Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města

Usnesení

Usnesení
12. zasedání zastupitelstva města
konaného dne 16.12.2015

čís. 0805/ZM1418/12-0868/ZM1418/12

____________________________
Ing. Tomáš Macura, MBA
primátor

____________________________
Mgr. Michal Mariánek
náměstek primátora

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

Strana 1/62

Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města

Usnesení

Přehled usnesení zastupitelstva města dle čísel ze dne: 16.12.2015
Číslo usnesení

Materiál

Název

zn.předkl.

0805/ZM1418/12

ZM_M 0

35

0806/ZM1418/12

ZM_M 0

0807/ZM1418/12

ZM_M 0

0808/ZM1418/12
0809/ZM1418/12
0810/ZM1418/12
0811/ZM1418/12

ZM_M 0
ZM_M 1
ZM_M 5
ZM_M 40

0812/ZM1418/12

ZM_M 53

0813/ZM1418/12

ZM_M 56

0814/ZM1418/12

ZM_M 3

0815/ZM1418/12

ZM_M 4

0816/ZM1418/12

ZM_M 6

0817/ZM1418/12

ZM_M 7

0818/ZM1418/12

ZM_M 8

0819/ZM1418/12

ZM_M 9

0820/ZM1418/12

ZM_M 10

0821/ZM1418/12

ZM_M 41

Schválení programu 12. zasedání zastupitelstva
města konaného dne 16. 12. 2015
Určení ověřovatelů zápisu z 12. zasedání
zastupitelstva města, konaného dne 16. 12. 2015
Zpráva ověřovatelů zápisu z 11. zasedání
zastupitelstva města
Návrh na změnu ve složení rady města
Informace o činnosti orgánů města
Podnět R.P. občana statutárního města Ostravy
Návrh obecně závazné vyhlášky č. 14/2015,
kterou se mění a doplňuje obecně závazná
vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve
znění pozdějších změn a doplňků
Návrh smlouvy o spolupráci při realizaci projektu
„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“
Návrh obecně závazné vyhlášky o místním
poplatku ze psů
Snížení kapitálových výdajů investičního odboru
roku 2015 k financování výdajů v roce 2016
Návrh rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok
2016
Strategie integrované teritoriální investice
ostravské aglomerace (ITI)
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č.
2816/2013/OER o poskytnutí účelové dotace
Národnímu divadlu moravskoslezskému,
příspěvkové organizaci
Vzdání se funkce přísedících Okresního soudu v
Ostravě
Žádost Tělocvičné jednoty Sokol Poruba o
poskytnutí mimořádných peněžních prostředků na
realizaci projektu „Sportovní příprava a účast v
soutěži o titul Mistra ČR 2015/2016 v házené
starších žákyň”
Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o
poskytnutí investiční účelové dotace obchodní
společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
Zásady pro poskytování pracovního volna s
náhradou mzdy a náhrady ušlého výdělku členům
zastupitelstva města, kteří nejsou pro výkon své
funkce dlouhodobě uvolněni (pro rok 2016)

72
72
35
35
35
35

33
29
29
29
35
35

35
35

35

35
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0822/ZM1418/12

ZM_M 42

0823/ZM1418/12

ZM_M 43

0824/ZM1418/12

ZM_M 11

0825/ZM1418/12

ZM_M 12

0826/ZM1418/12

ZM_M 44

0827/ZM1418/12

ZM_M 13

0828/ZM1418/12

ZM_M 14

0829/ZM1418/12
0830/ZM1418/12

ZM_M 15
ZM_M 16

0831/ZM1418/12

ZM_M 17

0832/ZM1418/12

ZM_M 18

0833/ZM1418/12

ZM_M 19

0834/ZM1418/12

ZM_M 20

0835/ZM1418/12

ZM_M 21

0836/ZM1418/12

ZM_M 22

Usnesení

Změna usnesení č. 0623/ZM1418/8 ze dne
9.9.2015 (Smlouva o finanční spoluúčasti a
spolupráci při zajištění projektu s Roma Education
Fund)
Žádost spolku FC Vítkovice 1919 z. s. o změnu
termínu použití a vyúčtování poskytnuté investiční
dotace
Návrh na úpravu závazného ukazatele právnické
osobě Domov Slunovrat, Ostrava - Přívoz,
příspěvková organizace o 20.487 tis. Kč
Návrh dodatků k poskytnutým víceletým
neinvestičním dotacím na období 2015-2018
Schválení záměru zpracování dokumentu Strategie
protidrogové politiky statutárního města Ostrava
na období 2016-2020
Schválení úpravy závazných ukazatelů - zvýšení
neinvestičních příspěvků městským organizacím z
oblasti kultury na rok 2015
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o
poskytnutí neinvestiční účelové dotace Národnímu
divadlu moravskoslezskému, p.o. - změna termínu
použití dotace
Uznání dluhu a dohoda o splátkách
Návrh na přijetí daru vodovodu a kanalizace pro
veřejnou potřebu v k.ú. Slezská Ostrava, v k.ú.
Heřmanice, obec Ostrava a uzavření darovací
smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti s dárcem
a povinným DIAMO, s.p.
Návrh bezúplatně nabýt nemovitou věc v k.ú.
Kunčičky, obec Ostrava, návrh uzavřít smlouvu o
bezúplatném převodu vlastnického práva k
nemovité věci a návrh na záměr města prodat část
pozemku parc.č. 1766 v k.ú. Hrušov, obec Ostrava
Návrh nenabýt pozemky a komunikace
nacházející se na těchto pozemcích v areálu
Koblov v k.ú. Koblov, obec Ostrava a v areálu
Alexander v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava od
vlastníka České republiky-DIAMO, státní podnik
Návrh na svěření majetku městským obvodům
Mariánské Hory a Hulváky a Polanka nad Odrou
Návrh koupit pozemek v k.ú. Krásné Pole, obec
Ostrava
Návrh koupit nemovitou věc v k. ú. Nová Ves u
Ostravy, obec Ostrava v rámci stavby
“Kanalizační síť Nová Ves-Jih, inženýrské sítě 2.
etapa”
Návrh prodat pozemek parc.č. 550 v k.ú.
Vítkovice, obec Ostrava

35

35

30

30
30

31

31

32
32

32

32

32
32
32

32

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

Strana 3/62

Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města
0837/ZM1418/12

ZM_M 23

0838/ZM1418/12

ZM_M 24

0839/ZM1418/12

ZM_M 25

0840/ZM1418/12

ZM_M 26

0841/ZM1418/12

ZM_M 27

0842/ZM1418/12

ZM_M 28

0843/ZM1418/12

ZM_M 29

0844/ZM1418/12

ZM_M 30

0845/ZM1418/12

ZM_M 31

0846/ZM1418/12

ZM_M 32

0847/ZM1418/12

ZM_M 33

0848/ZM1418/12

ZM_M 34

0849/ZM1418/12

ZM_M 35

Usnesení

Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú.
Slezská Ostrava a v k.ú. Vrbice nad Odrou, obec
Bohumín, návrh na záměr města nedarovat
nemovité věci v k.ú. Vrbice nad Odrou, obec
Bohumín, návrh na záměr města nesměnit
nemovité věci v k.ú. Vrbice nad Odrou za k.ú.
Koblov, obec Ostrava
Návrh na záměr města prodat či neprodat část
pozemku parc.č. 849/17 v k.ú. Výškovice u
Ostravy, obec Ostrava
Návrh na záměr města neprodat části pozemku v
k.ú. Svinov, obec Ostrava
Návrh na záměr města neprodat pozemky (lokalita
Sládkova), návrh na záměr města směnit pozemky
(lokalita ul. Hrušovská) vše k.ú. Moravská
Ostrava, obec Ostrava
Návrh na záměr města neprodat a nesvěřit
nemovité věci, v k.ú Moravská Ostrava, obec
Ostrava (lokalita Nádražní, Jurečkova)
Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v
k.ú. Stará Bělá a v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava,
návrh svěřit pozemek parc.č. 630/3 v k.ú.
Vítkovice
Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v
k.ú. Mošnov, obec Mošnov
Návrh na odejmutí nemovitých věcí ze svěření
městskému obvodu Vítkovice
Návrh na uzavření smluv o budoucích smlouvách
o zřízení věcného břemene s vlastníkem pozemků
Moravskoslezský kraj, návrh na uzavření smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s
vlastníkem pozemku SŽDC, s.o. a návrh na
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti s
vlastníkem pozemku ŘSD pro oprávněného SMO
Návrh na uzavření smluv o budoucí smlouvě o
zřízení služebností s právnickými osobami a
smlouvy o zřízení služebnosti se společností
Tesařská, s.r.o.
Návrh na uzavření kupní smlouvy k pozemku v k.
ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava s
ČR-ÚZSVM
Souhlas s postoupením pohledávek a převzetím
dluhů
Návrh na zrušení usnesení zastupitelstva města č.
0421/ZM1418/6 ze dne 10.6.2015 a návrh na
výkup spoluvlastnických podílů k pozemkům v
k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava

32

32

32
32

32

32

32
32
32

32

32

32
32
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0850/ZM1418/12

ZM_M 36

0851/ZM1418/12

ZM_M 45

0852/ZM1418/12

ZM_M 46

0853/ZM1418/12

ZM_M 47

0854/ZM1418/12

ZM_M 48

0855/ZM1418/12

ZM_M 59

0856/ZM1418/12

ZM_M 60

0857/ZM1418/12

ZM_M 61

0858/ZM1418/12

ZM_M 49

0859/ZM1418/12

ZM_M 50

0860/ZM1418/12

ZM_M 51

0861/ZM1418/12

ZM_M 52

0862/ZM1418/12

ZM_M 37

0863/ZM1418/12
0864/ZM1418/12

ZM_M 38
ZM_M 39

Usnesení

Uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Regionální rady regionu soudržnosti
Moravskoslezsko - projekt “Zklidnění ulice
Nádražní - I. etapa”
Návrh koupit pozemky v k.ú. Radvanice, obec
Ostrava
Návrh prodat nemovité věci v k.ú. Zábřeh-VŽ,
obec Ostrava
Návrh prodat nemovité věci v k ú. Poruba, obec
Ostrava
Návrh neprodat nemovité věci v k.ú. Vřesina u
Bílovce, obec Vřesina
Návrh na změnu usnesení č. 0768/ZM1418/11 ze
dne 25.11.2015 - prodej pozemků pod komunikací
ul. Mostní v k.ú. Hrabová, obec Ostrava
Návrh na záměr města prodat části pozemků v k.ú.
Svinov, obec Ostrava
Návrh prodat nemovité věci v k.ú. Solanec pod
Soláněm, obec Hutisko-Solanec
Určení zastupitele, který bude ve smyslu zákona č.
183/2006 Sb., spolupracovat s úřadem územního
plánování při pořizování územně plánovacích
dokumentací a jejich změn
Žádost ÚMOb Michálkovice o zařazení finančních
prostředků do rozpočtu statutárního města Ostravy
pro rok 2016 a rok 2017 na vybudování
kanalizačních stok v Ostravě - Michálkovicích a
vyčlenění těchto stok ze stavby “Plošná kanalizace
Michálkovice”
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 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
ev.č. 1016/2015/OI/ZFUN v souvislosti s realizací
stavby “Propojenost cyklistické trasy v úseku ul.
Psohlavců, Martinovská”
Žádost Zastupitelstva městského obvodu Nová
Ves o projednání usnesení č.
107/ZMOb-NV/1418/07 ze dne 5.10.2015 ve věci
odejmutí správy hřbitovů městským obvodům
Úprava závazných ukazatelů a rozpočtu
Rozdělení prostředků z výnosu z hracích přístrojů
pro městské obvody

32

32
32
32
32
32

32
32
34

34

34

34

33

29
29
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Usnesení

Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává
cenová mapa stavebních pozemků města Ostravy
č. 16
Návrh obecně závazné vyhlášky o místním
poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
Úprava závazných ukazatelů a rozpočtu - dodatek
Integrovaný plán mobility Ostrava, část návrhová
a prezentační

29

Materiál

Název

zn.předkl.

ZM_TO 1

Oprava výše závazného ukazatele rozpočtu
30
právnické osoby Čtyřlístek - centra pro osoby se
zdravotním postižením Ostrava; bod 2) usnesení č.
0787/ZM1418/11 ze dne 25.11.2015

0865/ZM1418/12

ZM_M 54

0866/ZM1418/12

ZM_M 55

0867/ZM1418/12
0868/ZM1418/12

ZM_M 57
ZM_M 58

29

29
39

Tiskové opravy :

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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ZM_M 0
Schválení programu 12. zasedání zastupitelstva města konaného dne
16. 12. 2015

Usnesení

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 0805/ZM1418/12
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
program 12. zasedání zastupitelstva města konaného dne 16. 12. 2015

ZM_M 0
Určení ověřovatelů zápisu z 12. zasedání zastupitelstva města,
konaného dne 16. 12. 2015

(zn.předkl.)
72

Usnesení číslo: 0806/ZM1418/12
Zastupitelstvo města
1)

určuje
za ověřovatele zápisu z 12. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 16. 12. 2015 Ing. Víta
Macháčka a Mgr. Ilju Racka, Ph.D.

ZM_M 0
Zpráva ověřovatelů zápisu z 11. zasedání zastupitelstva města

(zn.předkl.)
72

Usnesení číslo: 0807/ZM1418/12
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
zprávu ověřovatelů zápisu Ing. Iva Furmančíka a Mgr. Petra Miky o ověření zápisu z 11.
zasedání zastupitelstva města, konaného dne 25. 11. 2015

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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ZM_M 0
Návrh na změnu ve složení rady města

Usnesení

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 0808/ZM1418/12
Zastupitelstvo města
1)

bere na vědomí
vzdání se Mgr. Ilji Racka, Ph.D. funkce člena rady města

2)

zrušuje
bod 2) svého usnesení č. 0005/ZM1418/1 ze dne 6.11.2014

3)

stanoví
že radu města bude tvořit primátor, 7 náměstků primátora a 3 členové rady města

4)

volí
podle § 84 odst. (2) písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů
náměstka primátora Ing. Martina Štěpánka, Ph.D.

5)

zrušuje
bod 4) svého usnesení č. 0736/ZM1418/11 ze dne 25.11.2015

6)

stanoví
podle § 84 odst. (2) písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, počet dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva města na 8

7)

zrušuje
bod 5) svého usnesení č. 0736/ZM1418/11 ze dne 25.11.2015

8)

určuje
podle § 84 odst. (2) písm. k) zákona o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že

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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pro výkon funkce primátora a 7 náměstků primátora budou členové zastupitelstva města
dlouhodobě uvolněni.
Dlouhodobě uvolněnými členy zastupitelstva města určuje zastupitelstvo města:
- primátor - Ing. Tomáš Macura, MBA
- náměstek primátora - Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D.
- náměstek primátora - Mgr. Radim Babinec
- náměstkyně primátora - Mgr. Kateřina Šebestová
- náměstek primátora - Mgr. Michal Mariánek
- náměstek primátora - Ing. Břetislav Riger
- náměstkyně primátora - doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D.
- náměstek primátora - Ing. Martin Štěpánek, Ph.D.
9)

zrušuje
body 2) a 5) svého usnesení č. 0737/ZM1418/11 ze dne 25.11.2015

10) svěřuje
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA
zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti na úseku:
- zahraničních vztahů a publicity činnosti města
- vnější a vnitřní kontrolní činnosti
- krizového řízení
- veřejného pořádku
- požární ochrany
- legislativně-právních činností
- strategického rozvoje
- dotací
11) svěřuje
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi
zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti na úseku:
- majetku
- bytovém
- veřejných zakázek (pro všechny resorty)
- sdružených nákupů a kapitálových účastí
12) svěřuje
náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D.
zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti na úseku:
- sportu

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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- školství
- vzdělávání
13) zrušuje
bod 10) svého usnesení č. 0737/ZM1418/11 ze dne 25.11.2015
14) určuje
že primátora v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy nevykonává funkci, zastupuje
náměstek primátora Mgr. Michal Mariánek
a v případě nepřítomnosti primátora a náměstka primátora zastupujícího primátora v době jeho
nepřítomnosti zastupují náměstci primátora v tomto pořadí:
a) Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D.
b) Ing. Martin Štěpánek, Ph.D.
c) Mgr. Radim Babinec
d) Ing. Břetislav Riger
e) Mgr. Kateřina Šebestová
f) doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D.

ZM_M 1
Informace o činnosti orgánů města

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 0809/ZM1418/12
Zastupitelstvo města
1)

bere na vědomí
informaci o činnosti orgánů města

ZM_M 5
Podnět R.P. občana statutárního města Ostravy

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 0810/ZM1418/12
k usnesení č. 02731/RM1418/40
Zastupitelstvo města
1)

souhlasí
s návrhem odpovědi na podnět občana RP dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

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

ZM_M 40
Návrh obecně závazné vyhlášky č. 14/2015, kterou se mění a doplňuje
obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění
pozdějších změn a doplňků

Usnesení

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 0811/ZM1418/12
k usnesení č. 02793/RM1418/41
Zastupitelstvo města
1)

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

2)

stanoví,
že spolu s primátorem podepíše obecně závaznou vyhlášku dle bodu 1) tohoto usnesení
náměstek primátora Mgr. Michal Mariánek
Vyřizuje:

Mgr. Renata Kolková,
vedoucí odboru legislativního a právního

ZM_M 53
Návrh smlouvy o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v
Moravskoslezském kraji“

T: 16.12.2015

(zn.předkl.)
33

Usnesení číslo: 0812/ZM1418/12
k usnesení č. 02825/RM1418/41
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o uzavření smlouvy o spolupráci při realizaci projektu “Kotlíkové dotace v Moravskoslezském
kraji” mezi statutárním městem Ostrava
a
Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, dle přílohy

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

č. 1 předloženého materiálu

ZM_M 56
Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů

(zn.předkl.)
29

Usnesení číslo: 0813/ZM1418/12
k usnesení č. 02829/RM1418/41
Zastupitelstvo města
1)

vydává
obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů

2)

stanoví,
že spolu s primátorem podepíše obecně závaznou vyhlášku dle bodu 1) tohoto usnesení
náměstkyně primátora doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D.
Vyřizuje:

Ing. Lukáš Jančálek,
vedoucí odboru financí a rozpočtu

T: 18.12.2015

ZM_M 3
Snížení kapitálových výdajů investičního odboru roku 2015 k
financování výdajů v roce 2016

(zn.předkl.)
29

Usnesení číslo: 0814/ZM1418/12
k usnesení č. 02779/RM1418/40
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
snižují kapitálové výdaje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu celkem o 331 976 tis.Kč
snižuje financování na pol. 8115 o 326 876 tis.Kč
snižují převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy

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

Usnesení

na § 6330, pol. 4137, ORJ 120, ÚZ 621, org. 621 o 5 100 tis.Kč
Městský obvod Hrabová
- sníží převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje
na § 6330, pol. 5347, ÚZ 621, org. 621 o 5 100 tis.Kč
- sníží financování na pol. 8115 o 5 100 tis.Kč
2)

ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové opatření
Vyřizuje:

Ing. Lukáš Jančálek,
vedoucí odboru financí a rozpočtu

ZM_M 4
Návrh rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 2016

T: 31.12.2015

(zn.předkl.)
29

Usnesení číslo: 0815/ZM1418/12
k materiálu č. BJ1418 03781/15
k usnesení č. 02777/RM1418/40
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
a) rozpočet statutárního města Ostrava pro rok 2016 v členění
- příjmy celkem před konsolidací
- financování
- celkové zdroje před konsolidací
- běžné výdaje před konsolidací
- kapitálové výdaje
- výdaje celkem před konsolidací

6 877 352 tis.Kč
- 4 847 tis.Kč
6 872 505 tis.Kč
5 629 877 tis.Kč
1 242 628 tis.Kč
6 872 505 tis.Kč

b) účelové neinvestiční dotace pro městské obvody na rok 2016 v celkové výši 136 648 tis.Kč
dle přílohy č. 9 předloženého materiálu a účelovou investiční dotaci pro městský obvod Svinov
ve výši 12 021 tis.Kč na akci Novostavba MŠ ve Svinově na ul. Stanislavského
c) neúčelové neinvestiční dotace pro městské obvody na rok 2016 v celkové výši 679 943
tis.Kč dle přílohy č. 10 a neúčelové investiční dotace pro městské obvody na rok 2016 v

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

Usnesení

celkové výši 100 000 tis.Kč dle přílohy č. 11 předloženého materiálu
d) přerozdělení dotací ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu mezi
statutární město Ostrava a městské obvody na rok 2016 v celkové výši 263 880 tis.Kč dle
přílohy č. 12 předloženého materiálu
e) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace na rok 2016 dle přílohy č. 15 předloženého
materiálu
f) rozpočtový výhled na roky 2017-2019 dle přílohy č. 19 předloženého materiálu
2)

bere na vědomí
a) seznam všech požadavků městských obvodů na zařazení do investičního rozpočtu na rok
2016 dle přílohy č. 13 předloženého materiálu
b) seznam všech požadavků odborů MMO na zařazení do investičního rozpočtu na rok 2016
dle přílohy č. 14 předloženého materiálu
c) rozpočtové provizorium příjmů a financování, běžných výdajů a kapitálových výdajů dle
příloh č. 16, 17 a 18 předloženého materiálu

3)

rozhodlo
a) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace
společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. se sídlem A. Brože 2/3124, 700 30
Ostrava-Zábřeh, IČO 25816977 dle přílohy č. 20 předloženého materiálu
b) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace
společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. se sídlem Čkalovova 6144/20,
708 00 Ostrava-Poruba, IČO 25385691 dle přílohy č. 21 předloženého materiálu
c) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace
společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. se sídlem Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava-Zábřeh,
IČO 25911368 dle přílohy č. 22 předloženého materiálu
d) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace
společnosti Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o. se sídlem nám. SNP 1, 700 30
Ostrava-Zábřeh, IČO 47973145 dle přílohy č. 23 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

e) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace
společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. se sídlem ul. 28. října 2556/124, 702 00 Ostrava,
IČO 47151595 dle přílohy č. 24 předloženého materiálu
f) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace
společnosti Janáčkův máj, o.p.s. se sídlem ul. 28. října 2556/124, 702 00 Ostrava-Moravská
Ostrava, IČO 26807882 dle přílohy č. 25 předloženého materiálu
g) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace
společnosti Ostravské výstavy, a.s. se sídlem Černá louka 3235, 702 00 Ostrava, IČO
25399471 dle přílohy č. 26 předloženého materiálu
h) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace
společnosti DK POKLAD se sídlem M. Kopeckého 675, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO
47670576 dle přílohy č. 27 předloženého materiálu
i) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace
společnosti Renarkon, o.p.s. se sídlem Mariánskohorská 1328/29, 702 00 Ostrava-Moravská
Ostrava, IČO 25380443 dle přílohy č. 28 předloženého materiálu
j) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace
subjektu Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava se sídlem tř. 17. listopadu 15,
Ostrava-Poruba, IČO 61989100 dle přílohy č. 29 předloženého materiálu
k) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace
subjektu Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje se sídlem
Výškovická 2995/40, 700 30 Ostrava- Zábřeh, IČO 70884561 dle přílohy č. 30 předloženého
materiálu
l) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace
společnosti Ostravský informační servis, s.r.o. se sídlem Jurečkova 1935/12, 702 00
Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 26879280 dle přílohy č. 31 předloženého materiálu
m) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace
společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. se sídlem Na Hradbách 1440/16, 702 00
Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 64613895 dle přílohy č. 32 předloženého materiálu
n) o uzavření dodatku č. 18 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících a
poskytnutí kompenzací za veřejné služby se společností Dopravní podnik, a.s. se sídlem
Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO 61974757 dle přílohy č. 33

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

předloženého materiálu
o) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace
společnosti Dopravní podnik, a.s. se sídlem Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava - Moravská
Ostrava, IČO 61974757 dle přílohy č. 34 předloženého materiálu
p) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace
subjektu Slezská diakonie se sídlem Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín, IČO 65468562 dle
přílohy č. 35 předloženého materiálu
r) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace
subjektu Armáda spásy v České republice,z.s. se sídlem Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha 5,
IČO 40613411 dle přílohy č. 36 předloženého materiálu
s) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční
dotace subjektu Armáda spásy v České republice, z.s. se sídlem Petržílkova 2565/23, 158 00
Praha 5, IČO 40613411 dle přílohy č. 37 předloženého materiálu
t) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční
dotace subjektu Asociace TRIGON, o.p.s. se sídlem Skautská 1045/3, 708 00 Ostrava-Poruba,
IČO 27027686 dle přílohy č. 38 předloženého materiálu
u) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční
dotace společnosti DTO CZ, s.r.o. se sídlem Mariánské nám. 480/5, 709 28
Ostrava-Mariánské Hory, IČO 47666439 dle přílohy č. 39 předloženého materiálu
v) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční
dotace subjektu Nadace na pomoc zvířatům se sídlem Ukrajinská 1536/28, 708 00
Ostrava-Poruba, IČO 25817981 dle přílohy č. 40 předloženého materiálu
w) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace
subjektu Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě se sídlem Partyzánské náměstí 2633/7, 702 00
Ostrava, IČO 71009396 dle přílohy č. 41
z) o poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na
realizaci významných akcí v oblasti sportu a handicapu příjemcům dle přílohy č. 42, a to ve
výši dle uvedené přílohy předloženého materiálu a rozhodnout o uzavření smluv o poskytnutí
účelových neinvestičních dotací mezi statutárním městem Ostrava a příjemci dle přílohy č. 42 a
dle přílohy č. 43 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.

Strana 16/62

Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města
4)

Usnesení

ukládá
radě města
zapracovat do návrhu rozpočtu pro rok 2017 částku 3 000 tis.Kč na konání akce ME v
krasobruslení Ostrava 2017
Vyřizuje:

5)

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

T: 31.12.2016

svěřuje
radě města v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2016 schvalování a provádění úprav závazných
ukazatelů příspěvkovým organizacím zřízením zastupitelstvem města s výjimkou případů, kdy
příslušné rozpočtové opatření předcházející úpravě těchto závazných ukazatelů v souladu s
článkem 10, odstavec 5 obecně závazné vyhlášky č. 14/2013 Statut města Ostravy vyhrazeno k
projednání zastupitelstvu města

ZM_M 6
Strategie integrované teritoriální investice ostravské aglomerace (ITI)

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 0816/ZM1418/12
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
návrh Strategie integrované teritoriální investice ostravské aglomerace na období 2014 - 2020
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

2)

schvaluje
návrh na změnu složení Řídícího výboru ITI ostravské aglomerace dle přílohy č. 3
předloženého materiálu

3)

schvaluje
aby o změnách ve složení Řídícího výboru ITI rozhodovala rada města

4)

schvaluje
Statut a Jednací řád Řídícího výboru ITI dle přílohy č. 4 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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5)

Usnesení

schvaluje
využití poradních skupin Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje v rámci
implementační struktury ITI včetně Statutu a Jednacího řádu poradních skupin dle
předloženého materiálu

ZM_M 7
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2816/2013/OER o
poskytnutí účelové dotace Národnímu divadlu moravskoslezskému,
příspěvkové organizaci

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 0817/ZM1418/12
k usnesení č. 2026/ZM1014/27
k usnesení č. 02732/RM1418/40
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2816/2013/OER mezi Statutárním města Ostrava a
Národním divadlem moravskoslezským, příspěvkovou organizací, se sídlem Čs. legií 148/14,
701 04, Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 00100528 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

2)

rozhodlo
o nenavýšení celkových finančních prostředků na přípravu projektů “Rozvoj Divadla Jiřího
Myrona” a “Vznik zkušebny v prostorách DJM - Blackbox” o částku 644 137,- Kč Národnímu
divadlu moravskoslezskému, příspěvkové organizaci, se sídlem Čs. legií 148/14, Ostrava Moravská Ostrava, IČ 00100528, na základě žádosti dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

ZM_M 8
Vzdání se funkce přísedících Okresního soudu v Ostravě

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 0818/ZM1418/12
k usnesení č. 02692/RM1418/39
k usnesení č. 02784/RM1418/40
Zastupitelstvo města
1)

přijímá
oznámení stávajících přísedících Okresního soudu v Ostravě paní DXXXXX ChXXXXXX,

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

trvalý pobyt Ostrava a pana JXXXXX NXXXXXXXX, trvalý pobyt Ostrava, o vzdání se
funkce přísedících Okresního soudu v Ostravě

ZM_M 9
Žádost Tělocvičné jednoty Sokol Poruba o poskytnutí mimořádných
peněžních prostředků na realizaci projektu „Sportovní příprava a účast
v soutěži o titul Mistra ČR 2015/2016 v házené starších žákyň”

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 0819/ZM1418/12
k usnesení č. 02730/RM1418/40
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
rozhodlo o poskytnutí mimořádné účelové dotace Tělocvičné jednotě Sokol Poruba se sídlem
ul. Vřesinská 121/97, 70800 Ostrava-Poruba, IČO: 41034635 ve výši 90 tis. Kč na realizaci
projektu „Sportovní příprava a účast v soutěži o titul Mistra ČR 2015/2016 v házené starších
žákyň” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy mezi statutárním městem
Ostrava a výše uvedeným subjektem dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

2)

schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšují neinvestiční transfery
na § 3421, pol. 5222, ORJ 161 o 90 tis. Kč
- zvyšují nedaňové příjmy
na § 3419, pol. 2212, ORJ 161 o 50 tis. Kč
- snižují neinvestiční transfery
na § 3421, pol. 5222, ÚZ 7104, ORJ 161 o 20 tis. Kč

- snižují běžné výdaje
na § 3419, pol. 5169, ÚZ 7112, ORJ 161 o 20 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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3)

Usnesení

ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení
T: 31.12.2015

ZM_M 10
Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí investiční
účelové dotace obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 0820/ZM1418/12
k usnesení č. 02729/RM1418/40
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu
statutárního města Ostravy evid. č. 1570/2013/SVŠ s obchodní společností VÍTKOVICE
ARÉNA, a.s., Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 25911368 dle přílohy č. 4
předloženého materiálu

ZM_M 41
(zn.předkl.)
Zásady pro poskytování pracovního volna s náhradou mzdy a náhrady
35
ušlého výdělku členům zastupitelstva města, kteří nejsou pro výkon své
funkce dlouhodobě uvolněni (pro rok 2016)
Usnesení číslo: 0821/ZM1418/12
k usnesení č. 02789/RM1418/41
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
Zásady pro poskytování pracovního volna s náhradou mzdy a náhrady ušlého výdělku členům
zastupitelstva města, kteří nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni (pro rok 2016), a
to ve znění dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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ZM_M 42
(zn.předkl.)
Změna usnesení č. 0623/ZM1418/8 ze dne 9.9.2015 (Smlouva o finanční
35
spoluúčasti a spolupráci při zajištění projektu s Roma Education Fund)
Usnesení číslo: 0822/ZM1418/12
k usnesení č. 02019/RM1418/29
k usnesení č. 0623/ZM1418/8
k usnesení č. 02795/RM1418/41
Zastupitelstvo města
1)

mění
usnesení č.0623/ZM1418/8 ze dne 9.9.2015 v bodě 1 tak, že příloha č. 1 se nahrazuje přílohou
č. 1 předloženého materiálu

ZM_M 43
Žádost spolku FC Vítkovice 1919 z. s. o změnu termínu použití a
vyúčtování poskytnuté investiční dotace

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 0823/ZM1418/12
k usnesení č. 02797/RM1418/41
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o změně termínu použití a vyúčtování poskytnuté účelové investiční dotace spolku FC
Vítkovice 1919 z. s., se sídlem 30. dubna 560/11, 702 00 Ostrava, IČ: 22881425 a uzavření
Dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. 1313/2014/SVŠ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

ZM_M 11
Návrh na úpravu závazného ukazatele právnické osobě Domov
Slunovrat, Ostrava - Přívoz, příspěvková organizace o 20.487 tis. Kč

(zn.předkl.)
30

Usnesení číslo: 0824/ZM1418/12
k usnesení č. 02672/RM1418/39
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje

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

úpravu závazného ukazatele, a to
- zvýšení investičního příspěvku právnické osobě Domov Slunovrat, Ostrava - Přívoz,
příspěvková organizace o 20.487 tis. Kč

ZM_M 12
Návrh dodatků k poskytnutým víceletým neinvestičním dotacím na
období 2015-2018

(zn.předkl.)
30

Usnesení číslo: 0825/ZM1418/12
k usnesení č. 02735/RM1418/40
k usnesení č. 0225/ZM1418/4
k usnesení č. 0157/ZM1418/3
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí víceletých neinvestičních účelových dotací v
oblasti sociální péče dle přílohy č. 2, se subjekty uvedenými v příloze č. 5 a v oblasti
protidrogové prevence dle přílohy č. 4 se subjekty uvedenými v příloze č. 6 a 7 předloženého
materiálu

ZM_M 44
Schválení záměru zpracování dokumentu Strategie protidrogové
politiky statutárního města Ostrava na období 2016-2020

(zn.předkl.)
30

Usnesení číslo: 0826/ZM1418/12
k usnesení č. 02803/RM1418/41
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
záměr zpracovat Strategii protidrogové politiky statutárního města Ostrava na období
2016-2020

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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ZM_M 13
Schválení úpravy závazných ukazatelů - zvýšení neinvestičních
příspěvků městským organizacím z oblasti kultury na rok 2015

Usnesení

(zn.předkl.)
31

Usnesení číslo: 0827/ZM1418/12
k usnesení č. 02644/RM1418/39
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
úpravu závazných ukazatelů – zvýšení neinvestičních příspěvků organizacím
a) Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace, ul. Čs. legií č. 148/14, 701 04
Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 00100528, o 1 110 tis. Kč
b) Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace, Pivovarská 3164/15, 728 32 Ostrava –
Moravská Ostrava, IČO: 00533874, o 95 tis. Kč
c) Komorní scéna Aréna, příspěvková organizace, 28. října 2, 701 85 Ostrava, IČO:
00845035, o 75 tis. Kč
d) Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvková organizace, 28. října 124, Ostrava – Moravská
Ostrava, PSČ 702 00, IČO: 00373222, o 195 tis. Kč

ZM_M 14
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční
účelové dotace Národnímu divadlu moravskoslezskému, p.o. - změna
termínu použití dotace

(zn.předkl.)
31

Usnesení číslo: 0828/ZM1418/12
k usnesení č. 02769/RM1418/40
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu
statutárního města Ostravy ev. č. 1168/2015/KSV uzavřené mezi statutárním městem Ostrava
a Národním divadlem moravskoslezským, příspěvkovou organizací, ul. Čs. legií č. 148/14,
701 04 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 00100528, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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ZM_M 15
Uznání dluhu a dohoda o splátkách

Usnesení

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 0829/ZM1418/12
k usnesení č. 02762/RM1418/40
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
na straně věřitele o uzavření uznání dluhu a dohody o splátkách na dluh ve výši 570.498,09
Kč, který vznikl neuhrazením nájemného za užívání pozemku parc. č. 892/5, jehož součástí je
budova č.p. 1925 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, včetně souboru movitých věcí, s
dlužníkem
Družstvo lékařů Diagnostického centra
Sokolská třída 1925/49
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO: 25374273
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

ZM_M 16
(zn.předkl.)
Návrh na přijetí daru vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu v k.ú.
32
Slezská Ostrava, v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava a uzavření darovací
smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti s dárcem a povinným DIAMO,
s.p.
Usnesení číslo: 0830/ZM1418/12
k usnesení č. 02650/RM1418/39
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o přijetí daru, a to:
- vodovod pro veřejnou potřebu o celkové délce 1 174 m je situovaný na pozemcích parc. č.
2401, parc. č. 1946/77, parc. č. 1946/102, parc. č. 1946/101, parc. č. 1946/103, parc. č. 2396/1,
parc. č. 2396/71, parc. č. 2367, parc. č. 2396/59, parc. č. 2396/55, parc. č. 2396/54, parc. č.
2396/38, parc. č. 2396/87, parc. č. 2396/81, parc. č. 2396/68, parc. č. 2396/111, parc. č.
2396/113, parc. č. 2382/1, parc. č. 2396/116, parc. č. 2381, parc. č. 2396/115, parc. č. 2396/70,

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. 2396/119, parc. č. 2396/121, parc. č. 2396/66, parc. č. 2396/52, parc. č. 2396/77, parc.
č. 2396/35, parc. č. 2396/58, parc. č. 2396/94, parc. č. 2396/49, parc. č. 2396/57, vše v k. ú.
Slezská Ostrava, obec Ostrava. Vodovod je osazen 9 ks podzemních hydrantů a 1 ks
nadzemního hydrantu a je zakreslen v příloze č. 1 předloženého materiálu,
- kanalizace pro veřejnou potřebu o celkové délce 1 556 m je situována na pozemcích parc. č.
750/3 (ul. Na Baranovci), parc. č. 2398, parc. č. 2397/2, parc. č. 2396/35, parc. č. 2396/42,
parc. č. 2396/77, parc. č. 2396/52, parc. č. 2396/1, parc. č. 2396/58, parc. č. 2396/59, parc. č.
2396/66, parc. č. 2396/121, parc. č. 2396/119, parc. č. 2396/70, parc. č. 2396/68, parc. č.
2396/115, parc. č. 2396/111, parc. č. 2396/110, parc. č. 2396/82, parc. č. 2396/67, parc. č.
2374, parc. č. 2396/56, parc. č. 2396/75, parc. č. 2396/8, parc. č. 2402/1, parc. č. 2396/7, parc.
č. 2396/91, parc. č. 2396/53, parc. č. 2396/45, parc. č. 2396/44, parc. č. 2396/38, parc. č.
2396/49, parc. č. 2396/57, parc. č. 2396/71, parc. č. 2396/92, parc. č. 2367, parc. č. 2396/72,
vše v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava. Kanalizace je opatřena revizními šachticemi s
poklopy a dále podzemním septikem a odlehčovací komorou situovanými u napojení na
kanalizaci v ulici Na Baranovci. Kanalizace je zakreslena v příloze č. 2 předloženého
materiálu,
- vodovod pro veřejnou potřebu o celkové délce 180 m je situovaný na pozemcích p. p. č.
472/12, p. p. č. 451/4, p. p. č. 472/7, p. p. č. 458/49, p. p. č. 458/3, vše v k.ú. Heřmanice, obec
Ostrava, v trase od místa napojení na vodovod v ulici Orlovská až k šachtici A4 situovanou v
bývalém areálu dolu Heřmanice. Vodovod je osazen 1 ks nadzemního hydrantu. Vodovod je
zakreslen v příloze č. 3 předloženého materiálu
a uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
s dárcem
DIAMO, státní podnik
Stráž pod Ralskem, Máchova 201, PSČ 471 27
IČO: 00002739
2)

rozhodlo
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti - zřízení, provozování a údržby
kanalizace v částech pozemků:
- parc. č. 2374 - ostatní plocha, jiná plocha,
- parc. č. 2396/1 - ostatní plocha, manipulační plocha,
- parc. č. 2396/67 - ostatní plocha, manipulační plocha,
- parc. č. 2396/68 - ostatní plocha, manipulační plocha,
- parc. č. 2396/71 - ostatní plocha, manipulační plocha,
- parc. č. 2396/72 - ostatní plocha, manipulační 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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vše v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,
a zřízení, provozování a údržby vodovodu v části pozemku:
- p. p. č. 458/3 - ostatní plocha, manipulační plocha,
v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava,
s:
DIAMO, státní podnik
se sídlem Stráž pod Ralskem, Máchova 201, PSČ 471 27
IČO 00002739,
na dobu časově neomezenou za celkovou jednorázovou úplatu ve výši 24.200,-Kč včetně 21%
DPH
dle přílohy č. 6 předloženého materiálu,
za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva ke kanalizaci a vodovodu na statutární
město Ostrava na základě darovací smlouvy uvedené v bodě 1) tohoto usnesení

ZM_M 17
Návrh bezúplatně nabýt nemovitou věc v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava,
návrh uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k
nemovité věci a návrh na záměr města prodat část pozemku parc.č.
1766 v k.ú. Hrušov, obec Ostrava

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 0831/ZM1418/12
k usnesení č. 02768/RM1418/40
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
bezúplatně nabýt nemovitou věc v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava, a to:
- pozemek parc.č. 1788
od vlastníka:

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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Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, IČO 69797111, sídlo Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00, Praha 2 - Nové Město
a uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci dle přílohy č.
1/6 předloženého materiálu
2)

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

3)

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

4)

rozhodlo
o záměru města prodat nemovitou věc v k.ú. Hrušov, obec Ostrava, svěřenou městskému
obvodu Slezská Ostrava, a to:
- část pozemku parc.č. 1766 o výměře 170 m2, oddělena dle geometrického plánu č.
1330-71/2015 ze dne 5.5.2015 a nově označena jako pozemek parc.č. 1766/3 (viz příloha č.
2/3)
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

ZM_M 18
Návrh nenabýt pozemky a komunikace nacházející se na těchto
pozemcích v areálu Koblov v k.ú. Koblov, obec Ostrava a v areálu
Alexander v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava od vlastníka České
republiky-DIAMO, státní podnik

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 0832/ZM1418/12
k usnesení č. 02757/RM1418/40

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

rozhodlo
nenabýt pozemky a komunikace nacházející se na těchto pozemcích od vlastníka České
republiky, s právem hospodaření s majetkem státu DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem,
Máchova 201, PSČ 471 27, IČO 000 02 739, v níže uvedených areálech:
Areál Koblov
- část pozemku parc.č. 977/1 ostatní plocha, manipulační plocha,
- část pozemku parc.č. 983/1 ostatní plocha, manipulační plocha,
k.ú. Koblov, obec Ostrava
Areál Alexander
- pozemek parc.č. 671/23 ostatní plocha, manipulační plocha,
- pozemek parc.č. 687/21 ostatní plocha, manipulační plocha,
- pozemek parc.č. 1780/1 ostatní plocha, ostatní komunikace,
k.ú. Kunčičky, obec Ostrava

ZM_M 19
Návrh na svěření majetku městským obvodům Mariánské Hory a
Hulváky a Polanka nad Odrou

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 0833/ZM1418/12
k usnesení č. 02764/RM1418/40
Zastupitelstvo města
1)

si vyhrazuje
rozhodnutí označit níže uvedený majetek jakožto majetek svěřený dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b)
Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění, městskému
obvodu
a) Mariánské Hory a Hulváky
- stavba cyklistické stezky vybudovaná v rámci stavby “Cyklostezka Fráni Šrámka, Zelená”,
ORG 3133, stavba na pozemku p.p.č. 1084 v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, v majetku
města vedeno pod inventárním číslem 145892 v pořizovací hodnotě 462 034,-Kč
b) Polanka nad Odrou, majetek pořízený v rámci realizace stavby “Stavební úpravy Dělnického

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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domu v Polance nad Odrou”, ORG 8164, v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, a to:
- parkoviště a zpevněné plochy (SO 02) - parkovací plochy mezi ulicemi Molákovou, ul. Jana
Zrzavého a ul. Hraničky včetně chodníků a vjezdů, na pozemcích parc.č. 862/2, 861/2, 787/1, v
majetku města vedeno pod inventárním číslem 148488 v pořizovací hodnotě 2,302.921,40Kč,
- přípojka kanalizace (SO 04), délka přípojky 105,54m z PVC KG DN 250 (SN 8) v jednotném
sklonu 1,0%, na trase 4 revizní šachty prefabrikátové DN 1000, umístěná v pozemcích parc.č.
862/2, 861/2, 787/1, v majetku města vedeno pod inventárním číslem 148491 v pořizovací
hodnotě 613 875,30Kč,
- přípojka vody (SO 05) - napojená na vodovodní řad z PVC DN 100 v zeleném pásu podél ul.
Molákova, přípojka PV 1 z trub PE 100 RC, SDR11 DN 80 (d90x8,2mm) v celkové délce
22,04m, přípojka PV2 z trub PE 100, SDR11 DN 40 (d50x4,6mm) v celkové délce 20,76m,
umístěná v pozemcích parc.č. 860/1, 861/2, 862/2, v majetku města vedeno pod inventárním
číslem 148493 v pořizovací hodnotě 156.106,70Kč,
- přípojka elektro (SO 06) - nová elektrická přípojka provedena odbočením ze stávajícího
podpěrného bodu rozvodné skříně z venkovního nadzemního vedení NN, provedeného vodiči
AlFe, v pozemcích parc.č. 861/2, 787/1, 862/2, v majetku města vedeno pod inventárním
číslem 148500 v pořizovací hodnotě 167.562,02Kč,
- oplocení (SO 10) - oplocení sestaveno z prvků uceleného plotového systému, tvořeno
ocelovými sloupky, svařovanou sítí, betonovými dlaždicemi a otvíranými branami, celková
délka oplocení je 46,40m včetně bran a branek, oplocení umístěno na pozemku parc.č. 862/2,
861/2, v majetku města vedeno pod inventárním číslem 148505 v pořizovací hodnotě
77.271,08Kč.
2)

rozhodlo
označit majetek v bodě 1 a) tohoto usnesení jakožto majetek svěřený městskému obvodu
Mariánské Hory a Hulváky a v bodě 1 b) tohoto usnesení jakožto majetek svěřený městskému
obvodu Polanka nad Odrou dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013,
Statut města Ostravy, v platném znění

ZM_M 20
Návrh koupit pozemek v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 0834/ZM1418/12
k usnesení č. 02751/RM1418/40

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

rozhodlo
koupit pozemek parc.č. 732/5 v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava
ve vlastnictví manželů XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX, datum narození
XXXXXXXXXXX a XXXX XXXXXXXXXX, datum narození XXXXXXXX, oba bydliště
X XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXXX
za cenu obvyklou ve výši 40.000,-Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

2)

rozhodlo
vyhradit si rozhodnutí označit pozemek parc.č. 732/5 v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava jakožto
majetek svěřený městskému obvodu Krásné Pole, dle čl. 9 odst. 1, písm. b) Obecně závazné
vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků,
za podmínky, že se město stane jeho vlastníkem

3)

rozhodlo
označit pozemek parc.č. 732/5 v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava jakožto majetek svěřený
městskému obvodu Krásné Pole, dle čl. 9 odst. 1, písm. b) Obecně závazné vyhlášky č.
14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků,
za podmínky, že se město stane jeho vlastníkem

ZM_M 21
(zn.předkl.)
Návrh koupit nemovitou věc v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava v
32
rámci stavby “Kanalizační síť Nová Ves-Jih, inženýrské sítě 2. etapa”
Usnesení číslo: 0835/ZM1418/12
k usnesení č. 02766/RM1418/40
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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koupit pozemek p.p.č. 602/1 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Nová Ves u Ostravy,
obec Ostrava do vlastnictví statutárního města Ostravy
od: XXXXXX XXXXXX, rok narození XXXX, bydlištěm XXXXXXXX XXXXXXX XXXX
XXXXXXX XXX XX
za dohodnutou kupní cenu ve výši 126.900,-Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č.4 předloženého materiálu.
Zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé:
Výkupem předmětného pozemku je podmíněna výstavba kanalizační stoky 71, která je součástí
stavby „Kanalizační síť Nová Ves - Jih“, jejíž realizace již probíhá. Stavba je realizována
nedaleko zdrojů pitné vody a jejich ochranného pásma. V případě, že nebude tato stoka
realizována, nebude možné napojit stávající, ani nové nemovitosti na realizovanou splaškovou
kanalizaci. Vzhledem k tomu, že se jedná o výstavbu v zastavěném území, není možné tuto
stoku vést v jiné trase a napojit tyto nemovitosti na budovanou kanalizaci jiným způsobem.

ZM_M 22
Návrh prodat pozemek parc.č. 550 v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 0836/ZM1418/12
k usnesení č. 02651/RM1418/39
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
prodat pozemek parc.č. 550 v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města
Ostravy, nesvěřený městskému obvodu Vítkovice
XXXXXXXXX XXXXXXXX, rok narození XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXX XXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXX
za sjednanou kupní cenu ve výši 216.600,- Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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ZM_M 23
(zn.předkl.)
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava a v
32
k.ú. Vrbice nad Odrou, obec Bohumín, návrh na záměr města nedarovat
nemovité věci v k.ú. Vrbice nad Odrou, obec Bohumín, návrh na záměr
města nesměnit nemovité věci v k.ú. Vrbice nad Odrou za k.ú. Koblov,
obec Ostrava
Usnesení číslo: 0837/ZM1418/12
k usnesení č. 02767/RM1418/40
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o záměru města prodat nemovitou věc v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, svěřenou MOb
Slezská Ostrava, a to:
- pozemek parc.č. 4009
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

2)

rozhodlo
o záměru města prodat nemovité věci, a to:
- pozemek parc.č. 647/20
- pozemek parc.č. 647/48
oba v k.ú. Vrbice nad Odrou, obec Bohumín, svěřené městskému obvodu Slezská Ostrava
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

3)

rozhodlo,
že město nemá záměr darovat nemovité věci, a to:
- pozemek parc.č. 647/20
- pozemek parc.č. 647/48
oba v k.ú. Vrbice nad Odrou, obec Bohumín, svěřené městskému obvodu Slezská Ostrava
Městu Bohumín, Masarykova 158, 73581 Nový Bohumín, IČO 00297569

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 směnit nemovité věci, a to:
- pozemek parc.č. 647/20
- pozemek parc.č. 647/48
oba v k.ú. Vrbice nad Odrou, obec Bohumín, svěřené městskému obvodu Slezská Ostrava
za nemovité věci, a to:
- pozemek parc.č. 2160/1
- pozemek parc.č. 2161
oba v k.ú. Koblov, obec Ostrava, ve vlastnictví Města Bohumín, Masarykova 158, Nový
Bohumín, 73581, IČO 00297569

ZM_M 24
(zn.předkl.)
Návrh na záměr města prodat či neprodat část pozemku parc.č. 849/17 v
32
k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava
Usnesení číslo: 0838/ZM1418/12
k usnesení č. 02752/RM1418/40
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo,
že město nemá záměr prodat část pozemku parc.č. 849/17 - ost. plocha, neplodná půda o
výměře 97 m2 v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, svěřeno městskému obvodu
Ostrava-Jih, oddělenou dle návrhu geometrického plánu č. 1052-297/2015 ze dne 17.7.2015 a
nově označenou jako pozemek parc.č. 849/142

ZM_M 25
Návrh na záměr města neprodat části pozemku v k.ú. Svinov, obec
Ostrava

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 0839/ZM1418/12
k usnesení č. 02756/RM1418/40
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo,
že město nemá záměr prodat

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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část pozemku parc.č. 1214/1, orná půda o výměře 109 m2, dle geodetického zaměření, které je
přílohou č. 1/3 tohoto materiálu
v k.ú. Svinov, obec Ostrava, svěřeno městskému obvodu Svinov
2)

rozhodlo,
že město nemá záměr prodat
část pozemku parc.č. 1214/1, orná půda o výměře 338 m2, dle zákresu ve snímku, který je
přílohou č. 1/4 tohoto materiálu
v k.ú. Svinov, obec Ostrava, svěřeno městskému obvodu Svinov

ZM_M 26
(zn.předkl.)
Návrh na záměr města neprodat pozemky (lokalita Sládkova), návrh na
32
záměr města směnit pozemky (lokalita ul. Hrušovská) vše k.ú. Moravská
Ostrava, obec Ostrava
Usnesení číslo: 0840/ZM1418/12
k usnesení č. 02754/RM1418/40
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo,
že město nemá záměr prodat pozemky, a to:
pozemek parc. č. 2310/2
pozemek parc. č. 2310/3
pozemek parc. č. 2310/4
v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a
Přívoz

2)

rozhodlo
o záměru města směnit části pozemků oddělené dle geometrického plánu č. 4746-39/2014 ze
dne 9.12.2014, vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to:
- část pozemku parc. č. 1133/1 o výměře 80 m2, nově označena jako pozemek parc.
č. 1133/28

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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- část pozemku parc. č. 1133/1, díl a) o výměře 63 m2 a část pozemku parc. č. 1135, díl c) o
výměře 76 m2 , sloučeny a nově označeny jako pozemek parc. č. 1135/4
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a
Přívoz
za
- část pozemku parc. č. 1134 o výměře 151 m2 , označena jako pozemek parc. č. 1134
- část pozemku parc. č. 1142/1 o výměře 13 m2, označena jako pozemek parc. č. 1142/1
ve vlastnictví společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

ZM_M 27
Návrh na záměr města neprodat a nesvěřit nemovité věci, v k.ú
Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita Nádražní, Jurečkova)

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 0841/ZM1418/12
k usnesení č. 02652/RM1418/39
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo,
že město nemá záměr prodat pozemky, a to:
pozemek parc. č. 361, jehož součástí je stavba č.p. 143
pozemek parc. č. 362
včetně součástí a příslušenství, tj. trvalé porosty, přípojka vody, kanalizace včetně šachtic,
lapač tuků, betonové dlažby včetně obrubníků, ploty včetně plotových vrat, venkovní schody
v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,
ve vlastnictví statutárního města Ostrava

2)

si vyhrazuje
rozhodnutí neoznačit níže uvedený majetek, jakožto majetek svěřený městskému obvodu
Moravská Ostrava a Přívoz dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) OZV č. 14/2013, Statut města
Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, a to:
pozemek parc. č. 361, jehož součástí je stavba č.p.143
pozemek parc. č. 362

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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včetně součástí a příslušenství, tj. trvalé porosty, přípojka vody, kanalizace včetně šachtic,
lapač tuků, betonové dlažby včetně obrubníků, ploty včetně plotových vrat, venkovní schody
v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
3)

rozhodlo
neoznačit majetek uvedený v bodě 2) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č.
14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků

ZM_M 28
(zn.předkl.)
Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Stará Bělá a v k.ú.
32
Vítkovice, obec Ostrava, návrh svěřit pozemek parc.č. 630/3 v k.ú.
Vítkovice
Usnesení číslo: 0842/ZM1418/12
k usnesení č. 02755/RM1418/40
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo,
že město nemá záměr prodat níže uvedené nemovité věci v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava,
nesvěřené městskému obvodu Stará Bělá, a to:
- pozemek parc.č. 2917/4
- část pozemku parc.č. 2917/8 o výměře cca 2400 m2, dle zákresu ve snímku, který je přílohou
č. 1 předloženého materiálu

2)

rozhodlo,
že město nemá záměr prodat část pozemku parc.č. 630/3 - ost. plocha, ost. komunikace o
výměře 458 m2 v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, nesvěřeno městskému obvodu Vítkovice,
oddělenou dle GP č. 2427-109/2015 ze dne 25.6.2015 a nově označenou jako pozemek parc.č.
630/6 - ost. plocha, ost. komunikace

3)

si vyhrazuje
rozhodnutí označit níže uvedený majetek, jakožto majetek svěřený dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b)
OZV č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, 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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městskému obvodu Vítkovice
pozemek parc. č. 630/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace v pořizovací ceně 2 915 600,-Kč
v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava
4)

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

ZM_M 29
Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Mošnov, obec
Mošnov

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 0843/ZM1418/12
k usnesení č. 02753/RM1418/40
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o záměru města neprodat:
- pozemek p.č.st. 455 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 313, jiná stavba
na pozemku p.č.st. 455
- část pozemku p.p.č. 822/47 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 3.618 m2, z celkové výměry
40.697
m2,
vše v k.ú. Mošnov, obec Mošnov, ve vlastnictví statutárního města Ostravy

ZM_M 30
Návrh na odejmutí nemovitých věcí ze svěření městskému obvodu
Vítkovice

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 0844/ZM1418/12
k usnesení č. 02655/RM1418/39

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

rozhodlo
o odejmutí nemovitých věcí ze svěření městskému obvodu Vítkovice v souladu s ustanovením
§ 132 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
a to:
pozemku p.č.st. 5220, zast. plocha a nádvoří, součástí pozemku je stavba bez čp., jiná stavba,
která stojí ještě na pozemku p.č.st. 5221 (LV 492 - vlastník SMO)
pozemku p.p.č. 455/4, ostatní plocha, sporotviště a rekreační plocha
pozemku p.p.č. 455/55, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha
pozemku p.p.č. 455/56, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha
pozemku p.p.č. 455/84, ostatní plocha, manipulační plocha
pozemku p.p.č. 455/107, ostatní plocha, ostatní komunikace
pozemku p.p.č. 455/108, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha
pozemku p.p.č. 455/109, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha
pozemku p.p.č. 455/111, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha
pozemku p.p.č. 455/112, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha
pozemku p.p.č. 455/114, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha
pozemku p.p.č. 455/115, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha
pozemku p.p.č. 455/117, ostatní plocha, zeleň
pozemku p.p.č. 455/122, ostatní plocha, zeleň
pozemku p.p.č. 455/123, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha
pozemku p.p.č. 455/124, ostatní plocha, jiná plocha
pozemku p.p.č. 455/125, ostatní plocha, ostatní komunikace
pozemku p.p.č. 455/126, ostatní plocha, manipulační plocha
pozemku p.p.č. 455/130, ostatní plocha, jiná plocha
pozemku p.p.č. 455/132, ostatní plocha, jiná plocha
pozemku p.p.č. 455/134, ostatní plocha, ostatní komunikace
pozemku p.p.č. 455/135, ostatní plocha, jiná plocha
pozemku p.p.č. 455/136, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha
pozemku p.p.č. 460/11, ostatní plocha, jiná plocha
pozemku p.p.č. 460/51, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha
pozemku p.p.č. 460/52, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha
pozemku p.p.č. 460/53, ostatní plocha, jiná plocha
pozemku p.p.č. 460/55, ostatní plocha, jiná plocha
pozemku p.p.č. 460/56, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha
pozemku p.p.č. 460/57, ostatní plocha, jiná plocha
pozemku p.p.č. 460/58, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha
pozemku p.p.č. 460/59, ostatní plocha, zeleň
pozemku p.p.č. 460/60, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha
pozemku p.p.č. 460/61, ostatní plocha, ostatní komunikace
pozemku p.p.č. 1530/1,ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha
pozemku p.p.č. 1530/2, ostatní plocha, jiná plocha
vše v k.ú. Zábřeh - VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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ZM_M 31
(zn.předkl.)
Návrh na uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného
32
břemene s vlastníkem pozemků Moravskoslezský kraj, návrh na
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s vlastníkem
pozemku SŽDC, s.o. a návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti
s vlastníkem pozemku ŘSD pro oprávněného SMO
Usnesení číslo: 0845/ZM1418/12
k usnesení č. 02659/RM1418/39
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
na straně budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene veřejného osvětlení a sloupu k částem pozemků:
p.p.č. 680/9 - ostatní plocha, silnice,
p.p.č. 1095/7 - ostatní plocha, silnice,
p.p.č. 1095/19 - ostatní plocha, silnice
v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, s vlastníkem pozemků:
Moravskoslezský kraj
se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692
podle přílohy č. 3 předloženého materiálu

2)

rozhodlo
na straně budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene kabelového vedení světelného signalizačního zařízení k částem pozemků:
p.p.č. 680/8 - ostatní plocha, silnice,
p.p.č. 680/9 - ostatní plocha, silnice,
p.p.č. 736/1 - ostatní plocha, silnice,
p.p.č. 736/14 - ostatní plocha, silnice,
p.p.č. 1095/7 - ostatní plocha, silnice,
p.p.č. 1095/19 - ostatní plocha, silnice,
v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, s vlastníkem pozemků:
Moravskoslezský kraj
se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692
podle přílohy č. 6 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

rozhodlo
na straně budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
kabelového vedení světelného signalizačního zařízení a veřejného osvětlení k části pozemku:
p.p.č. 1149/2 - ostatní plocha, dráha,
v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, s:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem Praha 1-Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČO 70994234
a investorem stavby:
Moravskoslezský kraj
se sídlem ul. 28.října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692
podle přílohy č. 9 předloženého materiálu

4)

rozhodlo
na straně oprávněného uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti veřejného osvětlení k části
pozemku:
parc.č. 2950/1 - ostatní plocha, silnice
v k.ú. Poruba, obec Ostrava, s:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem 145 05 Praha 4, Na Pankráci 546/56, IČO 65993390
podle přílohy č. 12 předloženého materiálu

ZM_M 32
Návrh na uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebností s
právnickými osobami a smlouvy o zřízení služebnosti se společností
Tesařská, s.r.o.

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 0846/ZM1418/12
k usnesení č. 02749/RM1418/40

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

rozhodlo
na straně budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti –
zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu d 225 a o právu provést stavbu k pozemku:
- parc. č. 1115/2 – ostatní plocha, zeleň
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,
s budoucím povinným:
Asental Land, s.r.o.
se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, PSČ: 702 00
IČO 277 69 143
a
s investorem:
Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, Nádražní 28/3114, PSČ 72971
IČO 451 93 673,
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

2)

rozhodlo
na straně budoucího oprávněného ze služebnosti uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti – zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu k pozemku:
- p. p. č. 1149/2 – ostatní plocha, dráha
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava,
s budoucím povinným ze služebnosti:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO 70994234,

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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dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
3)

rozhodlo
na straně budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene – zřízení, provozování, vstupování a vjíždění v souvislosti se zřízením, stavebními
úpravami, opravami, provozováním a odstraněním vodovodního řadu D 110 k pozemku:
- parc. č. 2029/1 – trvalý travní porost
v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava,
s budoucím povinným:
Česká republika - Státní pozemkový úřad
sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
IČO 01312774
a
s investorem:
Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, Nádražní 28/3114, PSČ 72971
IČO 451 93 673,
dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

4)

rozhodlo
na straně oprávněného ze služebnosti uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti – zřízení,
provozování a údržby kanalizace DN 700 k pozemku:
p. p. č. 231/22 – orná půda
v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, s vlastníkem:
Tesařská, s.r.o.
se sídlem Ostrava – Vítkovice, Mírové náměstí 519, PSČ 703 00
IČO 286 27 296,

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

Strana 42/62

Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města

Usnesení

za celkovou jednorázovou úplatu ve výši 28.000,-Kč,
dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

ZM_M 33
Návrh na uzavření kupní smlouvy k pozemku v k. ú. Třebovice ve
Slezsku, obec Ostrava s ČR-ÚZSVM

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 0847/ZM1418/12
k usnesení č. 02750/RM1418/40
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o uzavření kupní smlouvy č. UZSVM/O/1781/2015-HMSO , dle přílohy č. 5 předloženého
materiálu
k pozemku parc. č. 446/7 v k. ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava za celkovou dohodnutou
kupní cenu 146.000,- Kč
s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město, IČO 697 97 111

ZM_M 34
Souhlas s postoupením pohledávek a převzetím dluhů

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 0848/ZM1418/12
k usnesení č. 02664/RM1418/39
Zastupitelstvo města
1)

souhlasí
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s postoupením pohledávek a s převzetím dluhů v
rozsahu uvedeném ve smlouvě o postoupení pohledávek a o převzetí dluhů, kterou uzavřou
postupitel a dlužník JXXX KXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, bytem XXXXX
XXXXXXXX XXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX a postupník a přejímatel dluhů
TXXXXX PXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, bytem X XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX

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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XXXXXXXX XXX XXX XXXXXXX dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
2)

souhlasí
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu s postoupením pohledávek a s převzetím dluhů v
rozsahu uvedeném ve smlouvě o postoupení pohledávek a o převzetí dluhů, kterou uzavřou
postupitel a dlužník XXXX SXXXXXXXX BXXXXX, nar. XXXXXXXX, bytem trvale
bytem: XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXX XXXX XXX XXX XXXXXXX a
postupník a přejímatel dluhů XXX. SXXXXXXXX BXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem
trvale bytem: XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXX XXXX XXX XXX
XXXXXXX dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

ZM_M 35
Návrh na zrušení usnesení zastupitelstva města č. 0421/ZM1418/6 ze
dne 10.6.2015 a návrh na výkup spoluvlastnických podílů k pozemkům
v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 0849/ZM1418/12
k usnesení č. 02765/RM1418/40
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o zrušení usnesení zastupitelstva města č. 0421/ZM1418/6 ze dne 10.6.2015

2)

rozhodlo
koupit tyto spoluvlastnické podíly:
- od JXXXXXX ChXXXXXXXX, datum narození XXXXXXXX, bytem XXXX
XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX
spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 1/2 k pozemku parc.č. 744/1 orná půda v k.ú.
Polanka nad Odrou, obec Ostrava za kupní cenu 285.500,-Kč
a spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 1/2 k pozemku parc.č. 3973 trvalý travní porost v
k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava za kupní cenu 459.500,-Kč
- od MXXXXX MXXXXX, datum narození XXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX XXX XX XXXXXXXXX
spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 2/6 k pozemku parc.č. 744/1 orná půda v k.ú.
Polanka nad Odrou, obec Ostrava za kupní cenu 190.333,-Kč
a spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 2/6 k pozemku parc.č. 3973 trvalý travní porost v
k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava za kupní cenu 306.333,-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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za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která je přílohou č. 4 předloženého materiálu, a
uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
3)

rozhodlo
vyhradit si rozhodnutí označit spoluvlastnické podíly o velikosti ideálních 5/6 k pozemkům
parc.č. 744/1 a parc.č. 3973, vše v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, jakožto majetek
svěřený městskému obvodu Polanka nad Odrou, dle čl. 9 odst. 1, písm. b) Obecně závazné
vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků za podmínky,
že se statutární město Ostrava stane jejich vlastníkem

4)

rozhodlo
označit spoluvlastnické podíly o velikosti ideálních 5/6 k pozemkům parc.č. 744/1 a parc.č.
3973, vše v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava,
jakožto majetek svěřený městskému obvodu Polanka nad Odrou, dle čl. 9 odst. 1, písm. b)
Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a
doplňků za podmínky, že se statutární město Ostrava stane jejich vlastníkem

ZM_M 36
Uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady
regionu soudržnosti Moravskoslezsko - projekt “Zklidnění ulice
Nádražní - I. etapa”

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 0850/ZM1418/12
k usnesení č. 02740/RM1418/40
k usnesení č. 10790/RM1014/139
Zastupitelstvo města
1)

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

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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ZM_M 45
Návrh koupit pozemky v k.ú. Radvanice, obec Ostrava

Usnesení

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 0851/ZM1418/12
k usnesení č. 02814/RM1418/41
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
koupit nemovité věci v k.ú. Radvanice, obec Ostrava, a to pozemky:
- parc.č. 2875/2
- parc.č. 2875/4
- parc.č. 2875/5
- parc.č. 2875/6
- parc.č. 2875/7
- parc.č. 2876/3
- parc.č. 2876/4
- parc.č. 2876/5
- parc.č. 2876/6
- parc.č. 2876/8
- parc.č. 2876/9
- parc.č. 2876/10
od podílových spoluvlastníků:
- Ing. arch. XXXXXXXX XXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXX, XXX XX XXXXXXXXXXXXXX (podíl ve výši 1/2)
- XXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX X,
XXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX (podíl ve výši 1/4)
XXX XXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXX XX XXXXXX X, XXXX
XXXXXXXX, XXXXXXXXX (podíl ve výši 1/4)
za sjednanou kupní cenu v celkové výši 1.877.250,-Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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ZM_M 46
Návrh prodat nemovité věci v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava

Usnesení

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 0852/ZM1418/12
k usnesení č. 02812/RM1418/41
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
zrušit své usnesení č. 1430/ZM1014/20, bod 2) ze dne 5.12.2012 (prodej pozemku p.p.č.
460/23 - ost. plocha, jiná plocha v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava) nesvěřený městskému
obvodu Vítkovice

2)

projednalo
žádost pana XXXXXXX XXXXXXXXX, rok narození 1969, bydliště XXXXXXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX o prodej níže uvedených nemovitých věcí v k.ú.
Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, nesvěřených městskému obvodu Vítkovice, a to:
- pozemku p.p.č. 460/23
- pozemku p.č.st. 4378
- pozemku p.č.st. 4959
s tím, že pan XXXXXXXXX požaduje prodat pozemek p.p.č. 460/23 za sníženou kupní
cenu, než je cena obvyklá stanovená znaleckým posudkem č. 3230-17/2015 ze dne 5.2.2015
znalce XXXXXXXXXX XXXXXX ve výši 481.600,- Kč, a to za kupní cenu ve výši 240.800,Kč

3)

rozhodlo
prodat pozemek p.č.st. 4959 v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města
Ostravy, nesvěřený městskému obvodu Vítkovice
panu
XXXXXXXX
XXXXXXXXXXX,
rok narození XXXXX bydliště XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
XXX XX
za cenu obvyklou ve výši 18.400,- Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
s
tím, že uvedený pozemek v rámci předkupního práva bude nabídnut panu XXXXXX
XXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXX XXXXXXX XXXXXXX
XXXXXXX XXX XX XXXXXXX

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
prodat níže uvedené nemovité věci v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, nesvěřené městskému
obvodu Vítkovice, a to:
- pozemek p.p.č. 460/23
- pozemek p.č.st. 4378
včetně příslušenství na pozemku p.p.č. 460/23 v k.ú. Zábřeh-VŽ, a to venkovních úprav (plot
z kovových profilů a vrata ocelová z profilů)
panu XXXXXXX
XXXXXXXXXXX, rok narození XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX XX
za cenu obvyklou ve výši 547.600,- Kč, z toho:
- kupní cena pozemku p.p.č. 460/23 činí ........................ 481.600,- Kč
- kupní cena pozemku p.č.st. 4378 činí .............................20.800,- Kč
- venkovní úpravy na pozemku p.p.č. 460/23 činí .............45.200,- Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 6 předloženého materiálu
za podmínky, že obě kupní smlouvy s panem XXXXXXXX XXXXXXXXXX budou
uzavřeny současně
4)

rozhodlo
o učinění nabídky na využití předkupního práva na odkoupení pozemku p.č.st. 4959 v k.ú.
Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřeného městskému
obvodu Vítkovice s termínem pro vyjádření do 14 dnů ode dne doručení této nabídky
panu XXXXXXXXX XXXXXXXXX, rok narození 1935, bydliště XXXXX XXXXXXX
XXXXXXX XXXXXXX XXX XXX XXXXXXXXX
za cenu obvyklou ve výši 18.400,- Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

ZM_M 47
Návrh prodat nemovité věci v k ú. Poruba, obec Ostrava

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 0853/ZM1418/12
k usnesení č. 02813/RM1418/41

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

rozhodlo
prodat níže uvedené nemovité věci v k. ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního
města Ostravy, bez svěření městskému obvodu včetně součástí a příslušenství, a to:
- pozemek parc. č. 291 jehož součástí je stavba čp. 491
- přípojky vody a kanalizace ke stavbě čp. 491
- pozemek parc. č. 293 včetně betonového hřiště - sportoviště, zpevněné plochy - účelové
(obslužné) komunikace sloužící pro příjezd k budově, parkovací plochy u budovy a oplocení
pozemku
za účelem provozování vzdělávacího zařízení
za sjednanou celkovou kupní cenu ve výši 11 280 000,- Kč, a to
do společného jmění manželů XXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX., datum narození
XXXXXXXX a Ing. XXXX XXXXXXXXXX, datum narození XXXXXXXXXX, oba
bydliště: XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXX, spoluvlastnický
podíl 1/2, za kupní cenu ve výši 5.640.000,- Kč
a
XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX, datum narození XXXXXXXXX,
bydliště: XXXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX, spoluvlastnický
podíl 1/2, za kupní cenu ve výši 5.640.000,- Kč
a uzavřít kupní smlouvu a smlouvu o zřízení věcného předkupního práva dle přílohy
č. 2 předloženého materiálu

ZM_M 48
Návrh neprodat nemovité věci v k.ú. Vřesina u Bílovce, obec Vřesina

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 0854/ZM1418/12
k usnesení č. 02809/RM1418/41
Zastupitelstvo města
1)

projednalo

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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žádost Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, sídlo Na Pankráci 546/56, PSČ 145 05
Praha 4, týkající se projednání návrhu kupní smlouvy, jejímž předmětem je prodej nemovitých
věcí v k.ú. Vřesina u Bílovce, obec Vřesina
2)

rozhodlo
neprodat nemovité věci v k.ú. Vřesina u Bílovce, obec Vřesina, a to pozemky:
- parc.č. 1174/6
- parc.č. 1698/14
- parc.č. 1698/15
- parc.č. 1698/17
- parc.č. 1701/4
- parc.č. 1701/6
- parc.č. 1701/9
- parc.č.1701/11
- parc.č. 1701/12
- parc.č. 1705/6
- parc.č. 1709/49
- parc.č. 1709/50
- parc.č. 1715/34
- parc.č. 1715/35
- parc.č. 1717/2
- parc.č. 1717/4
- parc.č. 1717/5
- parc.č. 1717/9
- parc.č. 1717/10
- parc.č. 1717/11
- parc.č. 1717/12
- parc.č. 1717/13
- parc.č. 1717/15
- parc.č. 1717/16
- parc.č. 1719/7
- parc.č. 1719/8
- parc.č. 1719/9
- parc.č. 1719/10
- parc.č. 1719/11
- parc.č. 1719/37
- parc.č. 1719/38
- parc.č. 1719/39
- parc.č. 1720/2
- parc.č. 1722/3
- parc.č. 1753/65
- parc.č. 1760/2
- parc.č. 1760/3
- parc.č. 2130/27

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. 2130/29
- parc.č. 2130/30
- parc.č. 2137/2
- parc.č. 2137/7
- parc.č. 2137/15
- parc.č. 2137/19
- parc.č. 2137/20
- parc.č. 2137/21
- parc.č. 2137/24
- parc.č. 2137/25
- parc.č. 2137/26
- parc.č. 2137/28
- parc.č. 2137/29
- parc.č. 2137/31
- parc.č. 2137/36
- parc.č. 2137/39
- parc.č .2137/40
- parc.č. 2137/42
- parc.č. 2522/1
- parc.č. 2522/2
- parc.č. 2522/3
- parc.č. 2522/4
- parc.č. 2522/5
- parc.č. 2522/6
- parc.č. 2522/7
- parc.č. 2522/8
- parc.č. 2522/10
- parc.č. 2522/11
- parc.č. 2522/12
- parc.č. 2522/13
- parc.č. 2522/14
- parc.č. 2523/1
- parc.č. 2523/2
- parc.č. 2523/3
- parc.č. 2523/5
- parc.č. 2523/6
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, sídlo Na Pankráci 546/56, PSČ 145 05 Praha 4,
za kupní cenu 7.389.960,-Kč a neuzavřít kupní smlouvu, která je přílohou č. 1/5 předloženého
materiálu
Odchylku od kupní ceny, která není v daném místě a čase obvyklá, není možné řádně
zdůvodnit.

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
uložit Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru majetkového
písemně vyzvalo Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, sídlo Na Pankráci 546/56, PSČ
145 05 Praha 4, aby požádalo Ministerstvo financí o udělení předchozího souhlasu ke sjednání
kupní ceny při úplatném nabývání pozemků uvedených v bodě 2) tohoto usnesení za cenu v
čase a místě obvyklou, a to ve výši stanovené znaleckým posudkem č. 22-15 ze dne 23.9.2015,
zpracovaným obchodní společností ALFA znalecká s.r.o., tj. celkem 24.330.900,-Kč

ZM_M 59
(zn.předkl.)
Návrh na změnu usnesení č. 0768/ZM1418/11 ze dne 25.11.2015 - prodej
32
pozemků pod komunikací ul. Mostní v k.ú. Hrabová, obec Ostrava
Usnesení číslo: 0855/ZM1418/12
k usnesení č. 02893/RM1418/42
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
změnit své usnesení č. 0768/ZM1418/11 ze dne 25.11.2015 , a to tak, že se příloha č. 4
nahrazuje novou přílohou, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu

ZM_M 60
Návrh na záměr města prodat části pozemků v k.ú. Svinov, obec
Ostrava

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 0856/ZM1418/12
k usnesení č. 02894/RM1418/42
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o záměru města prodat v k.ú. Svinov, obec Ostrava, svěřeno městskému obvodu Svinov
části stávajícího pozemku parc.č. 649/3, ost. plocha, jiná plocha o výměře 14 m2 a 22 m2
a část stávajícího pozemku parc.č. 650/1, ost. plocha, zeleň o výměře 113 m2 ,
vše dle geodetického zaměření, které je přílohou č. 1/3 tohoto 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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a zároveň si vyhrazuje právo tento záměr kdykoli zrušit

ZM_M 61
Návrh prodat nemovité věci v k.ú. Solanec pod Soláněm, obec
Hutisko-Solanec

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 0857/ZM1418/12
k usnesení č. 02896/RM1418/42
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
prodat část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy p.p.č. 653/1 - trvalý travní
porost o výměře 7947 m2 v k.ú. Solanec pod Soláněm, obec Hutisko-Solanec, která je dle
geometrického plánu č. 1061-349/2014 ze dne 15.3.2015 dále označena jako pozemek p.p.č.
653/1 - trvalý travní porost
XXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXX, rok narození XXXX
bydliště XXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXX XXX XXXXXXXXX
za sjednanou kupní cenu ve výši 174.834,- Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

2)

rozhodlo
neprodat část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy p.p.č. 653/1 - trvalý travní
porost o výměře 7947 m2 v k.ú. Solanec pod Soláněm, obec Hutisko-Solanec, která je dle
geometrického plánu č. 1061-349/2014 ze dne 15.3.2015 dále označena jako pozemek p.p.č.
653/1 - trvalý travní porost
a) do podílového spoluvlastnictví XXXXX XXXXXXX, rok narození XXXX a XXX
XXXXXXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXXX oba bydliště XXXXXXX XXX
XXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX XXXXXXXXX
b) do
společného
jmění manželů
XXXXXXX
XXXXXXX, rok
narození XXXX a XXXXXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXXX oba bydliště
XXXXXX XXXXX XX XXXX 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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rozhodlo
prodat níže uvedené nemovité věci v k.ú. Solanec pod Soláněm, obec Hutisko-Solanec, a to:
- část pozemku p.p.č. 653/1 - trvalý travní porost o výměře 454 m2, která je dle
geometrického plánu č. 1061-349/2014 ze dne 15.3.2015 nově označena jako pozemek p.p.č.
653/4 - trvalý travní porost
- část pozemku p.p.č. 653/1 - trvalý travní porost o výměře 116 m2, která je dle
geometrického plánu č. 1061-349/2014 ze dne 15.3.2015 nově označena jako pozemek p.p.č.
653/5 - trvalý travní porost
obci Hutisko-Solanec, 756 62 Hutisko-Solanec 512, IČO: 003 03 836
za sjednanou kupní cenu ve výši 10.000,- Kč, z toho:
- kupní cena pozemku p.p.č. 653/4 činí 8.000,- Kč
- kupní cena pozemku p.p.č. 653/5 činí 2.000,- Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

ZM_M 49
Určení zastupitele, který bude ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb.,
spolupracovat s úřadem územního plánování při pořizování územně
plánovacích dokumentací a jejich změn

(zn.předkl.)
34

Usnesení číslo: 0858/ZM1418/12
k usnesení č. 02815/RM1418/41
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
pana Ing. Břetislava Rigera jako určeného zastupitele ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., při
pořizování územně plánovacích dokumentací a jejich změn na území statutárního města
Ostravy

ZM_M 50
Žádost ÚMOb Michálkovice o zařazení finančních prostředků do
rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2016 a rok 2017 na
vybudování kanalizačních stok v Ostravě - Michálkovicích a vyčlenění
těchto stok ze stavby “Plošná kanalizace Michálkovice”

(zn.předkl.)
34

Usnesení číslo: 0859/ZM1418/12
k usnesení č. 02817/RM1418/41
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Zastupitelstvo města
1)

projednalo
žádost městského obvodu Michálkovice o zařazení finančních prostředků do rozpočtu
statutárního města Ostravy pro rok 2016 a rok 2017 na vybudování kanalizačních
stok v Ostravě - Michálkovicích dle přílohy č. 1 tohoto materiálu a vyčlenění těchto stok ze
stavby “Plošná kanalizace Michálkovice”

2)

schvaluje
investičnímu odboru MMO vyčlenění kanalizačních stok M2, M3, M3a, M, M4, M6 a M6a ze
stavby “Plošná kanalizace Michálkovice”

3)

schvaluje
žádost ÚMOb Michálkovice z 16.09.2015 týkající se zařazení finančních prostředků do
rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2016 a rok 2017 na vybudování kanalizačních stok
v Ostravě - Michálkovicích

ZM_M 51
(zn.předkl.)
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2486/2014/OI/LPO
34
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
Usnesení číslo: 0860/ZM1418/12
k usnesení č. 02821/RM1418/41
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o uzavření Dodatku č. 1 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

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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ZM_M 52
Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ev.č.
1016/2015/OI/ZFUN v souvislosti s realizací stavby “Propojenost
cyklistické trasy v úseku ul. Psohlavců, Martinovská”

Usnesení

(zn.předkl.)
34

Usnesení číslo: 0861/ZM1418/12
k usnesení č. 02822/RM1418/41
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ev.č. 1016/2015/OI/ZFUN na akci “Propojenost
cyklistické trasy v úseku ul. Psohlavců, Martinovská” se
zhotovitelem společností JANKOSTAV s.r.o. se sídlem Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava Kunčice, IČO: 25855581 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

ZM_M 37
Žádost Zastupitelstva městského obvodu Nová Ves o projednání
usnesení č. 107/ZMOb-NV/1418/07 ze dne 5.10.2015 ve věci odejmutí
správy hřbitovů městským obvodům

(zn.předkl.)
33

Usnesení číslo: 0862/ZM1418/12
k usnesení č. 02774/RM1418/40
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
návrh odpovědi na žádost Zastupitelstva městského obvodu Nová Ves dle přílohy č. 2 tohoto
materiálu

ZM_M 38
Úprava závazných ukazatelů a rozpočtu

(zn.předkl.)
29

Usnesení číslo: 0863/ZM1418/12
k usnesení č. 02712/RM1418/39
k usnesení č. 02781/RM1418/40
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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úpravu závazného ukazatele
a) zvýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci
Městská nemocnice Ostrava o 1 004 tis.Kč
Janáčkova filharmonie Ostrava o 150 tis.Kč
Komorní scéna Aréna o 45 tis.Kč
Dětské centrum Domeček o 370 tis.Kč
Divadlo loutek Ostrava o 100 tis.Kč
b) snížení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci
Domov Čujkovova o 7 000 tis.Kč
c) snížení investičního příspěvku příspěvkové organizaci
Domov Sluníčko o 1 317 tis.Kč
Domov Slunovrat o 1 318 tis.Kč
2)

schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
- s n i ž u j e účelová rezerva na financování akcí EIB
na § 6409, pol. 5901, ORJ 120, ÚZ 8224 o 47 413 tis.Kč
- z v y š u j í běžné výdaje
na § 6409, pol. 5364, ORJ 120, ÚZ 38588505, org. 3130000000 o 22 096 tis.Kč
org. 3141000000 o 25 317 tis.Kč

3)

ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové opatření
Vyřizuje:

Ing. Lukáš Jančálek,
vedoucí odboru financí a rozpočtu

T: 31.12.2015

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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ZM_M 39
(zn.předkl.)
Rozdělení prostředků z výnosu z hracích přístrojů pro městské obvody
29
Usnesení číslo: 0864/ZM1418/12
k usnesení č. 02782/RM1418/40
Zastupitelstvo města
1)

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

2)

schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
s n i ž u j e účelová rezerva na § 6409, pol. 5901, ÚZ 1355, ORJ 120 o 22 168 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, ORJ 120 o 22 111 tis.Kč
z v y š u j e rozpočtová rezerva města na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 57 tis.Kč
Městské obvody dle důvodové zprávy
- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 1355 celkem o 22 111 tis.Kč
- sníží/zvýší/příjmy/výdaje na § xxxx, pol. xxxx celkem o 22 111 tis.Kč

3)

ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové opatření
Vyřizuje:

Ing. Lukáš Jančálek,
vedoucí odboru financí a rozpočtu

ZM_M 54
Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává cenová mapa
stavebních pozemků města Ostravy č. 16

T: 31.12.2015

(zn.předkl.)
29

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Usnesení číslo: 0865/ZM1418/12
k usnesení č. 02831/RM1418/41
Zastupitelstvo města
1)

vydává
obecně závaznou vyhlášku, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Ostravy
č. 16

2)

stanoví,
že spolu s primátorem podepíše obecně závaznou vyhlášku dle bodu 1) tohoto usnesení
náměstkyně primátora doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D.
Vyřizuje:

Ing. Lukáš Jančálek,
vedoucí odboru financí a rozpočtu

T: 18.12.2015

ZM_M 55
(zn.předkl.)
Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému
29
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
Usnesení číslo: 0866/ZM1418/12
k usnesení č. 02830/RM1418/41
Zastupitelstvo města
1)

vydává
obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

2)

stanoví,
že spolu s primátorem podepíše obecně závaznou vyhlášku dle bodu 1) tohoto usnesení
náměstkyně primátora doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D.
Vyřizuje:

Ing. Lukáš Jančálek,
vedoucí odboru financí a rozpočtu

T: 18.12.2015

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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ZM_M 57
Úprava závazných ukazatelů a rozpočtu - dodatek

Usnesení

(zn.předkl.)
29

Usnesení číslo: 0867/ZM1418/12
k usnesení č. 02832/RM1418/41
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
zvyšují
- kapitálové výdaje
na § 2310, pol. 6121, org. 7325 o 5 268 tis.Kč
org. 7325, ÚZ 2310 o 5 744 tis.Kč
§ 2321, pol. 6121, org. 7032 o 9 010 tis.Kč
pol. 6122, org. 7326 o 1 550 tis.Kč
snižují
- běžné výdaje
na ORJ 230, § 2310, pol. 5169 o 300 tis.Kč
pol. 5169, ÚZ 2310 o 1 400 tis.Kč
pol. 5171, ÚZ 2310 o 4 344 tis.Kč
- kapitálové výdaje
na ORJ 230, § 2310, pol. 6121, org. 0857 o 2 719 tis.Kč
org. 1004 o 200 tis.Kč
org. 7176 o 1 591 tis.Kč
org. 7231 o 458 tis.Kč
§ 2321, pol. 6121, org. 7087 o 9 010 tis.Kč
org. 7256 o 1 550 tis.Kč

2)

ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové opatření
Vyřizuje:

Ing. Lukáš Jančálek,
vedoucí odboru financí a rozpočtu

T: 31.12.2015

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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3)

Usnesení

schvaluje
úpravu závazného ukazatele
a) zvýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci
Městská nemocnice Ostrava o 182 tis.Kč
Národní divadlo moravskoslezské o 50 tis.Kč
b) zvýšení investičního příspěvku příspěvkové organizaci
Městská nemocnice Ostrava o 2 928 tis.Kč
c) snížení investičního příspěvku příspěvkové organizaci
Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava o 673 tis.Kč

ZM_M 58
Integrovaný plán mobility Ostrava, část návrhová a prezentační

(zn.předkl.)
39

Usnesení číslo: 0868/ZM1418/12
k usnesení č. 10579/RM1014/137
k usnesení č. 02834/RM1418/41
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
obsah návrhové části projektu Integrovaný plán mobility Ostrava v rozsahu předloženého
materiálu

2)

bere na vědomí
obsah prezentační části projektu Integrovaný plán mobility Ostrava v rozsahu 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

• Tisková oprava (zn.předkl.)
Oprava výše závazného ukazatele rozpočtu právnické osoby Čtyřlístek 30
centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava; bod 2) usnesení č.
0787/ZM1418/11 ze dne 25.11.2015
Zastupitelstvo města
1)

Chybné znění:
ZM schvaluje
úpravu závazného ukazatele rozpočtu Čtyřlístku - centra pro osoby se zdravotním postižením
Ostrava, příspěvkové organizace- zvýšení investičního příspěvku o 4 486 tis. Kč

2)

Správné znění:
ZM schvaluje
úpravu závazného ukazatele rozpočtu Čtyřlístku - centra pro osoby se zdravotním postižením
Ostrava, příspěvkové organizace - zvýšení investičního příspěvku o 673 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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