Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města
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Usnesení
13. zasedání zastupitelstva města
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____________________________
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primátor

____________________________
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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.
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Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města

Usnesení

Přehled usnesení zastupitelstva města dle čísel ze dne: 20.01.2016
Číslo usnesení

Materiál

Název

0869/ZM1418/13

ZM_M 0

0870/ZM1418/13

ZM_M 0

0871/ZM1418/13

ZM_M 0

0872/ZM1418/13
0873/ZM1418/13
0874/ZM1418/13
0875/ZM1418/13

ZM_M 19
ZM_M 1
ZM_M 3
ZM_M 4

0876/ZM1418/13
0877/ZM1418/13

ZM_M 21
ZM_M 24

0878/ZM1418/13
0879/ZM1418/13

ZM_M 5
ZM_M 6

0880/ZM1418/13

ZM_M 7

0881/ZM1418/13

ZM_M 8

0882/ZM1418/13

ZM_M 9

0883/ZM1418/13

ZM_M 22

0884/ZM1418/13

ZM_M 23

0885/ZM1418/13

ZM_M 25

Schválení programu 13. zasedání zastupitelstva
města konaného dne 20.1.2016
Určení ověřovatelů zápisu z 13. zasedání
zastupitelstva města, konaného dne 20.1.2016
Zpráva ověřovatelů zápisu z 12. zasedání
zastupitelstva města
Návrh na změnu ve složení rady města
Informace o činnosti orgánů města
Podnět občana statutárního města Ostravy
Souhlas s účastí statutárního města Ostravy na
projektu v rámci mezinárodního programu
URBACT s názvem “IN FOCUS”
Informace o plnění usnesení zastupitelstva města
Informace o stavu zpracování Strategického plánu
rozvoje statutárního města Ostrava
Volba přísedících Okresního soudu v Ostravě
Návrh na poskytnutí finančního daru ve výši
24.000,- Kč RNDr. T. R., dceři generálporučíka ve
výslužbě Ing. M. K.
Zpráva o činnosti statutového výboru
zastupitelstva města a výboru zastupitelstva města
pro udělování čestného občanství a cen města za II.
pololetí roku 2015
Navržení členů představenstva obchodní
společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z
rozpočtu Regionální rady v rámci projektu
statutárního města Ostravy “Pořízení vozidel pro
sociální služby”
Návrh na stanovení měsíčních odměn za výkon
funkce neuvolněným členům ZMO
Návrh na uzavření dodatku č.2 ke Smlouvě o
poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu
SMO, č. 2799/2013/OER na realizaci projektu
“Cyklostezka Odra - Morava - Dunaj v MSK”,
který nově obsahuje návratnou finanční výpomoc z
rozpočtu SMO
Návrh na odvolání a volbu členů v orgánech
společností s majetkovou účastí statutárního města
Ostravy a návrh na změnu společenských smluv
(stanov) společností s majetkovou účastí
statutárního města Ostravy ve věci změny počtu
členů dozorčích rad

zn.předkl.

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města
0886/ZM1418/13

ZM_M 10

0887/ZM1418/13

ZM_M 26

0888/ZM1418/13

ZM_M 27

0889/ZM1418/13

ZM_M 28

0890/ZM1418/13

ZM_M 29

0891/ZM1418/13

ZM_M 11

0892/ZM1418/13

ZM_M 12

0893/ZM1418/13

ZM_M 13

0894/ZM1418/13

ZM_M 14

0895/ZM1418/13

ZM_M 15

0896/ZM1418/13

ZM_M 16

0897/ZM1418/13

ZM_M 17

0898/ZM1418/13

ZM_M 30

0899/ZM1418/13

ZM_M 32

0900/ZM1418/13

ZM_M 33

0901/ZM1418/13

ZM_M 34

0902/ZM1418/13
0903/ZM1418/13

ZM_M 18
ZM_M 35

Usnesení

Úpravy závazných ukazatelů za rok 2015 u
Domova Korýtko, p.o.
Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových
dotací pro rok 2016 v oblastech sociální péče a
protidrogové prevence
Návrh na vyhlášení výzvy v oblasti kultury
“William Shakespeare - OSTRAVA 2016”
Žádost FC Baník Ostrava, a.s., o změnu podmínek
použití poskytnuté neinvestiční účelové dotace z
rozpočtu SMO
Návrh na poskytnutí mimořádné dotace pro
Mistrovství České republiky mužů a žen v halové
atletice 2016 a uzavření smlouvy o poskytnutí
účelové dotace z rozpočtu statutárního města
Ostravy mezi městem Ostravou a Sdružením
sportovních klubů Vítkovice, z. s.
Návrh dohody na vypořádání právních vztahů k
věcem nacházejícím se v areálu stadionu Bazaly
Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene-služebnosti inženýrské sítě k pozemkům
ve vlastnictví Moravskoslezského kraje pro
oprávněného statutární město Ostrava
Návrh na výkup pozemků pro investiční akci
“Cyklostezka W Poruba - Krásné Pole”, v k.ú.
Vřesina u Bílovce, obec Vřesina
Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Michálkovice a
k.ú. Vítkovice, obec Ostrava
Návrh na odejmutí věcí movitých ze svěření
městskému obvodu Ostrava - Jih; návrh na záměr
darování věcí nemovitých v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, obec Ostrava Moravskoslezskému kraji
Návrh na záměr města prodat část pozemku v k. ú.
Martinov ve Slezsku, obec Ostrava, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy
Návrh na záměr města neprodat nemovitou věc v
k.ú. Radvanice, obec Ostrava
Návrh na odejmutí nemovité věci ze svěření
městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
Delegace zástupců statutárního města Ostravy na
valné hromady obchodních společností s
majetkovou účastí statutárního města Ostravy
Veřejná zakázka “Terminál Hranečník - Dodatečné
stavební práce III”, poř. č. 222/2015
Dodatečné poskytnutí účelových neinvestičních
dotací z Fondu pro děti ohrožené znečištěním
ovzduší
Úprava závazných ukazatelů r. 2015
Úprava závazných ukazatelů r. 2015 - dodatek

V souladu se 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
0904/ZM1418/13
0905/ZM1418/13

ZM_M 36
ZM_M 37

Usnesení

Poskytnutí daru
29
Zpráva o činnosti Finančního výboru zastupitelstva 61
města za 2. pololetí roku 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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Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města

ZM_M 0
Schválení programu 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne
20.1.2016

Usnesení

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 0869/ZM1418/13
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
program 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 20. 1. 2016 s úpravou

ZM_M 0
Určení ověřovatelů zápisu z 13. zasedání zastupitelstva města,
konaného dne 20.1.2016

(zn.předkl.)
72

Usnesení číslo: 0870/ZM1418/13
Zastupitelstvo města
1)

určuje
za ověřovatele zápisu z 13. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 20. 1. 2016 pana
Jindřicha Středulu a Ing. Leopolda Sulovského

ZM_M 0
Zpráva ověřovatelů zápisu z 12. zasedání zastupitelstva města

(zn.předkl.)
72

Usnesení číslo: 0871/ZM1418/13
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
zprávu ověřovatelů zápisu Ing. Víta Macháčka a Mgr. Ilji Racka, Ph.D., o ověření zápisu z 12.
zasedání zastupitelstva města, konaného dne 16.12.2015

ZM_M 19
Návrh na změnu ve složení rady města

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 0872/ZM1418/13

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

Usnesení

k usnesení č. 03021/RM1418/45
Zastupitelstvo města
1)

bere na vědomí
vzdání se Ing. Davida Pflegra funkce člena rady města

2)

volí
podle § 84 odst. (2) písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů
členem rady města
Mgr. Marcelu Mrózkovou Heříkovou

ZM_M 1
Informace o činnosti orgánů města

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 0873/ZM1418/13
Zastupitelstvo města
1)

bere na vědomí
informaci o činnosti orgánů města

ZM_M 3
Podnět občana statutárního města Ostravy

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 0874/ZM1418/13
k usnesení č. 02874/RM1418/42
Zastupitelstvo města
1)

projednalo
podnět občana dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

2)

si vyhrazuje
dle § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
rozhodnutí o odvolání zástupců statutárního města Ostrava v odborné pracovní komisi ustavené

V souladu se 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

na základě Smlouvy o spolupráci a závazcích ze dne 3.7.2002, ve znění dodatků č. 1 - 6,
uzavřené se společností Dalkia Česká republika, a.s., se sídlem Ostrava, 28. října 3337/7, IČO:
45193410, (nyní Veolia Energie ČR, a.s.), a to:
Ing. Tomáše Macury, MBA, primátora
Ing. Lumíra Palyzy, člena ZM
Mgr. Kateřiny Šebestové, náměstkyně primátora
Miroslava Nováka, hejtmana Moravskoslezského kraje
3)

odvolává
zástupce statutárního města Ostrava v odborné pracovní komisi ustavené na základě Smlouvy o
spolupráci a závazcích ze dne 3.7.2002, ve znění dodatků č. 1 - 6, uzavřené se společností Dalkia
Česká republika, a.s., se sídlem Ostrava, 28. října 3337/7, IČO: 45193410, (nyní Veolia Energie
ČR, a.s.), a to:
Ing. Tomáše Macuru, MBA, primátora
Ing. Lumíra Palyzu, člena ZM
Mgr. Kateřinu Šebestovou, náměstkyni primátora
Miroslava Nováka, hejtmana Moravskoslezského kraje

4)

si vyhrazuje
dle § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
rozhodnutí o jmenování zástupců statutárního města Ostrava v odborné pracovní komisi
ustavené na základě Smlouvy o spolupráci a závazcích ze dne 3.7.2002, ve znění dodatků č. 1 - 6,
uzavřené se společností Dalkia Česká republika, a.s., se sídlem Ostrava, 28. října 3337/7, IČO:
45193410, (nyní Veolia Energie ČR, a.s.), a to:
Mgr. Kateřiny Šebestové, náměstkyně primátora
doc. Ing. Ivety Vozňákové, Ph.D., náměstkyně primátora
Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., náměstka primátora
Ing. Martina Štěpánka, Ph.D., náměstka primátora

5)

jmenuje
zástupce statutárního města Ostrava v odborné pracovní komisi ustavené na základě Smlouvy o
spolupráci a závazcích ze dne 3.7.2002, ve znění dodatků č. 1 - 6 uzavřené se společností Dalkia
Česká republika, a.s., se sídlem Ostrava, 28. října 3337/7, IČ: 45193410, (nyní Veolia Energie
ČR, a.s.), a to:
Mgr. Kateřinu Šebestovou, náměstkyni primátora
doc. Ing. Ivetu Vozňákovou, Ph.D., náměstkyni primátora

V souladu se 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

Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., náměstka primátora
Ing. Martina Štěpánka, Ph.D., náměstka primátora

ZM_M 4
Souhlas s účastí statutárního města Ostravy na projektu v rámci
mezinárodního programu URBACT s názvem “IN FOCUS”

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 0875/ZM1418/13
k usnesení č. 02870/RM1418/42
Zastupitelstvo města
1)

souhlasí
s účastí statutárního města Ostravy na projektu v rámci mezinárodního programu URBACT s
názvem “IN FOCUS” v roli projektového partnera

2)

schvaluje
odbor strategického rozvoje jako nositele projektu

ZM_M 21
Informace o plnění usnesení zastupitelstva města

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 0876/ZM1418/13
k usnesení č. 02975/RM1418/44
Zastupitelstvo města
1)

souhlasí
s předloženou kontrolou plnění usnesení zastupitelstva města s tím, že:
a) usnesení dle přílohy č. 1 předloženého materiálu vyřazuje z dalšího sledování
b) usnesení dle přílohy č. 2 předloženého materiálu ponechává ve sledování k další kontrole
plnění usnesení zastupitelstva města

V souladu se 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

ZM_M 24
(zn.předkl.)
Informace o stavu zpracování Strategického plánu rozvoje statutárního
35
města Ostrava
Usnesení číslo: 0877/ZM1418/13
Zastupitelstvo města
1)

projednalo
informace o stavu zpracování Strategického plánu rozvoje statutárního města Ostrava a
informace o složení Řídícího výboru Strategického plánu rozvoje města dle přílohy č. 3
předloženého materiálu

ZM_M 5
Volba přísedících Okresního soudu v Ostravě

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 0878/ZM1418/13
k usnesení č. 02908/RM1418/42
Zastupitelstvo města
1)

volí
kandidátky:
1. paní MXXXX KXXXXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXX, navrženou panem Mgr. Radimem Babincem,
2. paní XXXXX AXXXXXXXX HXXXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXX, navrženou panem Mgr. Radimem Babincem,
za přísedící Okresního soudu v Ostravě na dobu 4 let

ZM_M 6
Návrh na poskytnutí finančního daru ve výši 24.000,- Kč RNDr. T. R.,
dceři generálporučíka ve výslužbě Ing. M. K.

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 0879/ZM1418/13
k usnesení č. 02939/RM1418/43
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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Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města

Usnesení

o poskytnutí finančního daru ve výši 24 000,- Kč XXXXX XXXXXX XXXXXXXX, dceři
generálporučíka ve výslužbě XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX a o uzavření darovací
smlouvy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
2)

schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
- sníží běžné výdaje
na § 2143, pol. 5909, ORJ 221 o 24 tis.Kč
- zvýší se dary obyvatelstvu
na

3)

§ 3900, pol. 5492, ORJ 221 o 24 tis.Kč

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

Ing. Lukáš Jančálek,
vedoucí odboru financí a rozpočtu

ZM_M 7
Zpráva o činnosti statutového výboru zastupitelstva města a výboru
zastupitelstva města pro udělování čestného občanství a cen města za
II. pololetí roku 2015

T: 27.01.2016

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 0880/ZM1418/13
Zastupitelstvo města
1)

projednalo
zprávu o činnosti statutového výboru zastupitelstva města za II. pololetí roku 2015 uvedenou v
důvodové zprávě předloženého materiálu

2)

projednalo
zprávu o činnosti výboru zastupitelstva města pro udělování čestného občanství a cen města za
II. pololetí roku 2015 uvedenou v důvodové zprávě předloženého materiálu

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

ZM_M 8
Navržení členů představenstva obchodní společnosti Dům kultury
města Ostravy, a.s.

Usnesení

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 0881/ZM1418/13
k usnesení č. 02929/RMm1418/8
Zastupitelstvo města
1)

navrhuje
do funkce člena představenstva obchodní společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. s
účinností ode dne 29. 2. 2016
XXXX XXXX XXXXXX XXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX
X XXXXXX
XXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX
XXXXXXX X XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXX
XXXXXXXX

ZM_M 9
(zn.předkl.)
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady
35
v rámci projektu statutárního města Ostravy “Pořízení vozidel pro
sociální služby”
Usnesení číslo: 0882/ZM1418/13
k usnesení č. 02944/RM1418/43
k usnesení č. 0719/ZM1418/10
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu regionální rady s ev.č.
2699/2015/ZFUN uzavřené dne 21.10.2015 mezi statutárním městem Ostrava a Regionální
radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem: Na Jízdárně 2824/2, 702 00
Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 75082616, dle přílohy č. 1 předkládaného materiálu

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města
ZM_M 22
Návrh na stanovení měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným
členům ZMO

Usnesení

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 0883/ZM1418/13
k usnesení č. 02967/RM1418/44
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
navýšit odměny neuvolněných členů zastupitelstva za výkon funkce o 3% z aktuální výše odměn
a stanovit je včetně pravidel pro sčítání jednotlivých odměn s účinností od 1. 2. 2016 následovně:
a) člen zastupitelstva - základní odměna 1669 Kč + příplatek 845 Kč, tj. celkem 2514 Kč,
b) člen rady - základní odměna 5387 Kč,
c) předseda výboru zastupitelstva nebo komise rady - základní odměna 4707 Kč,
d) člen výboru zastupitelstva nebo komise rady - základní odměna 3368 Kč,
e) příplatek podle počtu obyvatel ve výši 845 Kč se poskytuje pouze za 1 funkci uvedenou pod
písmenem b) - d) v uvedeném pořadí,
přičemž sčítání jednotlivých odměn se omezuje takto:
a) odměna za výkon funkce člena zastupitelstva a člena rady se zahrnuje do celkové měsíční
odměny ve všech případech,
b) k tomu se přičítají odměny za výkon jiných dvou nejvyšších funkcí,
c) nesčítají se odměny za výkon funkce předsedy výboru (komise) a člena téhož výboru
(komise).

ZM_M 23
(zn.předkl.)
Návrh na uzavření dodatku č.2 ke Smlouvě o poskytnutí účelové
35
investiční dotace z rozpočtu SMO, č. 2799/2013/OER na realizaci
projektu “Cyklostezka Odra - Morava - Dunaj v MSK”, který nově
obsahuje návratnou finanční výpomoc z rozpočtu SMO
Usnesení číslo: 0884/ZM1418/13
k usnesení č. 02973/RM1418/44
k usnesení č. 2544/ZM1014/33
k usnesení č. 1922/ZM1014/27

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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Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě č. 2799/2013/OER uzavřené mezi Statutárním městem
Ostrava a svazkem obcí Regionem Poodří, Bartošovice čp. 1 - zámek, 742 54 Obec Bartošovice

ZM_M 25
(zn.předkl.)
Návrh na odvolání a volbu členů v orgánech společností s majetkovou
35
účastí statutárního města Ostravy a návrh na změnu společenských
smluv (stanov) společností s majetkovou účastí statutárního města
Ostravy ve věci změny počtu členů dozorčích rad
Usnesení číslo: 0885/ZM1418/13
Zastupitelstvo města
1)

navrhuje
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb, o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, k odvolání členy dozorčí rady obchodní společnosti
Vědecko-technologický park Ostrava, a.s., se sídlem Ostrava - Pustkovec, Technologická 372/2,
PSČ 708 00, IČO: 25379631

2)

navrhuje
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, zástupce statutárního města Ostravy do dozorčí rady obchodní
společnosti Vědecko-technologický park Ostrava, a.s., se sídlem Ostrava - Pustkovec,
Technologická 372/2, PSČ 708 00, IČO: 25379631, a to

Ing. Petra Pivodu, člena ZM
Ing. DXXXXX NXXXXXXXXX, MBA, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXXX XX XXXXX
XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX
Ing. EXXXXXX DXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXXX XXXX XXX
XX XXXXXXX XX
doc. Ing. Roberta Čepa, Ph.D. člena ZM
Ing. Lumíra Palyzu, člena ZM
3)

navrhuje

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, k odvolání členy dozorčí rady obchodní společnosti Garáže
Ostrava, a.s., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 1167/12, PSČ 702 00,
IČO: 25360817
4)

navrhuje
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, zástupce statutárního města Ostravy do dozorčí rady obchodní
společnosti Garáže Ostrava, a.s., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží
1167/12, PSČ 702 00, IČO: 25360817, a to
Ladislava Rumánka, člena ZM
Ing. Vladimíra Cigánka, člena ZM

5)

navrhuje
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, k odvolání členy dozorčí rady obchodní společnosti Koordinátor
ODIS s.r.o., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Na Hradbách 1440/16, PSČ 702 00, IČO:
64613895

6)

navrhuje
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, zástupce statutárního města Ostravy do dozorčí rady obchodní
společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Na Hradbách
1440/16, PSČ 702 00, IČO: 64613895, a to
MUDr. Tomáše Málka, člena ZM
MXXXXXX GXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXXXX XXXXXXXX
XXX XX XXXXXXXXXXXXX XXXX

7)

navrhuje
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, k odvolání XXXXX XXXXXXX XXXX obchodní společnosti
Ostravské vodárny a kanalizace a. s., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Nádražní
28/3114, PSČ 729 71, IČO: 45193673

8)

navrhuje

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, zástupce statutárního města Ostravy do dozorčí rady obchodní
společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a. s., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava,
Nádražní 28/3114, PSČ 729 71, IČO: 45193673, a to
Mgr. Michala Mariánka, člena ZM
Ing. Martina Štěpánka, Ph.D., člena ZM
9)

navrhuje
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, k odvolání člena dozorčí rady obchodní společnosti Společnost
pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s., se sídlem Mošnov, č.p. 316, PSČ 742 51, IČO:
60792914

10) navrhuje
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, zástupce statutárního města Ostravy do dozorčí rady obchodní
společnosti Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s., se sídlem Mošnov,
č.p. 316, PSČ 742 51, IČO: 60792914, a to
Mgr. Michala Mariánka, člena ZM
11) navrhuje
schválit změnu stanov, společenských smluv (zakladatelské listiny) společností dle důvodové
zprávy předloženého materiálu
12) navrhuje
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, k odvolání všechny členy dozorčí rady obchodní společnosti
Dopravní podnik Ostrava a.s., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Poděbradova 494/2, PSČ
702 00, IČO: 61974757
13) navrhuje
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, zástupce statutárního města Ostravy do dozorčí rady obchodní
společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Poděbradova
494/2, PSČ 702 00, IČO: 61974757, 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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Mgr. Jana Kovácse, Ph.D., člena ZM
Ing. Vladimíra Kulila, Ph.D., člena ZM
JUDr. Lukáše Semeráka, člena ZM
Ing. FXXXXXXXX VXXXXXX, nar. XXX XXXXXXX, bytem: XXXXXXXXXXX XX
XXX XX XXXXXXX XX
Ing. Bohdana Trojaka, člena ZM
Ing. Ivo Hařovského, člena ZM
14) navrhuje
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, k odvolání všechny členy dozorčí rady obchodní společnosti
Krematorium Ostrava, a.s., se sídlem Ostrava - Slezská Ostrava, Těšínská 710, PSČ 710 07,
IČO: 25393430
15) navrhuje
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, zástupce statutárního města Ostravy do dozorčí rady obchodní
společnosti Krematorium Ostrava, a.s., se sídlem Ostrava - Slezská Ostrava, Těšínská 710, PSČ
710 07, IČO: 25393430, a to
Ladislava Rumánka, člena ZM
MUDr. Tomáše Málka, člena ZM
JUDr. Ivana Štefka, člena ZM
16) navrhuje
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, k odvolání všechny členy dozorčí rady obchodní společnosti
Ostravské komunikace, a.s., se sídlem Ostrava - Mariánské Hory, Novoveská 1266/25, PSČ 709
00, IČO: 25396544
17) navrhuje
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, zástupce statutárního města Ostravy do dozorčí rady obchodní
společnosti Ostravské komunikace, a.s., se sídlem Ostrava - Mariánské Hory, Novoveská

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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1266/25, PSČ 709 00, IČO: 25396544, a to
Ing. Libora Folwarczneho, Ph.D., člena ZM
RNDr. Jana Veřmiřovského, Ph.D., člena ZM
Ing. Vladimíra Stuchlého, člena ZM
JUDr. Lukáše Semeráka, člena ZM
Ing. HXXX KXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXX XXX XXX XX
XXXXXXX
VXXXXXXXX ŘXXXXXX XXXXXXXXXXX
XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXX

XXXXXX

XXXXX

XXXXXX

JUDr. Josefa Babku, člena ZM
18) navrhuje
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, k odvolání všechny členy dozorčí rady obchodní společnosti
Ostravské výstavy, a.s., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Černá louka 3235, PSČ 702 00,
IČO: 25399471
19) navrhuje
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, zástupce statutárního města Ostravy do dozorčí rady obchodní
společnosti Ostravské výstavy, a.s., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Černá louka
3235, PSČ 702 00, IČO: 25399471, a to
Ing. Vladimíra Kulila, Ph.D., člena ZM
Mgr. Ilju Racka, Ph.D., člena ZM
Mgr. Hanu Strádalovou, členku ZM
Mgr. JXXX DXXXXXX, nar. XXX XXX XXXX, bytem: XXX XXXXXXXX XXXXXXX
XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXX
Yvetu Sekerákovou, členku ZM
20) navrhuje
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, k odvolání všechny členy dozorčí rady obchodní společnosti Dům
kultury města Ostravy, a.s., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, ul. 28. října 2556/124, PSČ
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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709 24, IČO: 47151595
21) navrhuje
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, zástupce statutárního města Ostravy do dozorčí rady obchodní
společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, ul. 28.
října 2556/124, PSČ 709 24, IČO: 47151595, a to
Mgr. Marcelu Mrózkovou Heříkovou, členku ZM
Mgr. Ilju Racka, Ph.D., člena ZM
Mgr. Hanu Strádalovou, členku ZM
Ing. Vladimíra Cigánka, člena ZM
Ing. Kamila Bednáře, člena ZM
22) navrhuje
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, odvolat všechny členy dozorčí rady obchodní společnosti
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., se sídlem Ostrava - Zábřeh, Ruská 3077/135, PSČ 700 30, IČO:
25911368
23) navrhuje
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, zástupce statutárního města Ostravy do dozorčí rady obchodní
společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., se sídlem Ostrava - Zábřeh, Ruská 3077/135, PSČ 700
30, IČO: 25911368, a to
Mgr. Petra Miku, člena ZM
Jindřicha Středulu, člena ZM
Ing. Libora Folwarczneho, Ph.D., člena ZM
Ing. Františka Kolaříka, člena ZM
Ing. Vladimíra Stuchlého, člena ZM
24) navrhuje
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, k odvolání všechny členy dozorčí rady obchodní společnosti
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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OVA!!!CLOUD.net a.s. , se sídlem Ostrava - Přívoz, Hájkova 1100/13, PSČ 702 00, IČO:
25857568
25) navrhuje
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, zástupce statutárního města Ostravy do dozorčí rady obchodní
společnosti OVA!!!CLOUD.net a.s. , se sídlem Ostrava - Přívoz, Hájkova 1100/13, PSČ 702 00,
IČO: 25857568, a to
Mgr. Petra Miku, člena ZM
Ing. Petra Pivodu, člena ZM
Lukáše Krále, člena ZM
MXXXXXXXX PXXXX, nar. XXX XXX XXXX, bytem: XXXXXXXXX XXX XXX XX
XXXXXXX X XXXXXXXX
Ing. Ivana Tomáška, člena ZM
26) navrhuje
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, k odvolání všechny členy dozorčí rady obchodní společnosti
Technické služby, a.s. Slezská Ostrava, se sídlem Ostrava - Slezská Ostrava, Československé
armády 877/20, PSČ 710 00, IČO: 47674725
27) navrhuje
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, zástupce statutárního města Ostravy do dozorčí rady obchodní
společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava, se sídlem Ostrava Slezská Ostrava, Československé armády 877/20, PSČ 710 00, IČO: 47674725, a to
KXXXXXXX KXXXXXX, nar. XXX XXX XXXX, bytem: X XXXXXXX XXXXX XXX XX
XXXXXXX X XXXXXXXXX
Mgr. MXXXXXXX DXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXX XXXXX XX XXX XX
XXXXXXX
Ing. Libora Folwarczneho, Ph.D., člena ZM
Ing. Justinu Kamenou, členku ZM
28) navrhuje
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, k odvolání všechny členy dozorčí rady obchodní společnosti
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., se sídlem Ostrava - Poruba, Čkalovova
6144/20, PSČ 708 00, IČO: 25385691
29) navrhuje
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, zástupce statutárního města Ostravy do dozorčí rady obchodní
společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., se sídlem Ostrava - Poruba,
Čkalovova 6144/20, PSČ 708 00, IČO: 25385691, a to
Ing. Ivo Furmančíka, člena ZM
Ing. et Ing. MXXXXXX DXXXXXXXX, Ph.D., MBA, nar. XXXXXXXXX, bytem:
XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX
Jindřicha Středulu, člena ZM
PaedDr. IXXXX KXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXXXX XXX XXX
XX XXXXXXXXXXXXXX
Ing. JXXX BXXXXXXX, nar. XXX XXX XXXX, bytem: XXXXXXX XXXX XXX XX
XXXXXXX
30) navrhuje
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, k odvolání všechny členy dozorčí rady obchodní společnosti
Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., se sídlem Ostrava - Zábřeh, A. Brože 2/3124, PSČ 700 30,
IČO: 25816977
31) navrhuje
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, zástupce statutárního města Ostravy do dozorčí rady obchodní
společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., se sídlem Ostrava - Zábřeh, A. Brože
2/3124, PSČ 700 30, IČO: 25816977, a to
Mgr. RXXXXX ŽXXXXXX, Ph.D., nar. XXX XXX XXXX, bytem: XXXXXXX XXXXX
XXX XX XXXXXXX
RNDr. Mgr. MXXXX SXXXXXXXX, Ph.D., nar. XXX XXX XXXX, bytem:
XXXXXXXXXX XXXX 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.

Strana 20/44

Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města

Usnesení

Petra Veselku, člena ZM
32) navrhuje
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, k odvolání všechny členy dozorčí rady obchodní společnosti Dům
kultury Akord Ostrava - Zábřeh, s.r.o., se sídlem Ostrava - Zábřeh, náměstí SNP 1, PSČ 700 30,
IČO: 47973145
33) navrhuje
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, zástupce statutárního města Ostravy do dozorčí rady obchodní
společnosti Dům kultury Akord Ostrava - Zábřeh, s.r.o., se sídlem Ostrava - Zábřeh, náměstí
SNP 1, PSČ 700 30, IČO: 47973145, a to
Mgr. Marcelu Mrózkovou Heříkovou, členku ZM
PhDr. Miriam Prokešovou, Ph.D., členku ZM
Vladimíra Poláka, člena ZM
Ing. Petra Pivodu, člena ZM
Václava Štolbu, člena ZM
34) navrhuje
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, k odvolání všechny členy dozorčí rady obchodní společnosti
Ostravský informační servis, s.r.o., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Jurečkova 1935/12,
PSČ 702 00, IČO: 26879280
35) navrhuje
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, zástupce statutárního města Ostravy do dozorčí rady obchodní
společnosti Ostravský informační servis, s.r.o., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava,
Jurečkova 1935/12, PSČ 702 00, IČO: 26879280, a to
Lukáše Krále, člena ZM
Ing. RXXXXX KXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXX XXXXXXX
XXX XX XXXXXXX XX
Ing. RXXXXX ŠXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXXX XXXXXXX XXX
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Strana 21/44

Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města

Usnesení

XX XXXXXXXXXXXXXX
36) navrhuje
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, k odvolání všechny členy dozorčí rady obchodní společnosti OZO
Ostrava s.r.o., se sídlem Ostrava - Kunčice, Frýdecká 680/444, PSČ 719 00, IČO: 62300920
37) navrhuje
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, zástupce statutárního města Ostravy do dozorčí rady obchodní
společnosti OZO Ostrava s.r.o., se sídlem Ostrava - Kunčice, Frýdecká 680/444, PSČ 719 00,
IČO: 62300920, a to
Ing. Františka Kolaříka, člena ZM
Bc. MXXXXXX PXXXXXX, DiS., nar. XXX XXX XXXX, bytem: X XXXXXXXXX
XXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXXX
Petra Veselku, člena ZM
RXXXXXX AXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXX XXXXX XXXXX XXX XX
XXXXXXX
Ing. Simonu Piperkovou, členku ZM
38) navrhuje
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, k odvolání všechny členy dozorčí rady obchodní společnosti DK
POKLAD, s.r.o., se sídlem Ostrava - Poruba, M. Kopeckého 675, PSČ 708 00, IČO: 47670576
39) navrhuje
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, zástupce statutárního města Ostravy do dozorčí rady obchodní
společnosti DK POKLAD, s.r.o., se sídlem Ostrava - Poruba, M. Kopeckého 675, PSČ 708
00, IČO: 47670576, a to
Mgr. Marcelu Mrózkovou Heříkovou, členku ZM
PhDr. Miriam Prokešovou, Ph.D., členku ZM
Mgr. MXXXXXX NXXXX, nar. XXX XXX XXXX, bytem: XXXXXXXX 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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XXXXXXX X XXXXXX
Ing. ZXXXXX PXXXXX, nar. XXX XXX XXXX, bytem: XXXXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXX
Ing. Miroslava Jopka, člena ZM
40) navrhuje
souhlasit s návrhem na odvolání všech osob z dozorčí rady obchodní společnosti EKOVA
ELECTRIC a.s., se sídlem Ostrava - Martinov, Martinovská 3244/42, PSČ 723 00, IČO:
28642457
41) navrhuje
souhlasit s návrhem osob do dozorčí rady obchodní společnosti EKOVA ELECTRIC a.s., se
sídlem Ostrava - Martinov, Martinovská 3244/42, PSČ 723 00, IČO: 28642457 a to
Mgr. Jana Kovácse, Ph.D., člena ZM
Ing. Bohdana Trojaka, člena ZM
42) navrhuje
souhlasit s návrhem odvolání všech osob z dozorčí rady obchodní společnosti OVANET a.s., se
sídlem Ostrava - Přívoz, Hájkova 1100/13, PSČ 702 00, IČO: 29399491
43) navrhuje
souhlasit s návrhem osob do dozorčí rady obchodní společnosti OVANET a.s., se sídlem
Ostrava - Přívoz, Hájkova 1100/13, PSČ 702 00, IČO: 29399491 a to
ZXXXXX HXXXXXX, nar. XXX XXX X971, bytem: XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX
XX XXXXXXX
Mgr. JXXXXX MXXXXX, nar. XXXXXXXXXX,
XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX

bytem: XXXXXXXXXX

XXXX

Lukáše Krále, člena ZM
44) ukládá
delegovaným zástupcům statutárního města Ostravy na valných hromadách obchodních
společností hlasovat dle bodů 1) až 10) tohoto usnesení

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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45) bere na vědomí
oznámení Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., náměstka primátora, že bude rezignovat na funkci člena
představenstva ve společnosti Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s., se sídlem č.p.
316, 742 51 Mošnov, IČO: 60792914
46) navrhuje
v souladu s § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů
JXXX DXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX
XXX XX XXXXXXX XXruba
jako zástupce statutárního města Ostrava do představenstva společnosti Společnost pro využití
letiště Ostrava-Mošnov, a.s., se sídlem č.p. 316, 742 51 Mošnov, IČ: 60792914,
a to za podmínky rezignace Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., náměstka primátora, v intencích bodu
45) tohoto usnesení
47) bere na vědomí
oznámení Ing. Petra Pivody, člena zastupitelstva města, že bude rezignovat na funkci
člena dozorčí rady ve společnosti KIC Odpady, a.s., se sídlem Klicperova 504/8, Mariánské
Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 28564111
48) navrhuje
v souladu s § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů
Ing. Vladimíra Cigánka, člena zastupitelstva města
jako zástupce statutárního města Ostrava do dozorčí rady společnosti KIC Odpady, a.s., se
sídlem Klicperova 504/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 28564111,
a to za podmínky rezignace Ing. Petra Pivody, člena ZM, v intencích bodu 47) tohoto usnesení

ZM_M 10
Úpravy závazných ukazatelů za rok 2015 u Domova Korýtko, p.o.

(zn.předkl.)
30

Usnesení číslo: 0886/ZM1418/13
k usnesení č. 02858/RM1418/42
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 za rok 2015 a to
a) snížení neinvestičního příspěvku Domova Korýtko, p.o.

o

9 000 tis. Kč

b) zvýšení investičního příspěvku Domova Korýtko, p.o.

o

9 000 tis. Kč

ZM_M 26
Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací pro rok 2016 v
oblastech sociální péče a protidrogové prevence

(zn.předkl.)
30

Usnesení číslo: 0887/ZM1418/13
k usnesení č. 0617/ZM1418/8
k usnesení č. 0815/ZM1418/12
k usnesení č. 2779/ZM1014/34
k usnesení č. 2760/ZM1014/34
k usnesení č. 02979/RM1418/44
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
- o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti sociální péče na rok 2016 dle přílohy č.
1 předloženého materiálu
- o uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti sociální péče na rok
2016 dle návrhu uvedeném v příloze č. 5 se subjekty zabezpečujícími sociální služby uvedenými
v příloze č. 1 předloženého materiálu
- o uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti sociální péče na rok
2016 dle návrhu uvedeném v příloze č. 6 se subjekty zabezpečujícími související aktivity
uvedenými v příloze č. 1 předloženého materiálu

2)

rozhodlo
- o neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti sociální péče na rok 2016 dle přílohy
č. 2 předloženého materiálu z důvodů, které jsou ve vztahu k jednotlivým žadatelům uvedeny v
téže příloze

3)

rozhodlo
- o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti protidrogové prevence na rok 2016 dle
přílohy č. 4 předloženého materiálu
- o uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti protidrogové prevence

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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na rok 2016 dle návrhu uvedeného v příloze č. 5 se subjekty zabezpečujícími sociální služby
uvedenými v příloze č. 4 předloženého materiálu
- o uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti protidrogové prevence
na rok 2016 dle návrhu uvedeného v příloze č. 6 se subjekty zabezpečujícími související aktivity
uvedenými v příloze č. 4 předloženého materiálu
4)

schvaluje
finanční rezervu:
- v oblasti sociální péče v celkové výši 8.793.000 Kč a
- v oblasti protidrogové prevence v celkové výši 51.000 Kč.
Finanční rezerva je alokována v rozpočtu ORJ 180 pro plánovaný rozvoj sociálních služeb
dle 4. Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období
2015 - 2018 a pro řešení mimořádných okolností v průběhu roku 2016.

5)

schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
- snižují
§ 4351, pol. 5909, ÚZ 7301
§ 4351, pol. 5909, ÚZ 7303
§ 4351, pol. 5221. ÚZ 7302

o
o
o

24 494 tis. Kč
694 tis. Kč
2 200 tis. Kč

- zvyšují
neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům právnickým osob
§ 4350, pol. 5213, ÚZ 7301
o
600 tis. Kč
- zvyšují
neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím
§ 4311, pol. 5221, ÚZ 7301
o
pol. 5222, ÚZ 7301
o
pol. 5223, ÚZ 7301
o

2 215 tis. Kč
1 130 tis. Kč
930 tis. Kč

§ 4344, pol. 5221, ÚZ 7301
pol. 5222, ÚZ 7301
pol. 5223, ÚZ 7301

o
o
o

455 tis. Kč
135 tis. Kč
225 tis. Kč

§ 4350, pol. 5221, ÚZ 7301

o

500 tis. Kč

§ 4351, pol. 5221, ÚZ 7301

o

2 200 tis. Kč

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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§ 4352, pol. 5223, ÚZ 7301

o

230 tis. Kč

§ 4353, pol. 5221, ÚZ 7301
pol. 5222, ÚZ 7301

o
o

260 tis. Kč
60 tis. Kč

§ 4354, pol. 5221, ÚZ 7301
pol. 5222, ÚZ 7301

o
o

300 tis. Kč
150 tis. Kč

§ 4355, pol. 5223, ÚZ 7301

o

700 tis. Kč

§ 4356, pol. 5222, ÚZ 7301
pol. 5223, ÚZ 7301

o
o

1 750 tis. Kč
500 tis. Kč

§ 4357, pol. 5221, ÚZ 7301
pol. 5223, ÚZ 7301

o
o

310 tis. Kč
465 tis. Kč

§ 4359, pol. 5221, ÚZ 7301
pol. 5222, ÚZ 7301

o
o

260 tis. Kč
390 tis. Kč

§ 4371, pol. 5221, ÚZ 7301
pol. 5222, ÚZ 7301
pol. 5223, ÚZ 7301

o
o
o

1 205 tis. Kč
1 650 tis. Kč
1 110 tis. Kč

§ 4372, pol. 5222, ÚZ 7301
pol. 5223, ÚZ 7301

o
o

150 tis. Kč
525 tis. Kč

§ 4374, pol. 5222, ÚZ 7301

o

750 tis. Kč

§ 4375, pol. 5221, ÚZ 7301
pol. 5222, ÚZ 7301
pol. 5223, ÚZ 7301

o
o
o

1 200 tis. Kč
500 tis. Kč
1 100 tis. Kč

§ 4376, pol. 5222, ÚZ 7301

o

150 tis. Kč

§ 4378, pol. 5221, ÚZ 7301
pol. 5222, ÚZ 7301

o
o

600 tis. Kč
1 390 tis. Kč

§ 4379, pol. 5221, ÚZ 7301
pol. 5222, ÚZ 7301
pol. 5223, ÚZ 7301

o
o
o

945 tis. Kč
2 248 tis. Kč
100 tis. Kč

- snižují
běžné výdaje v ORJ 180
§ 4349, pol. 5909, ÚZ 7400
- zvyšují
neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím
§ 4311, pol. 5222, ÚZ 7400
o
§ 4349, pol. 5221, ÚZ 7400
o
§ 4376, pol. 5222, ÚZ 7400
o

779 tis. Kč

300 tis. Kč
144 tis. Kč
185 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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§ 4378, pol. 5222, ÚZ 7400
6)

Usnesení

o

150 tis. Kč

ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 5) tohoto usnesení
Vyřizuje:

Ing. Lukáš Jančálek,
vedoucí odboru financí a rozpočtu

ZM_M 27
Návrh na vyhlášení výzvy v oblasti kultury “William Shakespeare OSTRAVA 2016”

T: 30.01.2016

(zn.předkl.)
31

Usnesení číslo: 0888/ZM1418/13
k usnesení č. 0798/ZM1014/14
k usnesení č. 02980/RM1418/44
Zastupitelstvo města
1)

si vyhrazuje
schválení výzvy v oblasti kultury “William Shakespeare - OSTRAVA 2016” na podporu
projektů spjatých s tvorbou a dílem Williama Shakespeara při čtyřstém výročí jeho úmrtí dle
přílohy č. 1, 2 a dle důvodové zprávy předloženého materiálu

2)

schvaluje
vyhlášení výzvy v oblasti kultury “William Shakespeare - OSTRAVA 2016” na podporu
projektů spjatých s tvorbou a dílem Williama Shakespeara při čtyřstém výročí jeho smrti dle
bodu 1) tohoto usnesení

3)

ukládá
tajemníkovi MMO Ing. Břetislavu Gibasovi
zajistit zveřejnění výzvy “William Shakespeare - OSTRAVA 2016” ve sdělovacích prostředcích
Vyřizuje:

Mgr. Barbora Stankušová,
vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit

T: 29.01.2016

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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ZM_M 28
(zn.předkl.)
Žádost FC Baník Ostrava, a.s., o změnu podmínek použití poskytnuté
46
neinvestiční účelové dotace z rozpočtu SMO
Usnesení číslo: 0889/ZM1418/13
k usnesení č. 0463/ZM1418/6
k usnesení č. 02981/RM1418/44
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o změně podmínek použití neinvestiční účelové dotace poskytnuté společnosti FC Baník
Ostrava, a.s., se sídlem Bukovanského 1028/4, Slezská Ostrava, PSČ 710 00 Ostrava,
IČO 64610128 a uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. 1793/2015/KSV dle přílohy č. 3
předloženého materiálu

ZM_M 29
(zn.předkl.)
Návrh na poskytnutí mimořádné dotace pro Mistrovství České republiky
46
mužů a žen v halové atletice 2016 a uzavření smlouvy o poskytnutí
účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy mezi městem
Ostravou a Sdružením sportovních klubů Vítkovice, z. s.
Usnesení číslo: 0890/ZM1418/13
k usnesení č. 02982/RM1418/44
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
poskytnout mimořádnou dotaci ve výši 525 tis. Kč Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z. s.,
se sídlem Závodní 2891/86, 703 00, Ostrava - Vítkovice, IČ: 00534544 na uspořádání
Mistrovství České republiky mužů a žen v halové atletice ve dnech 27. - 28. 2. 2016 dle přílohy
č. 1 a č. 2 předloženého materiálu

2)

rozhodlo
uzavřít smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy mezi
městem Ostravou a Sdružením sportovních klubů Vítkovice, z. s., se sídlem Závodní 2891/86,
703 00, Ostrava - Vítkovice, IČ: 00534544 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

3)

schvaluje

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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rozpočtové opatření, kterým se
snižují neinvestiční transfery
na § 3421, pol. 5222, ÚZ 7104, ORJ 161 o 525 tis. Kč

zvyšují neinvestiční transfery
na § 3419, pol. 5222, ÚZ 7104, ORJ 161 o 525 tis. Kč
4)

ukládá
radě města realizovat rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení
Termín: 31.1.2016

ZM_M 11
(zn.předkl.)
Návrh dohody na vypořádání právních vztahů k věcem nacházejícím se v
32
areálu stadionu Bazaly
Usnesení číslo: 0891/ZM1418/13
k usnesení č. 02912/RM1418/42
Zastupitelstvo města
2)

rozhodlo
uzavřít dohodu o vypořádání se společností FC Baník Ostrava, a. s. dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu

ZM_M 12
(zn.předkl.)
Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti
32
inženýrské sítě k pozemkům ve vlastnictví Moravskoslezského kraje pro
oprávněného statutární město Ostrava
Usnesení číslo: 0892/ZM1418/13
k usnesení č. 02895/RM1418/42
Zastupitelstvo města

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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rozhodlo
na straně oprávněného uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti inženýrské
sítě zřízení a provozování vedení veřejného osvětlení k částem pozemků:
p.p.č. 1340/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
p.p.č. 1340/47 - ostatní plocha, jiná plocha,
p.p.č. 1340/57 - ostatní plocha, jiná plocha,
p.p.č. 1429/2 - ostatní plocha, jiná plocha,
p.p.č. 1429/4 - ostatní plocha, jiná plocha,
p.p.č. 1469/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace
v k.ú. Mošnov, obec Mošnov, s povinným:
Moravskoslezský kraj
se sídlem 28. října 2771/117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692
v rozsahu dle geometrického plánu č. 1088-5072/2015 ze dne 11.9.2015, na dobu neurčitou, za
jednorázovou úplatu v celkové výši 1.210,- Kč včetně 21% DPH podle přílohy č.3 předloženého
materiálu

ZM_M 13
(zn.předkl.)
Návrh na výkup pozemků pro investiční akci “Cyklostezka W Poruba 32
Krásné Pole”, v k.ú. Vřesina u Bílovce, obec Vřesina
Usnesení číslo: 0893/ZM1418/13
k usnesení č. 02945/RM1418/43
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
koupit pozemek parc. č. 1699/24 o výměře 140 m2 , který vznikne sloučením dílu “c”
odděleného z pozemku parc.č.1699/24 a dílu “d” odděleného z pozemku parc.č. 1698/61 vše
v k.ú. Vřesina u Bílovce, obec Vřesina, na základě geometrického plánu č. 1585-16/2015 ze dne
21. 5. 2015, potvrzený Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním
pracovištěm Ostrava, pod číslem PGP-1211/2015-807 dne 1. 6. 2015, XX XXXX XXXXXX
XXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXX XXX XX
XXXXXXXXXX, za kupní cenu 95 200,- Kč
za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu, a
uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a se zdůvodněním odchylky od
ceny obvyklé uvedené v důvodové zprávě.

2)

rozhodlo
koupit pozemek parc. č. 1699/25 o výměře 310 m2 , který vznikne sloučením celého

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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pozemku parc. č. 1699/25 a dílu “e” odděleného z pozemku parc.č. 1698/62 vše v k.ú.
Vřesina u Bílovce, obec Vřesina, na základě geometrického plánu č. 1585-16/2015 ze dne 21. 5.
2015, potvrzený Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm
Ostrava, pod číslem PGP-1211/2015-807 dne 1. 6. 2015, XX XXXXX XXXXXXX XXX
XXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXX XX
XXXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu 210 800,- Kč
za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu, a
uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu a se zdůvodněním odchylky od
ceny obvyklé uvedené v důvodové zprávě
3)

rozhodlo
koupit pozemek parc. č. 1698/69 o výměře 246 m2, který vznikne oddělením z pozemku
parc.č. 1698/63 vše v k.ú. Vřesina u Bílovce, obec Vřesina, na základě geometrického plánu č..
1585-16/2015 ze dne 21. 5. 2015, potvrzený Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj,
Katastrální pracoviště Ostrava, pod číslem PGP-1211/2015-807 dne 1. 6. 2015 XX
XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX X XXXXX XXX
XXXXX XXXXXXX X XXXXXXX, za kupní cenu 167 280,-Kč
za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která je přílohou č. 3 předloženého materiálu, a
uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č.3 předloženého materiálu se zdůvodněním odchylky od ceny
obvyklé uvedené v důvodové zprávě

ZM_M 14
Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Michálkovice a k.ú. Vítkovice, obec
Ostrava

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 0894/ZM1418/13
k usnesení č. 02954/RM1418/43
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
koupit nemovitou věc v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, a to část pozemku p.p.č. 541/3, o
výměře 208 m2, oddělenou a nově označenou dle geometrického plánu č. 1920-380/2015 ze dne
7.10.2015 jako pozemek p.p.č. 541/11, od podílových spoluvlastníků:
- XXXXXXX XXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX
XXX XX XXXXXXXXXXXXXXX (podíl ve výši 1/2)
- XXXXXXXXX XXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXX XXXXXXXX XXX
XX XXXXXXXXXXXXXX(podíl ve výši 1/2)
za cenu obvyklou celkem 92.000,-Kč (cena za nově vzniklý pozemek p.p.č. 541/11)uzavřít

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

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

3)

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

4)

rozhodlo
koupit nemovitou věc v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, a to část pozemku parc.č. 189/91, o
výměře 60 m2, oddělenou a nově označenou dle geometrického plánu č. 2217-101/2014 ze dne
24.9.2014 jako pozemek parc.č. 189/160
od vlastníka RPG Byty, s.r.o., IČO 277 69 127, sídlo Ostrava - Moravská Ostrava, Gregorova
2582/3, PSČ 70197, za cenu obvyklou 30.000,-Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

ZM_M 15
(zn.předkl.)
Návrh na odejmutí věcí movitých ze svěření městskému obvodu Ostrava
32
- Jih; návrh na záměr darování věcí nemovitých v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
obec Ostrava Moravskoslezskému kraji
Usnesení číslo: 0895/ZM1418/13
k usnesení č. 02956/RM1418/43
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o odejmutí věcí movitých ze svěření městskému obvodu Ostrava - Jih v souladu s ustanovením §
132 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 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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celkové pořizovací hodnotě 683.624,27 Kč, a to:
DHM – dlouhodobý hmotný majetek
posilovací stanice, výkonné čerpadlo (zavlažovací systém)
VZT jednotka VENTO (Remak) (správní budova)
VZT jednotka ALFA (správní budova)
VZT střešní ventilátor DVS 311 EV (správní budova)
DDHM – drobný dlouhodobý hmotný majetek
odrazová deska – trojskok – 4 ks
branky pro kopanou – 2 ks
pryžová rohož 600/400/20 - trojskok
přenosný gumový rozvaděč se 6 zásuvkami – 8 ks
sloupky na volejbal se sítí – 2 ks
sedačka umpire – 4 ks
branky na házenou - 2 ks
sloupky na tenis se sítí – sada – 3 ks
VZT ventilátor RP 50-25/22 – odvod vzduchu ze šaten 1.NP
a o převzetí těchto movitých věcí do majetkové evidence statutárního města Ostravy
2)

rozhodlo
o záměru darovat věci nemovité v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, svěřené městskému
obvodu Ostrava - Jih, a to pozemky a stavby:
- p.p.č. 783/52
- p.p.č. 783/56, oba včetně stavby lehkoatletického stadionu
- p.p.č. 783/62, včetně stavby tenisových kurtů se stěnou
- p.p.č. 783/61, včetně stavby horolezecké věže
- p.p.č. 783/48, včetně stavby víceúčelového hřiště
- p.p.č. 783/51, včetně stavby dětského koutku
- p.p.č. 783/55
- p.p.č. 783/60
- p.p.č. 783/53
- p.p.č. 783/54
- p.p.č. 783/42
- p.p.č. 783/49
- p.p.č. 783/43
- p.č.st. 6511, jehož součástí je stavba bez čp/če, obč. vybavenost
- p.č.st. 6524, bez stavby
- p.p.č. 783/34, včetně stavby chodníku
- nový pozemek p.p.č. 783/38, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 235 m2, který vznikne
sloučením pozemku p.p.č. 783/38 a části pozemku p.p.č. 783/45 dle geometrického plánu č.
3290-571/2015, vyhotoveného dne 22.11.2015, včetně stavby komunikace a parkoviště
- stavba komunikace a parkoviště na pozemcích p.p.č. 783/32, 783/39 ve vlastnictví MSK
- p.p.č. 783/35, včetně stavby parkoviště

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

Strana 34/44

Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města

Usnesení

- p.p.č. 783/36
- p.p.č. 783/37
- přípojka vody na pozemku p.p.č. 783/34
- přípojka kanalizace na pozemcích p.p.č. 783/34, 783/36, 783/37, 783/38 (rovněž na pozemku
p.p.č. 783/32 ve vlastnictví MSK)
- přípojka NN ke stavbě na pozemku p.č.st. 6511 (správní budova) pod omítkou na stavbě bez
čp/če, obč. vybavenost na pozemku p.č.st. 6511
- zavlažování stadionu na pozemcích p.p.č. 783/34, 783/38, 783/51, 783/52, 783/56 (rovněž na
pozemcích p.p.č. 783/39, 783/40 ve vlastnictví MSK a rovněž na pozemcích p.p.č. 783/44,
783/45, 783/46, 783/50 svěřených MOb Ostrava - Jih)
- oplocení stadionu na pozemcích p.p.č. 783/38, 783/51, 783/60 (rovněž na pozemcích p.p.č.
783/16, 783/39, 783/40, 783/41 ve vlastnictví MSK a rovněž na pozemcích p.p.č. 783/44, 783/45
svěřených MOb Ostrava - Jih)
- osvětlení víceúčelového hřiště na pozemku p.p.č. 783/48 (rovněž na pozemcích p.p.č. 783/45,
783/46, 783/47 svěřených MOb Ostrava - Jih)
Moravskoslezskému kraji, se sídlem 28. října 117, Ostrava, IČO 70890692
a zároveň si vyhrazuje právo tento záměr kdykoli zrušit

ZM_M 16
(zn.předkl.)
Návrh na záměr města prodat část pozemku v k. ú. Martinov ve Slezsku,
32
obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy
Usnesení číslo: 0896/ZM1418/13
k usnesení č. 02952/RM1418/43
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o záměru města prodat část pozemku parc. č. 3247/3 o výměře 272 m2 v k. ú. Martinov ve
Slezsku, obec Ostrava,ve vlastnictví statutárního města Ostravy, dle geometrického zaměření č.
1654/2015 ze dne 1.9.2015, které je přílohou č. 1/3 předloženého materiálu
a současně si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

ZM_M 17
Návrh na záměr města neprodat nemovitou věc v k.ú. Radvanice, obec
Ostrava

(zn.předkl.)
32

V souladu se 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: 0897/ZM1418/13
k usnesení č. 02953/RM1418/43
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
že město nemá záměr prodat část pozemku parc.č. 271/1, k.ú. Radvanice, obec Ostrava, o
výměře 77 m2 - dle přílohy č. 1/1 předloženého materiálu

ZM_M 30
Návrh na odejmutí nemovité věci ze svěření městského obvodu
Moravská Ostrava a Přívoz

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 0898/ZM1418/13
k usnesení č. 02988/RM1418/44
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o odejmutí nemovité věci, a to pozemku parc. č 3515/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, v
k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy ze svěření
městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz v souladu s ustanovením § 132 odst. 1 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

ZM_M 32
Delegace zástupců statutárního města Ostravy na valné hromady
obchodních společností s majetkovou účastí statutárního města
Ostravy

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 0899/ZM1418/13
k usnesení č. 03031/RM1418/45
k usnesení č. 0159/ZM1418/3
Zastupitelstvo města
1)

odvolává
delegace níže uvedených zástupců statutárního města Ostravy na valné hromady obchodních
společností s majetkovou účastí statutárního města Ostravy:

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Vědecko-technologický park Ostrava, a.s.
Sídlo: Ostrava - Pustkovec, Technologická 372/2, PSČ 708 00, IČ: 25379631
Ing. Kamila Bednáře, člena ZM
Garáže Ostrava, a.s.
Sídlo: Ostrava - Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 1167/12, PSČ 702 00, IČ: 25360817
Ing. Ivo Hařovského, člena ZM
Ing. Lumíra Palyzu, člena ZM
Koordinátor ODIS s.r.o.
Sídlo: Ostrava - Moravská Ostrava, Na Hradbách 1440/16, PSČ 702 00, IČ: 64613895
Ing. Ivo Hařovského, člena ZM
Ing. Kamila Bednáře, člena ZM
Ing. Lumíra Palyzu, člena ZM

Ostrava 2018,
s.r.o.
Ostrava - Vítkovice, Závodní 2891/86, PSČ 703 00, IČ: 28597966

Sídlo:

Ing. Lumíra Palyzu, člena ZM
Ing. Ivo Hařovského, člena ZM

Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s.
Sídlo: Mošnov, č.p. 316, PSČ 742 51, IČ: 60792914
Ing. Ivo Hařovského, člena ZM
Ing. Lumíra Palyzu, člena ZM

KIC Odpady, a.s.
Sídlo: Ostrava - Mariánské Hory, Klicperova 504/8, PSČ 709 00, IČ: 28564111
Ing. Kamila Bednáře, člena ZM

Ostravské vodárny a kanalizace a. s.
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Sídlo: Ostrava - Moravská Ostrava, Nádražní 28/3114, PSČ 729 71, IČ: 45193673
Ing. Kamila Bednáře, člena ZM
Ing. Lumíra Palyzu, člena ZM
2)

deleguje
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2) písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
ve znění pozdějších předpisů zástupce statutárního města Ostravy na valné hromady obchodních
společností s majetkovou účastí statutárního města Ostravy v následujícím složení:
Vědecko-technologický park Ostrava, a.s.
Sídlo: Ostrava - Pustkovec, Technologická 372/2, PSČ 708 00, IČ: 25379631
třetí náhradník:

Ing. Martin Štěpánek, Ph.D., náměstek primátora

Garáže Ostrava, a.s.
Sídlo: Ostrava - Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 1167/12, PSČ 702 00, IČ: 25360817
delegovaný zástupce: JUDr. Lukáš Semerák, člen RM
první náhradník: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora

Koordinátor ODIS s.r.o.
Sídlo: Ostrava - Moravská Ostrava, Na Hradbách 1440/16, PSČ 702 00, IČ: 64613895
delegovaný zástupce: JUDr. Lukáš Semerák, člen RM
první náhradník: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora
třetí náhradník: Ing. Martin Štěpánek, Ph.D., náměstek primátora

Ostrava 2018, s.r.o.
Sídlo: Ostrava - Vítkovice, Závodní 2891/86, PSČ 703 00,
IČ:28597966
delegovaný zástupce: Ing. Martin Štěpánek, Ph.D., náměstek primátora
druhý náhradník: Mgr. Michal Mariánek, 1. náměstek primátora
Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s.

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Sídlo: Mošnov, č.p. 316, PSČ 742 51, IČ: 60792914
první náhradník: Ing. Martin Štěpánek, Ph.D., náměstek primátora
třetí náhradník: Mgr. Michal Mariánek, 1. náměstek primátora

KIC Odpady, a.s.
Sídlo: Ostrava - Mariánské Hory, Klicperova 504/8, PSČ 709 00, IČ: 28564111
druhý náhradník: doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D., náměstkyně primátora

Ostravské vodárny a kanalizace a. s.
Sídlo: Ostrava - Moravská Ostrava, Nádražní 28/3114, PSČ 729 71, IČ: 45193673
první náhradník: doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D., náměstkyně primátora
druhý náhradník: Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora

ZM_M 33
Veřejná zakázka “Terminál Hranečník - Dodatečné stavební práce III”,
poř. č. 222/2015

(zn.předkl.)
34

Usnesení číslo: 0900/ZM1418/13
k usnesení č. 0651/ZM1418/8
k usnesení č. 02117/RM1418/30
k usnesení č. 01211/RM1418/20
k usnesení č. 2223/ZM1014/29
k usnesení č. 02992/RM1418/44
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o uzavření dodatku č. 3 k Realizační smlouvě č. objednatele 0158/2014/OI/LPO ze dne
26.5.2014 na realizaci stavby “Revitalizace území a sanace škod vzniklých důlní činností v
oblasti terminálu Hranečník” v rozsahu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu se smluvními
stranami:
REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.
se sídlem: Velká Hradební 3122/52, 400 01 Ústí nad Labem
IČO: 25041738
a
ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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se sídlem: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČO: 00006947
2)

rozhodlo
o uzavření smlouvy o dílo na realizaci dodatečných stavebních prací III na stavbě “Revitalizace
území a sanace škod vzniklých důlní činností v oblasti terminálu Hranečník” v rozsahu dle
přílohy č. 5 předloženého materiálu, s uchazečem:
REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.
se sídlem: Velká Hradební 3122/52, 400 01 Ústí nad Labem
IČO: 25041738
za cenu nejvýše přípustnou 1.313.955,20 Kč bez DPH,
a to za podmínky, že bude uzavřen dodatek č. 3 k Realizační smlouvě dle bodu 1) tohoto
usnesení

ZM_M 34
(zn.předkl.)
Dodatečné poskytnutí účelových neinvestičních dotací z Fondu pro děti
33
ohrožené znečištěním ovzduší
Usnesení číslo: 0901/ZM1418/13
k usnesení č. 02996/RM1418/44
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší
v celkové výši 1.714.500 Kč subjektům uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu na
realizaci ozdravných pobytů v období od 01. 11. 2015 - 30. 04. 2016 dle předloženého návrhu

2)

rozhodlo
o poskytnutí neinvestičních transferů z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší v celkové
výši 1.714.500 Kč, a to:
•
•
•

171.000 Kč městskému obvodu Nová Bělá za účelem poskytnutí účelového neinvestičního
příspěvku pro Základní školu, Ostrava-Nová Bělá, Mitrovická 389, příspěvková organizace
711.000 Kč městskému obvodu Hrabová za účelem poskytnutí účelového neinvestičního
příspěvku pro Základní školu Ostrava-Hrabová, Paskovská 64, příspěvková organizace
157.500 Kč městskému obvodu Ostrava-Jih za účelem poskytnutí účelového

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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neinvestičního příspěvku pro Základní školu Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvková
organizace
675.000 Kč městskému obvodu Slezská Ostrava za účelem poskytnutí účelového
neinvestičního příspěvku ve výši 180.000 Kč pro Mateřskou školu Slezská Ostrava,
Zámostní 31, příspěvková organizace, 180.000 Kč pro Mateřskou školu Slezská Ostrava,
Požární 8/61, příspěvková organizace, 180.000 Kč pro Mateřskou školu Slezská Ostrava,
Komerční 22a, příspěvková organizace a 135.000 Kč pro Mateřskou školu Slezská Ostrava,
Bohumínská 68, příspěvková organizace

na realizaci 14 denního ozdravného pobytu v období od 01. 11. 2015 do 30. 04. 2016 dle
podmínek uvedených v příloze č. 2 předloženého materiálu
3)

schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se:
u města Ostravy:
- snižují běžné výdaje na ORJ 190
§ 3429, pol. 5339, ÚZ 1010 ................................................. o 1.715 tis. Kč
- zvyšují převody mezi statutárním městem a městskými obvody - výdaje na ORJ 120
§ 6330, pol. 5347, ÚZ 1010, ORG 503 ................................. o 675 tis. Kč
§ 6330, pol. 5347, ÚZ 1010, ORG 504 ................................. o 158 tis. Kč
§ 6330, pol. 5347, ÚZ 1010, ORG 506 ................................. o 171 tis. Kč
§ 6330, pol. 5347, ÚZ 1010, ORG 521 ................................. o 711 tis. Kč
u městského obvodu Slezská Ostrava:
- zvyšují převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy
§ 6330, pol. 4137, ÚZ 1010, ORG 503 ................................ o 675 tis. Kč
- zvyšují neinvestiční transfery
§ 3429, pol. 5331, ÚZ 1010 .................................................. o 675 tis. Kč
u městského obvodu Ostrava-Jih:
- zvyšují převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy
§ 6330, pol. 4137, ÚZ 1010, ORG 503 ................................ o 158 tis. Kč
- zvyšují neinvestiční transfery
§ 3429, pol. 5331, ÚZ 1010 .................................................. o 158 tis. Kč
u městského obvodu Nová Bělá:
- zvyšují převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy
§ 6330, pol. 4137, ÚZ 1010, ORG 506 ................................ o 171 tis. Kč
- zvyšují neinvestiční transfery

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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§ 3429, pol. 5331, ÚZ 1010 .................................................. o 171 tis. Kč
u městského obvodu Hrabová:
- zvyšují převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy
§ 6330, pol. 4137, ÚZ 1010, ORG 521 ................................ o 711 tis. Kč
- zvyšují neinvestiční transfery
§ 3429, pol. 5331, ÚZ 1010 .................................................. o 711 tis. Kč
4)

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

Vyřizuje:

5)

Ing. Lukáš Jančálek,
vedoucí odboru financí a rozpočtu

T: 31.01.2016

žádá
městské obvody Slezská Ostrava, Ostrava-Jih, Hrabová a Nová Bělá o poskytnutí účelových
neinvestičních příspěvků dle bodu 2) tohoto usnesení za podmínek uvedených v příloze č. 2
přeloženého materiálu

ZM_M 18
Úprava závazných ukazatelů r. 2015

(zn.předkl.)
29

Usnesení číslo: 0902/ZM1418/13
k usnesení č. 02932/RMm1418/8
k usnesení č. 02904/RM1418/42
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
úpravu závazného ukazatele roku 2015
a) zvýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci
Středisko volného času Korunka, Ostrava-Mariánské Hory o 20 tis.Kč
Domov Magnolie, Ostava-Vítkovice o 300 tis.Kč
Divadlo loutek Ostrava o 5 tis.Kč
Městská nemocnice Ostrava o 40 tis.Kč
Janáčkova filharmonie Ostrava o 120 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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Domov Slunečnice o 263 tis.Kč
b) snížení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci
Dětské centrum Domeček o 103 tis.Kč
Vyřizuje:

Ing. Lukáš Jančálek,
vedoucí odboru financí a rozpočtu

ZM_M 35
Úprava závazných ukazatelů r. 2015 - dodatek

T: 20.01.2016

(zn.předkl.)
29

Usnesení číslo: 0903/ZM1418/13
k usnesení č. 02997/RM1418/44
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
úpravu závazných ukazatelů r. 2015
a) zvýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci
Domov Sluníčko o 323 tis.Kč
Městská nemocnice Ostrava o 37 tis.Kč
b) snížení investičního příspěvku příspěvkové organizaci Městská nemocnice Ostrava o 913
tis.Kč

ZM_M 36
Poskytnutí daru

(zn.předkl.)
29

Usnesení číslo: 0904/ZM1418/13
k usnesení č. 03000/RM1418/44
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o poskytnutí daru panu XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX
XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX ve výši 40 tis.Kč a o
uzavření Darovací smlouvy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

2)

schvaluje

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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rozpočtové opatření, kterým se
s n i ž u j e rozpočtová rezerva města
na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 40 tis.Kč
z v y š u j í neinvestiční transfery obyvatelstvu
na § 4349, pol. 5492, ORJ 120 o 40 tis.Kč
3)

ukládá
radě města realizovat schválené rozpočtové opatření
Vyřizuje:

Ing. Lukáš Jančálek,
vedoucí odboru financí a rozpočtu

T: 31.01.2016

ZM_M 37
(zn.předkl.)
Zpráva o činnosti Finančního výboru zastupitelstva města za 2. pololetí
61
roku 2015
Usnesení číslo: 0905/ZM1418/13
Zastupitelstvo města
1)

bere na vědomí
Zprávu o činnosti Finančního výboru zastupitelstva města za 2. pololetí roku 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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