017
Usnesení číslo: 1251/ZM1418/19
k usnesení č. 04669/RM1418/67
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok
2017 dle příloh č. 1-9 předloženého materiálu

2)

schvaluje
návrh na vyhlášení výběrového řízení dle přílohy č. 10 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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3)

Usnesení

rozhodlo
o vyhlášení výběrového řízení na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního
města Ostravy dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

ZM_M 19
Návrh na svěření zdvižné plošiny městskému obvodu Ostrava - Jih

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 1252/ZM1418/19
k usnesení č. 04335/RM1418/64
Zastupitelstvo města
1)

si vyhrazuje
rozhodnutí označit níže uvedený majetek, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Ostrava Jih, dle ust. čl. 9 odst. 1, písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v
platném znění, a to:
zdvižná plošina v budově bez.čp. na pozemku p.č.st. 1577, v k.ú. Hrabůvka, obec
Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, vedena pod inventárním č. 111424 v
pořizovací ceně 190 400,- Kč

2)

rozhodlo
označit majetek uvedený v bodě 1) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu
Ostrava - Jih, dle ust. čl. 9 odst. 1, písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města
Ostravy, v platném znění

ZM_M 20
Návrh na svěření majetku městskému obvodu Ostrava - Jih

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 1253/ZM1418/19
k usnesení č. 04336/RM1418/64
Zastupitelstvo města
1)

si vyhrazuje
rozhodnutí označit níže uvedený majetek statutárního města Ostravy jakožto majetek svěřený
dle ust. čl. 9 odst. 2 písm. b) Obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, Statut města
Ostravy, v platném znění,

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

městskému obvodu Ostrava - Jih:
• dešťová kanalizace DN 300 v celkové délce 60,43 m, v hodnotě 73.868,01 Kč, inventární
číslo 131779, umístěna na pozemcích v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, a to
- parc. č. 740/85 - ost. plocha, zeleň, ve vlastnictví XXXXXXXXX XXXXXXX bydliště
XXXXXXXX XXXXXX 700 30 Ostrava - Výškovice,
- parc. č. 740/39 - ost. plocha, ost. komunikace, ve vlastnictví statutárního města Ostrava,
svěřený městskému obvodu Ostrava - Jih,
- parc. č. 263/3 - vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, ve vlastnictví
statutárního města Ostrava, nesvěřený městskému obvodu
2)

rozhodlo
označit majetek uvedený v bodě 1) tohoto usnesení jakožto majetek svěřený městskému
obvodu Ostrava - Jih dle ust. čl. 9 odst. 2 písm. b) Obecně závazné vyhlášky města Ostravy č.
14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění

(zn.předkl.)
ZM_M 21
32
Návrh na svěření nemovitých věcí v k.ú. Muglinov, obec Ostrava a návrh na
záměr města neprodat nemovitou věc v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
Usnesení číslo: 1254/ZM1418/19
k usnesení č. 04402/RM1418/65
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
vyhradit si rozhodnutí označit nemovité věci, a to:
pozemek p.p.č. 123/6
pozemek p.p.č. 124/5
oba v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Slezská Ostrava
dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, Statut města
Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků

2)

rozhodlo
označit nemovité věci, a to:
pozemek p.p.č. 123/6
pozemek p.p.č. 124/5
oba v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Slezská Ostrava
dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky města Ostravy 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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rozhodlo
že město nemá záměr prodat nemovitou věc v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví
statutárního města Ostrava, nesvěřenou MOb Slezská Ostrava, a to:
- pozemek parc.č. 915

(zn.předkl.)
ZM_M 22
32
Návrh na svěření pozemku parc.č. 71/3 v k. ú. Dubina u Ostravy městskému
obvodu Ostrava-Jih
Usnesení číslo: 1255/ZM1418/19
k usnesení č. 04554/RM1418/66
Zastupitelstvo města
1)

si vyhrazuje
rozhodnutí označit pozemek parc.č. 71/3 ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Dubina u Ostravy,
obec Ostrava, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih dle čl. 9 odst. 1 písm. b)
Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění

2)

rozhodlo
označit pozemek parc.č. 71/3 ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Ostrava-Jih, obec Ostrava,
jakožto majetek svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně
závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění

(zn.předkl.)
ZM_M 23
32
Návrh na svěření nemovitých věcí městskému obvodu Ostrava-Jih a návrh na
odejmutí nemovitých věcí městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky a
městskému obvodu Vítkovice
Usnesení číslo: 1256/ZM1418/19
k usnesení č. 04561/RM1418/66
Zastupitelstvo města
1)

si vyhrazuje
rozhodnutí označit jakožto majetek svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih, dle čl. 9 odst. 1

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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písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění
a) pozemek p.č.st. 1466/3 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 1639, obč.
vyb.
a pozemek p.p.č. 411/2 - ostatní plocha, zeleň, v k.ú. Hrabůvka , obec Ostrava, (Tlapákova
1639/17A)
b) pozemek p.p.č. 287/20 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec
Ostrava
(V Zálomu 1)
2)

rozhodlo
označit jakožto majetek svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih, dle čl. 9 odst. 1 písm. b)
Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění
a) pozemek p.č.st. 1466/3 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 1639, obč.
vyb.
a pozemek p.p.č. 411/2 - ostatní plocha, zeleň, v k.ú. Hrabůvka , obec Ostrava, (Tlapákova
1639/17A)
b) pozemek p.p.č. 287/20 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec
Ostrava
(V Zálomu 1)

3)

rozhodlo
o odejmutí
a) částí pozemků zaměřených geometrickým plánem č. 2061-26/2015 pro k.ú. Mariánské
Hory, a to:
části pozemku p.p.č. 248/3 o výměře 114 m2, nově označené jako p.p.č. 248/10 - ost. pl., jiná
pl.
části pozemku p.p.č. 248/3 o výměře 28 m2, nově označené jako p.č.st. 3479 - zastavěná pl.
části pozemku p.p.č. 248/5 o výměře 70 m2, nově označené jako p.p.č. 248/11 - ost. pl., jiná
pl.
vše v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava
městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky
b) pozemků:
p.p.č. 455/3 - ostatní plocha, jiná plocha
p.p.č. 460/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace
p.p.č. 460/14 - ostatní plocha, zeleň
p.p.č. 460/15 - ostatní plocha, zeleň
p.p.č. 460/27 - ostatní plocha, zeleň
p.p.č. 1626 - ostatní plocha, jiná plocha
p.p.č. 438/6 - ostatní pocha, ostatní komunikace

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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p.p.č. 739/40 - ostatní plocha, jiná plocha
p.p.č. 439/41 - ostatní plocha, jiná plocha
p.p.č. 439/42 - ostatní plocha, ostatní komunikace
p.p.č. 440/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace
p.p.č. 1022/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace
vše v k.ú. Zábřeh - VŽ, obec Ostrava
městskému obvodu Vítkovice za podmínky, že zastupitelstvo městského obvodu vydá s
odejmutím souhlasné stanovisko
v souladu s ustanovením § 132 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů

(zn.předkl.)
ZM_M 24
32
Návrh na odejmutí pozemku parc.č. 4879/1 k.ú. Slezská Ostrava ze svěření
městskému obvodu Slezská Ostrava
Usnesení číslo: 1257/ZM1418/19
k usnesení č. 04391/RM1418/65
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o odejmutí pozemku parc.č. 4879/1 ostatní plocha, zeleň v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava v
souladu s ustanovením § 132 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ), ve znění
pozdějších předpisů, městskému obvodu Slezská Ostrava.

(zn.předkl.)
ZM_M 25
32
Návrh na odejmutí nemovitých věcí ze svěření MOb Slezská Ostrava a návrh
neprodat pozemek v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
Usnesení číslo: 1258/ZM1418/19
k usnesení č. 04559/RM1418/66
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
odejmout níže uvedené nemovité věci ze svěření městskému obvodu Slezská Ostrava v souladu s
ustanovením § 132 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších
předpisů, a to:

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. 188
pozemek parc.č. 193/1
pozemek parc.č. 193/2
pozemek parc.č. 302/3
pozemek parc.č. 1894
pozemek parc.č. 1898
pozemek parc.č. 1908
pozemek parc.č. 1909
pozemek parc.č. 1910
pozemek parc.č. 1911
pozemek parc.č. 1912
pozemek parc.č. 1913/1
pozemek parc.č. 1913/2
v k.ú. Hrušov, obec Ostrava

2)

rozhodlo
že město nemá záměr prodat nemovitou věc v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví
statutárního města Ostrava, nesvěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava, a to:
- pozemek parc.č. 5596/2

(zn.předkl.)
ZM_M 26
32
Návrh na předání majetku k hospodaření dodatkem č.3 ke zřizovací listině
právnické osoby Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory,
příspěvková organizace
Usnesení číslo: 1259/ZM1418/19
k usnesení č. 04555/RM1418/66
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
dodatek č. 3 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014 právnické osoby Domov pro seniory Iris,
Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

2)

stanoví
že dodatek č. 3 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014 právnické osoby Domov pro seniory Iris,
Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace, podepíše spolu s primátorem Ing. Tomášem
Macurou, MBA, náměstek primátora Mgr. Radim Babinec

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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(zn.předkl.)
ZM_M 27
32
Návrh na schválení dodatku č. 5 ke zřizovací listině právnické osoby Zoologická
zahrada Ostrava, příspěvková organizace
Usnesení číslo: 1260/ZM1418/19
k usnesení č. 04587/RM1418/66
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
dodatek č. 5 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Zoologická zahrada Ostrava,
příspěvková organizace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

2)

stanoví
že dodatek č. 5 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Zoologická zahrada
Ostrava, příspěvková organizace, podepíše spolu s primátorem Ing. Tomášem Macurou, MBA,
náměstek primátora Mgr. Radim Babinec

(zn.předkl.)
ZM_M 28
32
Návrh na zrušení usnesení zastupitelstva města č. 1004/ZM1418/15 ze dne
23.3.2016 v bodě 4), návrh na záměr města prodat trafostanici OS 9451 Svinov
Vodárna Dubí, v k.ú. Svinov, obec Ostrava a návrh na záměr města prodat část
nemovité věci v k.ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava
Usnesení číslo: 1261/ZM1418/19
k usnesení č. 04556/RM1418/66
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o zrušení části usnesení č. 1004/ZM1418/15 - bod 4) ze dne 23.3.2016

2)

rozhodlo
o záměru města prodat:
- trafostanici OS 9451 Svinov vodárna Dubí, v k.ú. Svinov, obec Ostrava,
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřenou městskému obvodu,
na pozemku cizího vlastníka

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

Strana 33/75

Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města

Usnesení

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
3)

rozhodlo
o záměru města prodat:
- část pozemku parc.č. 3241/1 o výměře 118 m2 v k.ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava, ve
vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Martinov, dle návrhu
rozdělení pozemku parc.č. 3241/1 ze dne 1.3.2016
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

(zn.předkl.)
ZM_M 29
32
Návrh na změnu usnesení ZM č. 0564/ZM1418/8 ze dne 9.9.2015; Návrh na
záměr města prodat pozemek v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava
Usnesení číslo: 1262/ZM1418/19
k usnesení č. 04584/RM1418/66
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
změnit své usnesení č. 0564/ZM1418/8 ze dne 9.9.2015 v bodě 1),
kterým 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 tak, že
č. smlouvy se mění na č. UZSVM/O/8559/2016-HMSO
a příloha č. 4 dle usnesení ZM č. 0564/ZM1418/8 ze dne 9.9.2015 se v plném rozsahu nahrazuje
novou přílohou, která tvoří přílohu č. 5 tohoto materiálu
a zřídit věcné právo k pozemku parc.č. 3079/33 v k.ú. Svinov, obec Ostrava dle přílohy č. 5
tohoto materiálu

2)

rozhodlo
o záměru města prodat pozemek parc.č. 1131/3 v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, ve
vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Polanka nad Odrou

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

ZM_M 30
Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. Radvanice, obec Ostrava

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 1263/ZM1418/19
k usnesení č. 04550/RM1418/66
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o záměru města směnit nemovité věci v k.ú. Radvanice, obec Ostrava, a to:
pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Radvanice a
Bartovice
- parc.č. 362
- parc.č. 363
- parc.č. 388/1
- parc.č. 388/2
- parc.č. 1882
- parc.č. 1883
- parc.č. 1962/1
- parc.č. 1962/2
za pozemky ve vlastnictví společnosti Asental Land, s.r.o., IČO 277 69 143, sídlo Gregorova
2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
- parc.č. 790/1
- parc.č. 1056/1
- parc.č. 1056/2
- parc.č. 1056/3
- parc.č. 1056/4
- parc.č. 1056/5
- parc.č. 1104/1
- parc.č. 1104/4
- parc.č. 2076/3
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

(zn.předkl.)
ZM_M 31
32
Návrh na záměr města směnit nemovité věci ve vlastnictví statutárního města
Ostravy za nemovité věci ve vlastnictví Dopravního podniku Ostrava a.s.
Usnesení číslo: 1264/ZM1418/19
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. 04566/RM1418/66
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o záměru města směnit níže uvedené nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Ostravy:
bez svěření městskému obvodu
- pozemek p.p.č. 455/89 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava
- pozemek p.p.č. 455/114 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava
- pozemek p.p.č. 455/141 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava
- pozemek p.p.č. 1079/14 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava
- pozemek parc. č. 4428/2 v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava
- pozemek parc. č. 2966/17 v k. ú. Poruba, obec Ostrava
- pozemek parc. č. 2967/14 v k. ú. Poruba, obec Ostrava
- pozemek parc. č. 2967/16 v k. ú. Poruba, obec Ostrava
- pozemek parc. č. 2970/11 v k. ú. Poruba, obec Ostrava
- pozemek parc. č. 3736/1 v k. ú. Svinov, obec Ostrava
- pozemek p.p.č. 964 v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava
- pozemek parc. č. 1447/14 v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava
- část pozemku parc. č. 3630/24 o výměře 142 m2, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, která
je dle geometrického plánu č. 5196-194/2015 vyhotoveného pro k. ú. Moravská Ostrava,
označena jako pozemek parc. č. 3630/45 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
svěřeno městskému obvodu Ostrava - Jih
- pozemek p.p.č. 1079/7 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava
- pozemek p.p.č. 475/2 v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava
svěřeno městskému obvodu Vítkovice
- pozemek parc. č. 1447/16 v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava
svěřeno městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
- část pozemku parc. č. 3090 o výměře 1 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, která je
dle geometrického plánu č. 5196-194/2015 vyhotoveného pro k. ú. Moravská Ostrava, označena
jako pozemek parc. č. 3090/4 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
- část pozemku parc. č. 3189 o výměře 73 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, která je
dle geometrického plánu č. 5196-194/2015 vyhotoveného pro k. ú. Moravská Ostrava, označena
jako pozemek parc. č. 3189/3 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
- část pozemku parc. č. 3197/1 o výměře 348 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, která
je dle geometrického plánu č. 5196-194/2015 vyhotoveného pro k. ú. Moravská Ostrava,
označena jako pozemek parc. č. 3197/6 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
za
nemovité věci ve vlastnictví Dopravního podniku Ostrava a.s., IČO 619 74 757, se sídlem
Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, a to:
- pozemek parc.č. 2424/2 jehož součástí je stavba čp. 3177 v k. ú. Martinov ve Slezsku, obec

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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Ostrava
- přípojky vody a kanalizace ke stavbě čp. 3177
- část pozemku parc. č. 2424/1 o výměře 12251 m2 v k. ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava,
která je dle geometrického plánu č. 3557-25/2013 vyhotoveného pro k. ú. Martinov ve Slezsku,
obec Ostrava, dále označena jako pozemek parc. č. 2424/1 v k. ú. Martinov ve Slezsku, obec
Ostrava
- část pozemku parc. č. 3088/1 o výměře 206 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, která
je dle geometrického plánu č. 5196-194/2015 vyhotoveného pro k. ú. Moravská Ostrava, obec
Ostrava, označena jako pozemek parc. č. 3088/4 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
- část pozemku parc. č. 3089 o výměře 505 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, která je
dle geometrického plánu č. 5196-194/2015 vyhotoveného pro k. ú. Moravská Ostrava, obec
Ostrava, označena jako pozemek parc. č. 3089/3 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
- část pozemku parc. č. 3192/1 o výměře 245 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, která je
dle geometrického plánu č. 5196-194/2015 vyhotoveného pro k. ú. Moravská Ostrava, obec
Ostrava, označena jako pozemek parc. č. 3192/5 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
- část pozemku parc. č. 3203/1 o výměře 10 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, která je
dle geometrického plánu č. 5196-194/2015 vyhotoveného pro k. ú. Moravská Ostrava, obec
Ostrava, označena jako pozemek parc. č. 3203/6 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
- část pozemku parc. č. 3640/20 o výměře 55 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, která
je dle geometrického plánu č. 5196-194/2015 vyhotoveného pro k. ú. Moravská Ostrava, obec
Ostrava, označena jako pozemek parc. č. 3640/21 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

(zn.předkl.)
ZM_M 32
32
Návrh na záměr města směnit pozemky v k.ú. Moravská Ostrava, k.ú. Přívoz,
k.ú. Nová Ves u Ostravy, k.ú. Mariánské Hory - se státní příspěvkovou
organizací ŘSD
Usnesení číslo: 1265/ZM1418/19
k usnesení č. 04585/RM1418/66
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o záměru města směnit pozemky, a to:
pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy
- pozemek parc. č. 3606/25
- pozemek parc. č. 3606/7
k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
nesvěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a 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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- pozemek parc. č. 2049/5
- pozemek parc. č. 2062/4
- pozemek parc. č. 2087/23
- pozemek parc. č. 2087/24
- pozemek parc. č. 2078/27
k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
- pozemek p.p.č. 497/29
- pozemek p.p.č. 958/25
- pozemek p.p.č. 958/26
k.ú. Přívoz, obec Ostrava
nesvěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
- pozemek p.p.č. 958/27
- pozemek p.p.č. 966/12
k.ú. Přívoz, obec Ostrava
svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
za podmínky, že Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz vydá souhlasné stanovisko
ke směně výše uvedených pozemků
za
pozemky ve vlastnictví České republiky - Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci
546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČ 659 93 390
- pozemek parc. č. 2045/20
- pozemek parc. č. 2045/18
- pozemek parc. č. 2045/28
- pozemek parc. č. 2040/17
- pozemek parc. č. 2064/54
- pozemek parc. č. 2040/19
- pozemek parc. č. 1882/1
- pozemek parc. č. 1882/4
- pozemek parc. č. 1882/5
- pozemek parc. č. 1888/2
- pozemek parc. č. 1800/71
- pozemek parc. č. 1800/72
- pozemek parc. č. 1977/20
- pozemek parc. č. 1800/51
- pozemek parc. č. 1800/52
- pozemek parc. č. 1800/69
- pozemek parc. č. 1800/70
- pozemek parc. č. 1977/18
- pozemek parc. č. 1977/19
- pozemek parc. č. 1977/39
- pozemek parc. č. 1985/9
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. 3606/36
- pozemek parc. č. 2220/8
- pozemek parc. č. 2236/2
- pozemek parc. č. 2238/5
- pozemek parc. č. 2241/4
- pozemek parc. č. 2241/5
- pozemek parc. č. 2327/4
- pozemek parc. č. 3606/21
- pozemek parc. č. 3606/27
- pozemek parc. č. 3606/34
- pozemek parc. č. 4240/25
- pozemek parc. č. 4240/36
- pozemek parc. č. 1329/4
- pozemek parc. č. 1329/10
- pozemek parc. č. 1329/11
- pozemek parc. č. 2362/20
- pozemek parc. č. 2362/24
- pozemek parc. č. 2362/25
- pozemek parc. č. 2379/29
- pozemek parc. č. 2379/30
- pozemek parc. č. 1295/2
- pozemek parc. č. 2134/4
- pozemek parc. č. 4241/5
- pozemek parc. č. 4244/5
- pozemek parc. č. 1324/5
- pozemek parc. č. 2264/22
- pozemek parc. č. 2329/1
k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
- pozemek p.p.č. 458/12
- pozemek p.p.č. 442/48
- pozemek p.p.č. 958/22
- pozemek p.p.č. 958/28
- pozemek p.p.č. 1066/1
k.ú. Přívoz, obec Ostrava
- pozemek p.p.č. 161/20
- pozemek p.p.č. 161/21
- pozemek p.p.č. 161/23
- pozemek p.p.č. 161/24
- pozemek p.p.č. 161/26
- pozemek p.p. č. 161/30
- pozemek p.p.č. 163/4
- pozemek p.p.č. 168/59
- pozemek p.p.č. 168/61
- pozemek p.p.č. 168/62
- pozemek p.p.č. 168/63
- pozemek p.p.č. 168/64
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. 172/5
- pozemek p.p.č. 487/4
- pozemek p.p.č. 1065
k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava
- pozemek p.p.č. 355/71
k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

(zn.předkl.)
ZM_M 33
32
Návrh na souhlas s prohlášením formou notářského zápisu k nemovitým věcem v
k. ú. Stará Plesná, obec Ostrava
Usnesení číslo: 1266/ZM1418/19
k usnesení č. 04560/RM1418/66
Zastupitelstvo města
1)

souhlasí
s prohlášením formou notářského zápisu, že statutární město Ostrava je vlastníkem nemovitých
věcí, a to
Pozemku parc. č. 822/19 – orná půda o výměře 498 m2
místní komunikace III/8c na pozemku parc . č. 822/19
pozemku parc. č. 822/20 – orná půda o výměře 508 m2
místní komunikace III/8c na pozemku parc . č. 822/20
pozemku parc. č. 822/21 – orná půda o výměře 474 m2
místní komunikace III/8c na pozemku parc . č. 822/21
pozemku parc. č. 822/22 – orná půda o výměře 367 m2
místní komunikace III/8c na pozemku parc . č. 822/22
pozemku parc. č. 822/23 – orná půda o výměře 325 m2
vše v k. ú. Stará Plesná, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

ZM_M 34
Návrh na prominutí smluvní pokuty společnosti FC Baník Ostrava, a.s.

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 1267/ZM1418/19
k usnesení č. 04581/RM1418/66
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 prominutí smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč zaplacené společností FC Baník Ostrava, a.s., se
sídlem Bukovanského 1028/4, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, IČO: 64610128 na základě
výzvy k úhradě smluvní pokuty dle přílohy č. 2 předloženého materiálu a zaplacenou smluvní
pokutu této společnosti vrátit

(zn.předkl.)
ZM_M 35
32
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu nemovitostí
(areál Městské nemocnice Ostrava)
Usnesení číslo: 1268/ZM1418/19
k usnesení č. 04582/RM1418/66
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu nemovitostí s
Českou republikou
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČO: 69797111,
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

ZM_M 36
Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 1269/ZM1418/19
k usnesení č. 04396/RM1418/65
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
koupit spoluvlastnické podíly ve výši 3/16 a 3/8 k:
- části pozemku p.p.č. 292/1, díl b), o výměře 28 m2, části pozemku p.p.č. 292/18, díl c), o
výměře 2 m2 a části pozemku p.p.č. 652/1, díl a), o výměře 1 m2, oddělené dle geometrického
plánu č. 1952-2/2016 ze dne 1.2.2016, sloučené a nově označené jako pozemek p.p.č. 750/5
- části pozemku p.p.č. 292/8, o výměře 6 m2, oddělené dle téhož geometrického plánu a nově
označené jako pozemek p.p.č. 292/22

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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- části pozemku p.p.č. 292/8, o výměře 169 m2, oddělené dle téhož geometrického plánu a nově
označené jako pozemek p.p.č. 750/1
- části pozemku p.p.č. 652/1, o výměře 73 m2, oddělené dle téhož geometrického plánu a nově
označené jako pozemek p.p.č. 652/1
- části pozemku p.p.č. 652/1, o výměře 15 m2, oddělené dle téhož geometrického plánu a nově
označené jako pozemek p.p.č. 750/4
vše k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, od podílových spoluvlastníků:
- XXX XXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX
XXXXXXXXXXXXX
- XXXX XXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XX XXXXXXXX XXXX XXX XXXXX
XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX
za celkovou kupní cenu 70.110,- Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
2)

rozhodlo
koupit část pozemku p.p.č. 587/3. o výměře 147 m2, oddělenou dle geometrického plánu č.
1973-20a/2016 ze dne 26.4.2016 a nově označenou jako pozemek p.p.č. 587/3, vše k.ú.
Michálkovice, obec Ostrava
od vlastníka XXXXX XXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXX XXXXXXX
XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za cenu obvyklou 65.270,-Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

3)

rozhodlo
koupit část pozemku p.p.č. 587/4, o výměře 138 m2, oddělenou dle geometrického plánu č.
1973-20b/2016 ze dne 26.4.2016 a nově označenou jako pozemek p.p.č. 587/4, vše k.ú.
Michálkovice, obec Ostrava, od vlastníků:
manželé XXXX XXXXX XXXXXXXX, rok narození XXXX a XXXXXX
XXXXXXXXXXX, rok narození XXXX, oba bydliště XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX
XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu 61. 270,-Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

4)

rozhodlo
vyhradit si rozhodnutí označit nově vzniklé pozemky, uvedené v bodu 2) a 3) tohoto usnesení,
jakožto majetek svěřený městskému obvodu Michálkovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně
závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za
podmínky, že nově vzniklé pozemky uvedené v bodu 2) a 3) tohoto usnesení statutární město

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

Strana 42/75

Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města

Usnesení

Ostrava nabude do svého vlastnictví
5)

rozhodlo
označit nově vzniklé pozemky, uvedené v bodu 2) a 3) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený
městskému obvodu Michálkovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013,
Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že nově vzniklé
pozemky uvedené v bodu 2) a 3) tohoto usnesení statutární město Ostrava nabude do svého
vlastnictví

ZM_M 37
Návrh koupit nemovitou věc v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 1270/ZM1418/19
k usnesení č. 04410/RM1418/65
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
koupit část pozemku p.p.č. 568/2, o výměře 32 m2, oddělenou dle geometrického plánu č.
2007-27/2016 a nově označenou jako pozemek p.p.č. 568/4, vše k.ú. Michálkovice, obec
Ostrava, od vlastníků:
manželé
- XXXX XXXXXX XXXX, rok narození XXXX
- XXXX XXXXXXX XXXXXX, rok narození XXXX
oba bydliště XXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
za kupní cenu 13.870,-Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
za podmínky, že prodávající zajistí výmazy zástavních práv smluvních u věřitele
Českomoravská stavební spořitelna, a.s., IČO 492 41 397, sídlo Vinohradská 3218/169, 100 00
Praha 10 - Strašnice

2)

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

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

(zn.předkl.)
ZM_M 38
32
Návrh koupit nemovitou věc v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, návrh na záměr
města neprodat spoluvlastnický podíl k nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
obec Ostrava
Usnesení číslo: 1271/ZM1418/19
k usnesení č. 04428/RM1418/65
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
koupit nemovitou věc v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, a to pozemek p.p.č. 438/5
od podílových spoluvlastníků:
- XXX XXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX
XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX (podíl ve výši 1/3)
- XXXXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXX XXXXXXXX XXX
XX XXXXXXXXXXXXXX (podíl ve výši 3/6)
- XXXXXXX XXXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXX XXXXXX XXXXXXX
XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX (podíl ve výši 1/6)
za kupní cenu celkem 161.970,- Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

2)

rozhodlo
že město nemá záměr prodat spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k pozemku p.č.st. 2955/14, k.ú.
Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih

(zn.předkl.)
ZM_M 39
32
Návrh koupit a svěřit pozemek v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava a návrh

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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na záměr města prodat pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
Usnesení číslo: 1272/ZM1418/19
k usnesení č. 04578/RM1418/66
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
koupit pozemek p.p.č. 566/290 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava
od Lidového bytového družstva v Ostravě, se sídlem Hájkova 798/9, Přívoz, 702 00, Ostrava,
IČO: 000 56 197
za kupní cenu ve výši 7.480,- Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

2)

si vyhrazuje
označit nemovitou věc, a to pozemek p.p.č. 566/290 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava,
jakožto majetek svěřený městskému obvodu Ostrava - Jih, dle čl. 9 odst. (1), písm. b) Obecně
závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za
podmínky, že tento pozemek statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví

3)

rozhodlo
označit nemovitou věc, a to pozemek p.p.č. 566/290 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava,
jakožto majetek svěřený městskému obvodu Ostrava - Jih, dle čl. 9 odst. (1), písm. b) Obecně
závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za
podmínky, že tento pozemek statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví

4)

rozhodlo
o záměru města prodat:
- pozemek parc. č. 2242/4 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava ve vlastnictví statutárního
města Ostravy, svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
a
- část pozemku parc. č. 2244/4 o výměře 164 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve
vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Moravská Ostrava a
Přívoz, která je dle geometrického plánu č. 5304-196/2015 vyhotoveného pro k. ú. Moravská
Ostrava, označena jako pozemek parc. č. 2244/11 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, za
podmínky vyřazení předmětné části komunikace umístěné na části pozemku ze sítě místních
komunikací

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

(zn.předkl.)
ZM_M 40
32
Návrh na výkup nemovitých a movitých věcí, na koupi jednotné kanalizace a
vodovodních řadů v k.ú. Radvanice, obec Ostrava, uzavření kupních smluv se
spol. Caterpillar Global Mining Czech Republic, a.s.
Usnesení číslo: 1273/ZM1418/19
k usnesení č. 04565/RM1418/66
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o koupi nemovitých a movitých věcí:
- pozemku parc.č. 2148/3 zastavěná plocha a nádvoří,
jehož součástí je stavba bez čp/če, budova přečerpávací stanice, elektroinstalace, měřící zařízení
odpadních vod
- pozemku parc.č. 2167/74 zastavěná plocha a nádvoří,
jehož součástí je stavba bez čp/če, budova vodojemu a tlakové stanice, čerpadla v budově
vodojemu,
vše v k.ú. Radvanice, obec Ostrava
od společnosti Caterpillar Global Mining Czech Republic, a.s. se sídlem Lihovarská 1378/11,
Radvanice, 716 00 Ostrava, IČO: 47672617
za celkovou kupní cenu 7,-Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která je přílohou č. 2
předloženého materiálu, a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č.2 předloženého materiálu

2)

rozhodlo
o koupi inženýrských sítí všechny v k.ú. Radvanice, obec Ostrava dle přílohy č. 3 A, č. 3 B, č. 3
C, č. 3 D předloženého materiálu, a to:
jednotné kanalizace DN 200, DN 250, DN 300, DN 400, DN 500, DN 600, DN 700, DN 800,
DN 1000, DN 1100 v celkové délce 3 228,18 m, která je uložena v pozemcích:
- parc. č. 2167/19 - ostatní plocha, manipulační plocha,
- parc. č. 2167/80 - ostatní plocha, manipulační plocha,
- parc. č. 2182/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
- parc. č. 2167/91 - zastavěná plocha a nádvoří,
- parc. č. 2167/64 - zastavěná plocha a nádvoří,
- parc. č. 2167/75 - zastavěná plocha a nádvoří,
- parc. č. 2148/10 - ostatní plocha, jiná plocha,

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. 2167/88 - ostatní plocha, jiná plocha,
- parc. č. 3216/9 - ostatní plocha, jiná plocha,
- parc. č. 2167/87 - ostatní plocha, manipulační plocha,
- parc. č. 2167/89 - ostatní plocha, jiná plocha,
- parc. č. 2352 - ostatní plocha, neplodná půda,
- parc. č. 2148/2 - ostatní plocha, jiná plocha,
- parc. č. 2148/4 - ostatní plocha, manipulační plocha,
- parc. č. 2182/6 - ostatní plocha, manipulační plocha,
- parc. č. 2182/16 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
- parc. č. 2167/100 - ostatní plocha, manipulační plocha,
- parc. č. 2167/101 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
- parc. č. 2182/25 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
- parc. č. 2147 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
- parc. č. 2148/9 - ostatní plocha, jiná plocha,
- parc. č. 3216/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
- parc. č. 3216/5 - ostatní plocha, jiná plocha,
- parc. č. 3216/6 - ostatní plocha, jiná plocha,
a
vodovodních řadů DN 150, DN 100, DN 80 v celkové délce 1 446,65 m, které jsou uloženy
v pozemcích:
-

parc. č. 2167/19 - ostatní plocha, manipulační plocha,
parc. č. 2167/67 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, výroba,
parc. č. 2167/80 - ostatní plocha, manipulační plocha,
parc. č. 2182/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
parc. č. 2182/14 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
parc. č. 2167/64 - zastavěná plocha a nádvoří,
parc. č. 2167/75 - zastavěná plocha a nádvoří,
parc. č. 2167/100 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
parc. č. 2182/25 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

a uzavření kupní smlouvy dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
s
žadatelem – prodávajícím
Caterpillar Global Mining Czech Republic, a.s.
se sídlem Lihovarská 1378/11, Radvanice, 716 00 Ostrava
IČO: 476 72 617,
za dohodnutou kupní cenu v celkové výši 2,- Kč vč. DPH, z toho:
- jednotná kanalizace za kupní cenu ve výši 1,- Kč vč. DPH
- vodovodní řady za kupní cenu ve výši 1,- Kč vč. DPH
Stavební objekty byly vybudovány v rámci stavby “Inženýrské sítě v Ostravě - Radvanicích”

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 41
32
Návrh nekoupit nemovitou věc v k.ú. Hrušov, návrh na záměr města prodat
nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava a k.ú. Muglinov, obec Ostrava
Usnesení číslo: 1274/ZM1418/19
k usnesení č. 04400/RM1418/65
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
nekoupit pozemek parc.č. 1202/69, k.ú. Hrušov, obec Ostrava, od vlastníka Demonta T, s.r.o.,
IČO 410 34 228, sídlo Starobělská 593/81, Zábřeh, 700 30 Ostrava

2)

rozhodlo
o záměru města prodat část pozemku parc.č. 3299/1, o výměře 179 m2 v k.ú. Slezská Ostrava,
obec Ostrava, svěřeno městskému obvodu Slezská Ostrava, která je dle geometrického plánu č.
3975-17/2016 ze dne 4.3.2016 označena jako pozemek parc.č. 3299/4
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

3)

rozhodlo
o záměru města prodat část pozemku parc.č. 3299/1, o výměře 794 m2 v k.ú. Slezská Ostrava,
obec Ostrava, svěřeno městskému obvodu Slezská Ostrava, která je dle geometrického plánu č.
3975-17/2016 ze dne 4.3.2016 označena jako pozemek parc.č. 3299/1
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

4)

rozhodlo
o záměru města prodat nemovité věci v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního
města Ostrava, svěřené městskému obvodu Slezská Ostrava, a to:
- pozemek p.p.č. 182/9
- část pozemku p.č.st. 136/1, o výměře 140 m2, která je dle geometrického plánu č.
2509-146/2015 ze dne 25.8.2015 označena jako pozemek p.p.č. 564
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

(zn.předkl.)
ZM_M 42
32
Návrh nekoupit nemovitou věc v k. ú. Mariánské Hory (lokalita ul. Grmelova) a
prodat nemovité věci v k. ú. Přívoz (lokalita ul. Slovenská) a v k. ú. Lhotka u
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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Ostravy (lokalita ul. Pod Vysílačem), obec Ostrava
Usnesení číslo: 1275/ZM1418/19
k usnesení č. 04579/RM1418/66
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
nekoupit
pozemky p.p.č. 730/15 - ost. plocha, jiná plocha,
p.p.č. 730/28 - ost. plocha, ost. komunikace,
ani jejich části v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava,
ve vlastnictví právnické osoby,
viz příloha č. 1 předloženého materiálu

2)

rozhodlo
o záměru města prodat
- část pozemku p.p.č. 971/9 o výměře 109 m2 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, která je dle
geometrického plánu ze dne 17.12.2015 označena jako pozemek p.p.č. 971/37 v k. ú. Přívoz,
obec Ostrava,
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit,
viz příloha č. 2 předloženého materiálu

3)

rozhodlo
o záměru města prodat
- část pozemku parc. č. 493/5 o výměře 69 m2 v k. ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, ve
vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Lhotka, která je dle
geometrického plánu ze dne 945/5/2016 označena jako pozemek parc. č. 493/39 v k. ú. Lhotka
u Ostravy, obec Ostrava,
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit,
viz příloha č. 3 předloženého materiálu

(zn.předkl.)
ZM_M 43
32
Návrh darovat nemovité věci a návrh přijmout darem nemovité věci - vše k.ú.
Slezská Ostrava, obec Ostrava
Usnesení číslo: 1276/ZM1418/19
k usnesení č. 04414/RM1418/65

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

Strana 49/75

Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města

Usnesení

Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
darovat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města
Ostrava, nesvěřené městskému obvodu Slezská Ostrava, a to pozemky:
- parc.č. 1946/135
- parc.č. 1946/153
- parc.č. 1946/154
Moravskoslezskému kraji, IČO 708 90 692, sídlo ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, zastoupeného
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, IČO 000 95 711, sídlo
Úprkova 1, 702 23 Ostrava
a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

2)

rozhodlo
uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, jejímž předmětem je přijetí
daru nemovitých věcí v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, a to pozemky:
- parc.č.5623/17
- parc.č. 5623/18
- parc.č. 5623/19
- parc.č. 5623/20
- parc.č. 5623/21
- parc.č. 5623/23
- parc.č. 5623/24
- parc.č. 5623/25
- parc.č. 5623/27
- parc.č. 5623/28
- parc.č. 5623/29
- parc.č. 5623/33
- parc.č. 1946/71
- parc.č. 1946/142
- parc.č. 1946/144
- parc.č. 1946/145
od vlastníka Moravskoslezský kraj, IČO 708 90 692, sídlo ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava,
zastoupeného Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, IČO 000 95
711, sídlo Úprkova 1, 702 23 Ostrava
o jejichž přijetí darem rozhodlo zastupitelstvo města svým usnesením č. 1106/ZM1418/17 ze
dne 25.5.2016

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
32
Návrh přijmout darem části nemovitých věcí v k.ú. Poruba-sever a k.ú. Poruba,
obec Ostrava a návrh bezúplatně nabýt spoluvlastnický podíl nemovité věci v
k.ú. Michálkovice, obec Ostrava
Usnesení číslo: 1277/ZM1418/19
k usnesení č. 04427/RM1418/65
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
přijmout darem části nemovitých věcí, a to:
- část pozemku parc.č. 4426/2, o výměře 7 m2, oddělenou dle geometrického plánu č.
2835-61/2015 ze dne 5.1.2016 a nově označenou jako pozemek parc.č. 4426/18, v k.ú.
Poruba-sever, obec Ostrava
- část pozemku parc.č. 2967/1, o výměře 8 m2, oddělenou dle geometrického plánu č.
2917-2/2016 ze dne 26.1.2016 a nově označenou jako pozemek parc.č. 2967/19, k.ú. Poruba,
obec Ostrava
- část pozemku parc.č. 2970/1, o výměře 4 m2, oddělenou dle geometrického plánu č.
2911-63/2015 ze dne 5.1.2016 a nově označenou jako pozemek parc.č. 2970/12, k.ú. Poruba,
obec Ostrava
od vlastníka Moravskoslezský kraj, IČO 708 90 692, sídlo ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava,
zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 000 95 711,
sídlo Úprkova 1, 702 23 Ostrava
a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

2)

rozhodlo
bezúplatně nabýt spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k pozemku p.p.č. 624/7, k.ú. Michálkovice,
obec Ostrava, od České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, IČO 697 97 111, sídlo Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové Město
a zahájit jednání ve věci uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti

(zn.předkl.)
ZM_M 45
32
Návrh na záměr města darovat a přijmout darem pozemky v k. ú. Moravská
Ostrava, obec Ostrava a v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava
Usnesení číslo: 1278/ZM1418/19

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. 04558/RM1418/66
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o záměru města darovat pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to:
- pozemek parc. č. 3589/45
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a
Přívoz
a
- pozemek parc. č. 3589/50
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a
Přívoz
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

2)

rozhodlo
přijmout darem pozemek parc. č. 3589/54 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
od vlastníka Moravskoslezský kraj, IČO 708 90 692, se sídlem 28. října 2771/117, 702 00,
Ostrava, zastoupeného Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, IČO
000 95 711, se sídlem Úprkova 795/1, Přívoz, 702 00, Ostrava
a zahájit jednání, týkající se uzavření příslušné darovací smlouvy

3)

rozhodlo
o záměru města darovat pozemky v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, a to:
- pozemek p.p.č. 1095/51
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřený městskému obvodu Ostrava - Jih
a
- pozemek p.p.č. 1095/52
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava - Jih
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

4)

rozhodlo
přijmout darem pozemky v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, a to:
- p.p.č. 1095/45
- p.p.č. 1095/46
- p.p.č. 1095/47

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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- p.p.č. 1095/48
od vlastníka Moravskoslezský kraj, IČO 708 90 692, se sídlem 28. října 2771/117, 702 00,
Ostrava, zastoupeného Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, IČO
000 95 711, se sídlem Úprkova 795/1, Přívoz, 702 00, Ostrava
a zahájit jednání, týkající se uzavření příslušné darovací smlouvy

(zn.předkl.)
ZM_M 46
32
Návrh na záměr města vypořádat spoluvlastnictví pozemků v k.ú. Polanka nad
Odrou, obec Ostrava
Usnesení číslo: 1279/ZM1418/19
k usnesení č. 04588/RM1418/66
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o záměru města vypořádat spoluvlastnické podíly k pozemkům parc.č. 744/1 a 3973 v k.ú.
Polanka nad Odrou, obec Ostrava, přičemž statutární město Ostrava vlastní spoluvlastnický
podíl ve výši 5/6, svěřeno městskému obvodu Polanka nad Odrou, a to tak, že po provedení
vypořádání výlučným vlastníkem:
– části pozemku parc.č. 744/1 díl a o výměře 175 m2 a části pozemku parc.č. 3973 díl c o výměře
258 m2, které byly dle geometrického plánu č. 3175-47/2016 pro k.ú. Polanka nad Odrou, obec
Ostrava, sloučeny do nově označeného pozemku parc.č. 3973/2 o výměře 433 m2 se stane
XXXXXXX XXXXX
- části pozemku parc.č. 744/1 díl b o výměře 4 m2 a části pozemku parc.č. 3973 díl d o výměře 10
m2, které byly dle téhož geometrického plánu sloučeny do nově označeného pozemku parc.č.
3973/3 o výměře 14 m2 se stane statutární město Ostrava
- části pozemku parc.č. 3973 o výměře 1335 m2 dle téhož geometrického plánu nově označeného
jako pozemek parc.č. 3973/1 se stane statutární město Ostrava
- části pozemku parc.č. 744/1 dle téhož geometrického plánu nově označeného jako pozemek
parc.č. 744/1 o výměře 819 m2 se stane statutární město Ostrava
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

(zn.předkl.)
ZM_M 47
32
Návrh na záměr města prodat pozemek svěřený MOb, návrh na záměr města
darovat pozemek svěřený MOb do vlastnictví Povodí Odry, s.p. a návrh na
záměr města neprodat pozemek svěřený MOb
Usnesení číslo: 1280/ZM1418/19
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. 04399/RM1418/65
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o záměru města prodat pozemek parc. č. 919/6 jehož součástí je stavba bez čp/če v k. ú. Poruba,
obec Ostrava, svěřeno městskému obvodu Poruba
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

2)

rozhodlo
o záměru města darovat pozemek parc. č. 2974/45 bez stavby (vodní dílo) v k. ú. Poruba, obec
Ostrava, svěřeno městskému obvodu Poruba do vlastnictví Povodí Odry, státní podnik, se sídlem
Varenská 3101/49, 701 26 Ostrava, IČO 70890021
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

3)

rozhodlo
že město nemá záměr prodat část pozemku parc. č. 4422/3 o výměře 22 m2 v k. ú. Poruba-sever,
obec Ostrava, svěřeno městskému obvodu Poruba

(zn.předkl.)
ZM_M 48
32
Návrh na záměr města prodat pozemky, návrh na záměr města nedarovat
pozemky, návrh na záměr města neprodat pozemky, vše v k.ú. Solanec pod
Soláněm, obec Hutisko-Solanec
Usnesení číslo: 1281/ZM1418/19
k usnesení č. 04406/RM1418/65
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o záměru města prodat níže uvedené nemovité věci v k.ú. Solanec pod Soláněm, obec
Hutisko-Solanec, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřené žádnému městskému
obvodu, a to:
- pozemek p.p.č. 600/17
- pozemek p.p.č. 632/12

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. 632/14
- pozemek p.p.č. 645/1
- pozemek p.p.č. 645/4
s tím, že předmětem prodeje budou uvedené pozemky jednotlivě, přičemž zastupitelstvo města v
závislosti na výhodnosti nabídek si vyhrazuje právo prodat i více uvedených pozemků nebo i
všechny tyto pozemky i jen jednomu zájemci. Dále si zastupitelstvo města vyhrazuje právo tento
záměr prodeje kteréhokoli z těchto pozemků (a tedy i vícero těchto pozemků, nebo i všech
uvedených pozemků) kdykoliv zrušit
a s požadavkem města, aby zájemci v nabídkách na koupi uváděli nabídkové ceny ve vztahu k
jednotlivým pozemkům, a to v případě zájmu o koupi několika či všech uvedených pozemků
2)

rozhodlo
že město nemá záměr darovat níže uvedené nemovité věci v k.ú. Solanec pod Soláněm, obec
Hutisko-Solanec, nesvěřené žádnému městskému obvodu, a to:
- pozemek p.p.č. 600/17
- pozemek p.p.č. 642/1
- pozemek p.p.č. 645/5
- pozemek p.p.č. 657/8

3)

rozhodlo
že město nemá záměr prodat níže uvedené nemovité věci v k.ú. Solanec pod Soláněm, obec
Hutisko-Solanec, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřené žádnému městskému
obvodu, a to:
- pozemek p.p.č. 642/1
- pozemek p.p.č. 645/5
- pozemek p.p.č. 657/9
- pozemek p.p.č. 657/8

(zn.předkl.)
ZM_M 49
32
Návrh na záměr města prodat části pozemků v areálu Vědecko-technologického
parku v Ostravě - Pustkovci
Usnesení číslo: 1282/ZM1418/19
k usnesení č. 04407/RM1418/65
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 prodat níže uvedené části pozemků v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, ve
vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřeno městskému obvodu Pustkovec, a to:
- část pozemku parc. č. 4684/1 o výměře 267 m2, označená písmenem b
- část pozemku parc. č. 4685/59 o výměře 226 m2, označená písmenem a
- část pozemku parc. č. 4685/61 o výměře 231 m2, označená písmenem e
- část pozemku parc. č. 4685/63 o výměře 859 m2, označená písmenem d
- část pozemku parc. č. 4685/89 o výměře 105 m2, označená písmenem c
všechny sloučené, dle geometrického plánu č. 5648-190/2016 ze dne 17.6.2016, do pozemku
dále označeného jako pozemek parc. č. 4685/61 o výměře 1688 m2
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

(zn.předkl.)
ZM_M 50
32
Návrh na záměr města prodat pozemky v k. ú. Dolní Lhota u Ostravy, obec
Ostrava a v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava
Usnesení číslo: 1283/ZM1418/19
k usnesení č. 04546/RM1418/66
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o záměru města prodat
- pozemek parc. č. 1159 v k. ú. Dolní Lhota u Ostravy, obec Ostrava
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Poruba
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

2)

rozhodlo
o záměru města prodat
- část pozemku parc. č. 2393/47 o výměře 345 m2 v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, která je dle
geometrického plánu č. 2827-173/2015 ze dne 13.10.2015 označena jako pozemek parc. č.
2393/52 v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava
a
- část pozemku parc. č. 2393/47 o výměře 360 m2, v k. ú. Poruba-sever,obec Ostrava, která je 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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geometrického plánu č. 2827-173/2015 ze dne 13.10.2015 označena jako pozemek parc. č.
2393/53 v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Poruba
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

(zn.předkl.)
ZM_M 51
32
Návrh na záměr města prodat pozemky v k.ú. Přívoz (ul. Fügnerova), návrh na
využití předkupního práva ke stavbě v k.ú. Moravská Ostrava (ul. Spodní)
Usnesení číslo: 1284/ZM1418/19
k usnesení č. 04583/RM1418/66
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o záměru města prodat pozemky, a to:
- pozemek p.č.st. 811/4
- pozemek p.č.st. 811/5
oba v k.ú. Přívoz, obec Ostrava,
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a
Přívoz
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

2)

projednalo
nabídku na využití předkupního práva ke stavbě garáže bez čp/če umístěné na pozemku parc. č.
2070/46 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava ve vlastnictví XXXX XXXXXXXX XXXXXX
XXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXX
XXXXXX XXX XX XXXXXXX, učiněnou podle §3056 zákona č. 89/2012, Sb. Občanského
zákoníku

3)

rozhodlo
o využití předkupního práva podle §3056 zákona č. 89/2012, Sb. Občanského zákoníku ke
stavbě garáže bez čp/če umístěné na pozemku parc. č. 2070/46 v k.ú. Moravská Ostrava, obec
Ostrava, ve vlastnictví XXXX XXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXX
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX XXX XX
XXXXXXX
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu za kupní cenu stanovenou ve

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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výši 10.000,- Kč s XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXX
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX XXX XX
XXXXXXX

(zn.předkl.)
ZM_M 52
32
Návrh na záměr města neprodat pozemky v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava a v
k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava
Usnesení číslo: 1285/ZM1418/19
k usnesení č. 04408/RM1418/65
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
že město nemá záměr prodat pozemek parc. č. 1834 v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Poruba

2)

rozhodlo
že město nemá záměr prodat část pozemku parc. č. 480/1 o výměře cca 40 m2, v k. ú. Nová Bělá,
obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 4 předloženého materiálu
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Nová Bělá

3)

rozhodlo
že město nemá záměr prodat pozemek parc. č. 583/2 v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Nová Bělá

ZM_M 53
Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Svinov, obec Ostrava

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 1286/ZM1418/19
k usnesení č. 04409/RM1418/65
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

že město nemá záměr prodat pozemky v k.ú. Svinov, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního
města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Svinov, a to:
parc.č. 989/1, bez stavby
parc.č. 989/4, bez stavby
2)

rozhodlo
že město nemá záměr prodat pozemek parc.č. 535/1 (ani jakoukoli jeho část) v k.ú. Svinov, obec
Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Svinov

(zn.předkl.)
ZM_M 54
32
Návrh na záměr města neprodat nemovitou věc v k. ú. Poruba-sever, obec
Ostrava; Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Pustkovec, obec
Ostrava
Usnesení číslo: 1287/ZM1418/19
k usnesení č. 04426/RM1418/65
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
že město nemá záměr prodat část pozemku parc.č. 4422/1 o 162 m2 v k.ú. Poruba-sever, obec
Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřeno městskému obvodu, dle zákresu ve
snímku, který je přílohou č. 1/3 tohoto materiálu

2)

rozhodlo
o záměru města prodat části pozemků v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního
města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Pustkovec, které jsou dle návrhu geometrického
plánu sloučeny do nového pozemku označeného jako pozemek parc.č. 4223/A, ost. plocha, jiná
plocha o výměře 149 m2, a to:
- část pozemku parc.č. 4220, zast. plocha a nádvoří o výměře 22 m2, označená jako díl d
- část pozemku parc.č. 4221, zast. plocha a nádvoří o výměře 18 m2, označená jako díl e
- části pozemku parc.č. 4222/1, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 48 m2, označené jako díly
f+g+h
- část pozemku parc.č. 4223/1, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 60 m2, označená jako díl i,
jejichž součástí je stavba parkoviště
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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(zn.předkl.)
ZM_M 55
32
Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Nová Bělá a v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, obec Ostrava, návrh na záměr města prodat část pozemku p.p.č.
460/1 v k.ú. Zábřeh-VŽ
Usnesení číslo: 1288/ZM1418/19
k usnesení č. 04548/RM1418/66
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
že město nemá záměr prodat část pozemku parc.č. 1226/35 - orná půda o výměře 1000 m2 v
k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému
obvodu Nová Bělá, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 1/1 předloženého materiálu

2)

rozhodlo
že město nemá záměr prodat část pozemku p.p.č. 608/2 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 550
m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného
městskému obvodu Ostrava-Jih, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 3/1 předloženého
materiálu

3)

rozhodlo
o záměru města prodat část pozemku p.p.č. 460/1 o výměře 158 m2 v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec
Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřenou městskému obvodu Vítkovice,
která je dle
geometrického plánu č. 1980-252/2016 vyhotoveného pro k.ú.
Zábřeh-VŽ, označena jako pozemek p.p.č. 460/68 v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

(zn.předkl.)
ZM_M 56
32
Návrh na záměr města neprodat části pozemku parc.č. 3/1 v k. ú. Poruba, obec
Ostrava
Usnesení číslo: 1289/ZM1418/19
k usnesení č. 04549/RM1418/66
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
že město nemá záměr prodat
- část pozemku parc. č. 3/1 o výměře 1118 m2 v k. ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Poruba, která je dle geometrického
plánu č. 2894-704/2015 ze dne 15.10.2015 dále označena jako pozemek parc. č. 3/1 v k. ú.
Poruba, obec Ostrava

2)

rozhodlo

že město nemá záměr prodat
- část pozemku parc. č. 3/1 o výměře 834 m2 v k. ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Poruba, která je dle geometrického
plánu č. 2894-704/2015 ze dne 15.10.2015 označena jako pozemek parc. č. 3/8 v k. ú. Poruba,
obec Ostrava

(zn.předkl.)
ZM_M 82
32
Návrh na záměr města prodat objekt “TESKO barák” v k.ú. Hrušov, obec
Ostrava
Usnesení číslo: 1290/ZM1418/19
k usnesení č. 04685/RM1418/67
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o záměru města prodat nemovité i movité věci, a to:
- objekt “TESKO barák”
- plochu ze silničních panelů
- přípojku vody
- přípojku elektro
- přípojku kanalizace
vše ve vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřené MOb Slezská Ostrava, umístěné z části
na pozemku parc.č. 1246/1 a z části na pozemku parc.č. 1246/46 v k.ú. Hrušov, obec
Ostrava, oba ve vlastnictví společnosti RPG Byty, s.r.o.
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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(zn.předkl.)
ZM_M 83
32
Návrh darovat nemovité věci v k. ú. Mariánské Hory (lokalita ul. Zelená), obec
Ostrava, CHARITĚ OSTRAVA
Usnesení číslo: 1291/ZM1418/19
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
darovat
pozemek p.č.st. 2924, jehož součástí je budova č. p. 2514
pozemek p.p.č. 1094/1 – ost. plocha, zeleň, jehož součástí je oplocení areálu, zpevněná plocha a
trvalé porosty a příslušenství, a to přípojka vody, přípojka kanalizace a venkovní únikové
schodiště,
pozemky p.p.č. 1094/2 – ost. plocha, zeleň
p.p.č. 1094/3 – ost. plocha, zeleň
p.p.č. 1094/4 – ost. plocha, zeleň
p.p.č. 1094/5 – ost. plocha, zeleň
p.p.č. 1094/6 – ost. plocha, zeleň
p.p.č. 1094/7 – ost. plocha, zeleň
včetně všech součástí a příslušenství,
vše ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Mariánské Hory a
Hulváky
CHARITĚ OSTRAVA, Kořenského 1323/17, 703 00 Ostrava – Vítkovice, IČO 44940998
a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

ZM_M 84
Návrh směnit nemovité věci v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 1292/ZM1418/19
k usnesení č. 04688/RM1418/67
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
směnit nemovité věci v k. ú. Stará Plesná, obec Ostrava, a to:
1) spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na části pozemku parc.č. 856/13, orná půda o výměře 61 m2,
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Plesná, která je dle
geometrického plánu č. 1102-374/2015 vyhotoveného pro k.ú. Stará Plesná označená jako
pozemek parc.č. 856/125, orná půda

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
spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na části pozemku parc.č. 856/59, orná půda o výměře 148 m2,
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Plesná, která je dle téhož
geometrického plánu dále označená jako pozemek parc.č. 856/59, orná půda,
za
část pozemku parc.č. 856/1, orná půda o výměře 168 m2, která je dle geometrického plánu č.
1102-374/2015 vyhotoveného pro k.ú. Stará Plesná označená jako pozemek parc.č. 856/1 díl b,
ve vlastnictví XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXX
XX XXXXXXXXXXXXXX
a
2) spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na části pozemku parc.č. 856/13, orná půda o výměře 61
m2, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Plesná, která je dle
geometrického plánu č. 1102-374/2015 vyhotoveného pro k.ú. Stará Plesná označená jako
pozemek parc.č. 856/125, orná půda
a
spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na části pozemku parc.č. 856/59, orná půda o výměře 148 m2,
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Plesná, která je dle téhož
geometrického plánu dále označená jako pozemek parc.č. 856/59, orná půda,
za
část pozemku parc.č. 856/19, orná půda o výměře 41 m2, která je dle téhož geometrického plánu
označená jako pozemek parc.č. 856/19 díl a,
ve vlastnictví XXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XX
XXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX,
a uzavřít směnnou smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
Zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé:
Vlastník XXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXX směňuje svůj díl pozemku o výměře
41 m2, ale nabývá spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na pozemcích o výměře 209 m2. Vzhledem k
tomu, že předmět směny č. 1 a na druhé straně předměty směny č. 2 + č. 3 jsou oceněny cenou
obvyklou shodně, a to ve výši 73.150,-Kč, je odchylka od ceny obvyklé ve výši 22.225,-Kč u
XXXX XXXX XXXXXXXXX XXX směrem dolů kompenzována odchylkou od ceny obvyklé
ve výši 22.225,-Kč u XXXXX XXXXX směrem nahoru.

(zn.předkl.)
ZM_M 85
32
Návrh na uzavření Dohody o zrušení věcného předkupního práva k nemovitým
věcem mezi statutárním městem Ostrava a společností Železniční Cargo
MOŠNOV s.r.o.

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
zastupitelstvo města

Usnesení

Usnesení číslo: 1293/ZM1418/19
k usnesení č. 04689/RM1418/67
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o uzavření Dohody o zrušení věcného předkupního práva k nemovitým věcem se společností
Železniční Cargo MOŠNOV s.r.o., se sídlem Rohanské nábřeží 678/25, Karlín, 186 00 Praha 8,
IČO: 28938186 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

ZM_M 86
Návrh na uzavření kupní smlouvy (nemovitosti v k.ú. Moravská Ostrava)

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 1294/ZM1418/19
k usnesení č. 04681/RM1418/67
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
na straně statutárního města Ostrava uzavřít kupní smlouvu s prodávajícím
House VACLAW s.r.o.
se sídlem Ostrava – Přívoz, Korejská 877/14, PSČ 702 00
IČO: 285 70 685
za účelem koupě následujících nemovitých věcí:
- pozemek parcela číslo 10/3, ostatní plocha, jiná plocha
- pozemek parcela č. 4135, zastavěná plocha a nádvoří,
vše k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava.
za kupní cenu 1 Kč
a vyzvat společnost House VACLAW s.r.o. k uzavření uvedené kupní smlouvy formou zaslání
výzvy spolu s návrhem kupní smlouvy,
vše dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
Vyřizuje:

Bc. Marie Kučinská,
zastupující vedoucí odboru majetkového

T: 23.09.2016

Vyřizuje:

Mgr. Renata Kolková,
vedoucí odboru legislativního a právního

T: 23.09.2016

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
zastupitelstvo města

Usnesení

(zn.předkl.)
ZM_M 57
34
”Kanalizační síť Nová Ves-Jih, Inženýrské sítě 2. etapa - Splašková kanalizace 2.
a 3. stavba a ČS splašků č. 2”. Návrh na uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo
č. 2047/2014/OI/LPO
Usnesení číslo: 1295/ZM1418/19
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2047/2014/OI/LPO na realizaci stavby
“Kanalizační síť Nová Ves-Jih, Inženýrské sítě 2. etapa - Splašková kanalizace 2. a 3. stavba a
ČS splašků č. 2” dle přílohy č.1 a důvodové zprávy předloženého materiálu

(zn.předkl.)
ZM_M 58
34
Návrh na uzavření “Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti” v
souvislosti se stavbou “Odkanalizování Přívozu na ÚČOV 2. etapa 1. a 2. část”
Usnesení číslo: 1296/ZM1418/19
k usnesení č. 04592/RM1418/66
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o uzavření ”Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti” v souvislosti se stavbou
“Odkanalizování Přívozu na ÚČOV 2. etapa 1. a 2. část” mezi povinným:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle
IČO: 65993390
a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na částech pozemků p.č. 907/1 a p.č. 907/16 v k.ú.
Přívoz, obec Ostrava dle přílohy č.2 předloženého materiálu

(zn.předkl.)
ZM_M 59
34
Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2486/2014/OI/LPO ze dne
14.11.2014 ke stavbě “Plošná kanalizace Michálkovice, stoka MG a stoka M od
Š7 po Š12” a “Odkanalizování ul. Šmilovského, Sládečkova, Petřvaldská - oblast
Slezská Ostrava, Michálkovice, 1. etapa” v k.ú. Michálkovice a Slezská 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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Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města

Usnesení

Usnesení číslo: 1297/ZM1418/19
k usnesení č. 04594/RM1418/66
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2486/2014/OI/LPO ze dne 14.11.2014 mezi
statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451 a společností
KR OSTRAVA a.s., Slívova 1946/7, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava, IČO 25890981 na
realizaci stavby ”Plošná kanalizace Michálkovice, stoka MG a stoka M od Š7 po Š12” a
“Odkanalizování ul. Šmilovského, Sládečkova, Petřvaldská - oblast Slezská Ostrava,
Michálkovice, 1. etapa” dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

(zn.předkl.)
ZM_M 60
34
Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2514/2015/OI/ZFUN na
realizaci stavby “Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS MSK”
Usnesení číslo: 1298/ZM1418/19
k usnesení č. 1068/ZM1418/16 ze dne 13.04.2016
k usnesení č. 0644/ZM1418/8 ze dne 09.09.2015
k usnesení č. 04597/RM1418/66 ze dne 30.08.2016
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2514/2015/OI/ZFUN ze dne 5.10.2015, kterým se
v rámci realizace stavby “Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS MSK” upravuje rozsah
předmětu plnění smlouvy ve vztahu k vzniklým méně a vícepracím, cena díla a termín plnění, a
to se zhotovitelem:
Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

(zn.předkl.)
ZM_M 61
34
Návrh na uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ev. č. 1463/2015/OI/ZFUN v
souvislosti s realizací stavby “Přístavba objektu IVC Slezská Ostrava”
Usnesení číslo: 1299/ZM1418/19
k usnesení č. 04599/RM1418/66
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
zastupitelstvo města

Usnesení

Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ev. č. 1463/2015/OI/ZFUN se zhotovitelem společností
BYSTROŇ Group a.s., se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava, IČO: 27800466, z důvodu
vzniku méněprací a víceprací v rámci stavby „Přístavba objektu IVC Slezská Ostrava“, kterým
se upravuje cena díla na částku 21 371 975,80 Kč vč DPH a kterým se mění termín provádění
prací a předání díla na 30.11.2016, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

ZM_M 62
Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na zachování a obnovu kulturní
památky z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2016

(zn.předkl.)
34

Usnesení číslo: 1300/ZM1418/19
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o poskytnutí neinvestičních dotací na zachování a obnovu kulturní památky z rozpočtu
statutárního města Ostravy pro rok 2016 a o uzavření příslušných smluv s níže uvedenými
subjekty (1, 4, 5, 6, 7, 8) dle přílohy č. 3, kde výše finančního příspěvku je zdůvodněna v příloze
č. 5 a vzorových smluv uvedených v příloze č. 1 a 2 předloženého materiálu následovně:
1. Farní sbor Českobratrské církve evangelické, Husovo náměstí 1184/4, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava, IČO: 44938802 - dle vzorové smlouvy uvedené v příloze č. 1 předloženého
materiálu
4. PhDr. Ing. Danihelková Hana, Nivnická 331/23, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory - dle
vzorové smlouvy uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu
5. Slezské nemovitosti, s.r.o., Poděbradova 1243/7, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO:
25368711 - dle vzorové smlouvy uvedené v příloze č. 2 předloženého materiálu
6. Římskokatolická farnost Ostrava - Polanka, 1. května 329/158, 725 25 Ostrava - Polanka,
IČO: 45210543 - dle vzorové smlouvy uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu
7. Římskokatolická farnost Ostrava - Hrušov, Divišova 228/15, 711 00 Ostrava - Hrušov,
IČO: 45210462 - dle vzorové smlouvy uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu
8. Zorka Fellerová, Nádražní 561/175, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava - dle vzorové
smlouvy uvedené 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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Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města
2)

Usnesení

rozhodlo
z důvodu uvedeného v příloze č. 5 rozhodnout o neposkytnutí neinvestičních dotací na
zachování a obnovu kulturní památky z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2016 níže
uvedenému subjektu (2) dle přílohy č. 3, tj.
2. Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s., Ruská 2887/101, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČO:
75125285

3)

rozhodlo
o poskytnutí finančních prostředků městským obvodům
3. SMO Městský obvod Vítkovice, Mírové náměstí 516/1, 703 79 Ostrava - Vítkovice
9. SMO Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava
na zachování a obnovu kulturní památky z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2016 dle
přílohy č. 3 předloženého materiálu

4)

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

o částku

3 070 tis. Kč

§ 3635, pol. 5166, ORJ 210

o částku

3 tis. Kč

§ 3322, pol. 5212, ORJ 210

o částku

322 tis. Kč

§ 3322, pol. 5213, ORJ 210

o částku

227 tis. Kč

§ 3322, pol. 5223, ORJ 210

o částku

1 092 tis. Kč

zvýší neinvestiční transfery na

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

731 tis. Kč

§ 6330, pol. 5347, ORJ 120, org 507, ÚZ 93 o částku

701 tis. Kč

Městský obvod Moravská Ostrava a 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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Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města

Usnesení

zvýší převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody
§ 6330, pol. 4137, org 502, ÚZ 93

o částku

731 tis. Kč

o částku

731 tis. Kč

zvýší běžné výdaje
§ xxxxx, pol. 5xxx , ÚZ 93

Městský obvod Vítkovice
zvýší převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody
§ 6330, pol. 4137, org 507, ÚZ 93

o částku

701 tis. Kč

o částku

701 tis. Kč

zvýší běžné výdaje
§ xxxxx, pol. 5xxx, ÚZ 93
5)

ukládá
radě města
realizovat rozpočtové opatření dle bodu 4 tohoto usnesení

ZM_M 63
Zpráva o stavu pořizování územních studií dle “nového” Územního plánu
Ostravy

(zn.předkl.)
34

Usnesení číslo: 1301/ZM1418/19
k usnesení č. 04612/RM1418/66
Zastupitelstvo města
1)

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

ZM_M 64
Významná veřejná zakázka “Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do
Radvanic”, poř. č. 17/2016

(zn.předkl.)
34

Usnesení číslo: 1302/ZM1418/19
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
zastupitelstvo města

Usnesení

k usnesení č. 04610/RM1418/66
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
odůvodnění veřejné zakázky “Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do Radvanic”, poř. č.
17/2016, dle ust. § 156 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, v rozsahu dle předloženého materiálu

(zn.předkl.)
ZM_M 65
34
Významná veřejná zakázka “Nová radnice - rekonstrukce fasády a oken”, poř. č.
196/2015
Usnesení číslo: 1303/ZM1418/19
k usnesení č. 04609/RM1418/66
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
odůvodnění veřejné zakázky “Nová radnice - rekonstrukce fasády a oken”, poř. č. 196/2015, dle
ust. § 156 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
v rozsahu dle předloženého materiálu

ZM_M 87
Významná veřejná zakázka “Tramvajové mosty ul. Plzeňská II.”, poř. č.
164/2016

(zn.předkl.)
34

Usnesení číslo: 1304/ZM1418/19
k usnesení č. 04696/RM1418/67
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
odůvodnění veřejné zakázky “Tramvajové mosty ul. Plzeňská II.”, poř. č. 164/2016, dle ust. §
156 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, 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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Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města
ZM_M 88
Významná veřejná zakázka “Areál ZOO - energie”, poř. č. 144/2016

Usnesení

(zn.předkl.)
34

Usnesení číslo: 1305/ZM1418/19
k usnesení č. 04478/RMm1418/12
k usnesení č. 04695/RM1418/67
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
odůvodnění veřejné zakázky “Areál ZOO - energie”, poř. č. 144/2016, dle ust. § 156 odst. 4
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu

(zn.předkl.)
ZM_M 66
33
Žádost Nadačního fondu V.O.D.A. - nápoj života o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy na realizaci
projektu “Cool Water Point”
Usnesení číslo: 1306/ZM1418/19
k usnesení č. 04620/RM1418/66
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o neposkytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy ve výši
3.750.000 Kč právnické osobě: Nadační fond V.O.D.A. - nápoj života, IČO: 03742237, se
sídlem Hladnovská 1255/23, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava na realizaci projektu “Cool
Water Point” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a důvodové zprávy

(zn.předkl.)
ZM_M 67
33
Informace o přijatém usnesení rady města ve věci stanoviska statutárního města
Ostravy ke znaleckému posudku č. 105/16 “Posouzení vybraných variant sanace
nesaturované zóny lokality Laguny Ostramo”
Usnesení číslo: 1307/ZM1418/19
k usnesení č. 03053/RM1418/45
k usnesení č. 04623/RM1418/66
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
zastupitelstvo města

Usnesení

Zastupitelstvo města
1)

bere na vědomí
informace o přijatém usnesení rady města č. 04623/RM1418/66 ze dne 30. 8. 2016 ve věci
stanoviska statutárního města Ostravy ke znaleckému posudku č. 105/16 “Posouzení vybraných
variant sanace nesaturované zóny lokality Laguny Ostramo”

(zn.předkl.)
ZM_M 68
33
Žádosti o poskytnutí účelových dotací z Fondu životního prostředí města
Ostravy Slezského souboru Heleny Salichové na realizaci projektu
“Environmentální program 13. ročníku podzimní slavnosti Třebovický koláč” a
Tomáše Robenka na realizaci projektu “Zahrada v přírodním stylu
environmentálního zaměření v Areálu Ferdinand v Krásném Poli”
Usnesení číslo: 1308/ZM1418/19
k usnesení č. 04622/RM1418/66
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o neposkytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy ve výši
100.000 Kč právnické osobě: Slezský soubor Heleny Salichové z.s., IČO: 45234167, se sídlem
Studentská 1770/1, Poruba, 708 00 Ostrava na realizaci projektu “Environmentální program
13. ročníku podzimní slavnosti Třebovický koláč” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a
důvodové zprávy

2)

rozhodlo
o neposkytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy ve výši
269.299 Kč fyzické osobě: Tomáš Robenek, IČO: 68946333, se sídlem 72000 Ostrava Hrabová, Jezdiště 1001/15 na realizaci projektu ”Zahrada v přírodním stylu environmentálního
zaměření v Areálu Ferdinand v Krásném Poli dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
a důvodové zprávy

ZM_M 69
Rozpočtová úprava

(zn.předkl.)
29

Usnesení číslo: 1309/ZM1418/19
k usnesení č. 04457/RM1418/65
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
zastupitelstvo města

Usnesení

Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
zvyšují
- daňové příjmy na pol. 1122, ORJ 120 o 195 512 tis.Kč
- kapitálové výdaje
na § 3639, pol. 6121, ORJ 137 o 51 282 tis.Kč
z v y š u j í běžné výdaje na § 6409, pol. 5365, ORJ 120 o 195 512 tis.Kč
s n i ž u j í kapitálové výdaje
na § 3639, pol. 6130, ORJ 137 o 51 282 tis.Kč

2)

ukládá
radě města realizovat schválené rozpočtové opatření
Vyřizuje:

Ing. Lukáš Jančálek,
vedoucí odboru financí a rozpočtu

ZM_M 70
Zapojení dividend na výkupy nemovitostí

T: 30.09.2016

(zn.předkl.)
29

Usnesení číslo: 1310/ZM1418/19
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
zapojení příjmů z dividend na výkupy nemovitostí majetkového odboru

2)

schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
zvyšují
- nedaňové příjmy na § 6310, pol. 2142, ORJ 125 o 44 032 tis.Kč
- kapitálové výdaje na ORJ 137, § 3639, pol. 6130 o 41 572 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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Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města

Usnesení

pol. 6329 o 2 460 tis.Kč
3)

ukládá
radě města realizovat schválené rozpočtové opatření
Vyřizuje:

Ing. Lukáš Jančálek,
vedoucí odboru financí a rozpočtu

ZM_M 71
Rozdělení prostředků z výnosu z hracích přístrojů pro městské obvody

T: 30.09.2016

(zn.předkl.)
29

Usnesení číslo: 1311/ZM1418/19
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
rozdělení prostředků z výherních hracích zařízení městským obvodům dle důvodové zprávy
předloženého materiálu

2)

schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
s n i ž u j e účelová rezerva na § 6409, pol. 5901, ÚZ 1355 o 66 617 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 66 516 tis.Kč
z v y š u j e rozpočtová rezerva města na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 101 tis.Kč
Městské obvody dle důvodové zprávy
- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 1355 celkem o 66 516 tis.Kč
- sníží/zvýší výdaje/příjmy na § xxxx, pol. xxxx o 66 516 tis.Kč

3)

ukládá
radě města realizovat schválené rozpočtové opatření
Vyřizuje:

Ing. Lukáš Jančálek,
vedoucí odboru financí a rozpočtu

T: 30.09.2016

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
zastupitelstvo města

Usnesení

(zn.předkl.)
ZM_M 73
61
Zpráva o činnosti Finančního výboru zastupitelstva města za 1. pololetí roku
2016
Usnesení číslo: 1312/ZM1418/19
Zastupitelstvo města
1)

bere na vědomí
Zprávu o činnosti Finančního výboru zastupitelstva města za 1. pololetí roku 2016

ZM_M 92
Zpráva o činnosti Kontrolního výboru zastupitelstva města za I. pololetí 2016

(zn.předkl.)
61

Usnesení číslo: 1313/ZM1418/19
Zastupitelstvo města
1)

bere na vědomí
Zprávu o činnosti Kontrolního výboru zastupitelstva města za I. pololetí 2016

ZM_M 96
Návrh na jmenování člena dozorčí rady společnosti Dopravní podnik Ostrava
a.s.

(zn.předkl.)
39

Usnesení číslo: 1314/ZM1418/19
Zastupitelstvo města
1)

navrhuje
do funkce člena dozorčí rady společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s..
Ing. XXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX, bytem XXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXX XXX 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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