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Přehled usnesení zastupitelstva města dle čísel ze dne: 17.02.2016 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

0907/ZM1418/14 ZM_M 0 Schválení programu 14. zasedání zastupitelstva 

města konaného dne 17. 2. 2016 

35 

0908/ZM1418/14 ZM_M 0 Určení ověřovatelů zápisu ze 14. zasedání 

zastupitelstva města, konaného dne 17. 2. 2016 

72 

0909/ZM1418/14 ZM_M 0 Zpráva ověřovatelů zápisu z 13. zasedání 

zastupitelstva města 

72 

0910/ZM1418/14 ZM_M 1 Informace o činnosti orgánů města 35 

0911/ZM1418/14 ZM_M 5 Podání občana P.H. ze dne 6.1.2016 35 

0912/ZM1418/14 ZM_M 6 Návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2016, kterou 

se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 

14/2013, Statut města Ostravy, ve znění 

pozdějších změn a doplňků 

35 

0913/ZM1418/14 ZM_M 29 Návrh na záměr města neprodat pozemek v k.ú. 

Svinov, obec Ostrava; Návrh na odejmutí 

pozemku ze svěření městskému obvodu Poruba a 

návrh na jeho svěření městskému obvodu Svinov; 

Návrh na záměr města neprodat pozemek v k.ú. 

Polanka nad Odrou, obec Ostrava 

32 

0914/ZM1418/14 ZM_M 38 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru 

zastupitelstva města za II. pololetí 2015 

61 

0915/ZM1418/14 ZM_M 56 Odvolání jednatele obchodní společnosti 

Koordinátor ODIS s.r.o., návrh nového jednatele 

společnosti 

39 

0916/ZM1418/14 ZM_M 3 Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace 

Českému svazu bojovníků za svobodu, o.s. z 

rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2016 

35 

0917/ZM1418/14 ZM_M 7 Změna usnesení ve věci návrhu zástupců do 

dozorčích rad společností Sportovní a rekreační 

zařízení města Ostravy, s.r.o. a Ostravské výstavy, 

a.s., změna části usnesení týkající se společnosti 

Vědecko-technologický park Ostrava, a.s. 

35 

0918/ZM1418/14 ZM_M 8 Schválení navýšení dotace z Regionálního 

operačního programu Moravskoslezsko pro 

vybrané projekty v rámci IPRM 

35 

0919/ZM1418/14 ZM_M 9 Vzdání se funkce přísedící Okresního soudu v 

Ostravě 

35 

0920/ZM1418/14 ZM_M 10 Pojmenování nové ulice v katastrálním území 

Zábřeh nad Odrou názvem „Nákupní“ 

35 

0921/ZM1418/14 ZM_M 11 Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Regionální rady v rámci Regionálního operačního 

programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013 

pro projekt “Pěší zóna na ulici 28. října od 

Masarykova náměstí po Smetanovo náměstí” 

35 
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0922/ZM1418/14 ZM_M 39 Projednání Smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Regionální rady Moravskoslezsko týkajících se 

čtyř projektů SMO – podmínky udržitelnosti 

35 

0923/ZM1418/14 ZM_M 54 Odstoupení jednatele obchodní společnosti DK 

POKLAD s.r.o., návrh nového jednatele 

společnosti 

35 

0924/ZM1418/14 ZM_M 55 Odvolání jednatele obchodní společnosti 

Ostravský informační servis, s.r.o., návrh nového 

jednatele společnosti 

35 

0925/ZM1418/14 ZM_M 40 Investor Mobis Automotive System Czech s. r. o. 

– Uzavření Dodatku č. 1 k “Investiční smlouvě” 

(Strategická průmyslová zóna Ostrava-Mošnov) 

35 

0926/ZM1418/14 ZM_M 12 Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových 

dotací pro rok 2016 v oblastech podpory osob s 

handicapem, prevence kriminality a zdravotnictví 

30 

0927/ZM1418/14 ZM_M 13 Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o 

poskytnutí dotací v oblasti sociální péče 

uzavřených s Fondem ohrožených dětí 

30 

0928/ZM1418/14 ZM_M 41 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní 

smlouvě o poskytnutí mimořádné účelové dotace 

v oblasti handicapovaní včetně dětí a mládeže s 

právnickou osobou PRAPOS 

30 

0929/ZM1418/14 ZM_M 14 Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových 

dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro 

rok 2016 v oblasti Volný čas 

31 

0930/ZM1418/14 ZM_M 15 Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových 

dotací v oblasti kultury z rozpočtu statutárního 

města Ostrava pro rok 2016 

31 

0931/ZM1418/14 ZM_M 42 Žádost o prominutí odvodu za porušení 

rozpočtové kázně spolku Pop Academy z.s. 

31 

0932/ZM1418/14 ZM_M 16 Návrh na poskytnutí peněžních prostředků z 

rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2016 v 

oblastech Tělovýchova a sport a Vrcholový sport 

46 

0933/ZM1418/14 ZM_M 43 Schválení žádosti Českého olympijského výboru a 

České olympijské a. s. o dotaci na realizaci 

projektu Olympijský park Ostrava a schválení 

podepsání Smlouvy o spolupráci při uspořádání 

Olympijského parku a o poskytnutí dotace z 

rozpočtu města Ostravy 

46 

0934/ZM1418/14 ZM_M 17 Návrh na budoucí dar vodovodního řadu, v k.ú. 

Polanka nad Odrou, obec Ostrava a budoucí koupi 

jednotné kanalizace a vodovodu, v k.ú. Poruba - 

sever, obec Ostrava a uzavření smlouvy o budoucí 

smlouvě darovací s fyzickou osobou a budoucí 

kupní smlouvy se společností Abano s.r.o. 

32 

0935/ZM1418/14 ZM_M 18 Návrh na svěření pozemku městskému obvodu 

Pustkovec 

32 
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0936/ZM1418/14 ZM_M 19 Návrh na svěření pozemků městskému obvodu 

Plesná; Návrh nesvěřit pozemky v k.ú. Stará 

Plesná, obec Ostrava městskému obvodu Plesná; 

Návrh na záměr neprodat pozemky v k.ú. Svinov, 

obec Ostrava 

32 

0937/ZM1418/14 ZM_M 20 Návrh na svěření nemovitých věcí městskému 

obvodu Vítkovice 

32 

0938/ZM1418/14 ZM_M 21 Návrh nesvěřit nemovitou věc městskému obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz (ul. K Trojhalí), návrh 

na záměr neprodat nemovité věci v k.ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava (ul. Na Karolíně) 

32 

0939/ZM1418/14 ZM_M 22 Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Slezská 

Ostrava, obec Ostrava 

32 

0940/ZM1418/14 ZM_M 23 Návrh na záměr města prodat část pozemku 

parc.č. 782/25, k.ú. Radvanice, obec Ostrava, 

návrh na záměr města prodat a návrh na záměr 

města nedarovat nemovité věci v k.ú. Budišovice, 

obec Budišovice 

32 

0941/ZM1418/14 ZM_M 24 Návrh na záměr města prodat pozemky v k.ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Sokolská) 

32 

0942/ZM1418/14 ZM_M 25 Návrh na záměr města prodat nemovité věci, 

návrh na záměr města neprodat nemovité věci a 

návrh záměr města směnit nemovité věci, vše v k. 

ú. Přívoz, obec Ostrava 

32 

0943/ZM1418/14 ZM_M 26 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v 

k.ú. Poruba, obec Ostrava a návrh na záměr města 

prodat nemovité věci v k.ú. Poruba-sever 

32 

0944/ZM1418/14 ZM_M 27 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v 

k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava 

32 

0945/ZM1418/14 ZM_M 28 Návrh na záměr města prodat spoluvlastnický 

podíl na nemovité věci a vyhradit si rozhodnutí o 

jeho prodeji v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava 

32 

0946/ZM1418/14 ZM_M 30 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě veřejného osvětlení s vlastníkem 

pozemku - fyzickými osobami pro oprávněného 

SMO 

32 

0947/ZM1418/14 ZM_M 31 Návrh na záměr města prodat část pozemku p.p.č. 

783/73 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, 

Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v 

k.ú. Výškovice u Ostravy a v k.ú. Hrabůvka, obec 

Ostrava 

32 

0948/ZM1418/14 ZM_M 32 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného 

břemene se společností České dráhy, a.s. 

32 

0949/ZM1418/14 ZM_M 44 Fúze společností OVANET a.s. a 

OVA!!!CLOUD.net a.s. 

32 
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0950/ZM1418/14 ZM_M 45 Návrh na koupi vodovodů, jednotné kanalizace v 

ul. Pustkovecká a B. Nikodema v k.ú. Pustkovec, 

obec Ostrava a uzavření kupních smluv se spol. 

RD VENEL, s.r.o. a smluv o zřízení služebností s 

fyzickými osobami 

32 

0951/ZM1418/14 ZM_M 46 Návrh na zrušení usnesení zastupitelstva města a 

návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. 

Slezská Ostrava a v k.ú. Radvanice, obec Ostrava 

32 

0952/ZM1418/14 ZM_M 47 Návrh na uzavření smluv o budoucí smlouvě o 

zřízení služebností s právnickými osobami a 

fyzickou osobou 

32 

0953/ZM1418/14 ZM_M 48 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. 

Svinov, obec Ostrava 

32 

0954/ZM1418/14 ZM_M 33 Návrh: “Zásady pro poskytování neinvestičních 

dotací na zachování a obnovu kulturní památky z 

rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 

2016”, včetně vyhlášení výběrového řízení 

34 

0955/ZM1418/14 ZM_M 50 Návrh na uzavření smluv o smlouvách budoucích 

o uzavření věcného břemene a uzavření dodatku 

ke smlouvě a dohoda o odstoupení od smlouvy v 

souvislosti se stavbami zahrnutými do 

kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy 

34 

0956/ZM1418/14 ZM_M 51 Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností” v 

souvislosti se stavbami zahrnutými do 

kapitálového rozpočtu města Ostravy 

34 

0957/ZM1418/14 ZM_M 52 Návrh na zrušení bodu 3) usnesení zastupitelstva 

města č. 0725/ZM1418/10 ze dne 14.10.2015 a 

návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností” v 

souvislosti se stavbou “Sportovní a zábavní cíl na 

soutoku Ostravice a Lučiny” 

34 

0958/ZM1418/14 ZM_M 53 ”Kanalizační síť Nová Ves-Jih, Inženýrské sítě 2. 

etapa - Splašková kanalizace 2. a 3. stavba a ČS 

splašků č. 2”. Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke 

Smlouvě o dílo č. 2047/2014/OI/LPO 

34 

0959/ZM1418/14 ZM_M 34 Informace o přijatém usnesení rady města ve věci 

stanoviska statutárního města Ostravy k 

možnostem realizace sanace staré ekologické 

zátěže LAGUNY OSTRAMO 

33 

0960/ZM1418/14 ZM_M 36 Neposkytnutí dotace - podnět občana 29 

0961/ZM1418/14 ZM_M 37 Návrh smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční 

dotace Ostravské organizaci vozíčkářů, spolku, na 

zabezpečení alternativní dopravy imobilních 

občanů 

39 
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Materiály projednané bez přijatého usnesení : 
  
 Materiál 

  
Název zn.předkl. 

  ZM_M 4 Žádost Spolku Lungta o podporu mezinárodní 

kampaně “Vlajka pro Tibet” a vyvěšení tibetské 

vlajky na budovu Radnice města Ostravy dne 

10.3.2016 

35 

  
Materiály, které byly staženy : 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  ZM_M 35 Dopis občana Ing. V. M. ve věci čipování psů 33 
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ZM_M 0 
Schválení programu 14. zasedání zastupitelstva města konaného dne 
17. 2. 2016 
  
Usnesení číslo: 0907/ZM1418/14 

(zn.předkl.) 
35 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
program 14. zasedání zastupitelstva města konaného dne 17. 2. 2016 s úpravou 

  

 
ZM_M 0 
Určení ověřovatelů zápisu ze 14. zasedání zastupitelstva města, 
konaného dne 17. 2. 2016 
  
Usnesení číslo: 0908/ZM1418/14 

(zn.předkl.) 
72 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) určuje 

  
za ověřovatele zápisu ze 14. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 17. 2. 2016 pana 

Rudolfa Ficka a Ing. Justinu Kamenou 

  

 
ZM_M 0 
Zpráva ověřovatelů zápisu z 13. zasedání zastupitelstva města 
  
Usnesení číslo: 0909/ZM1418/14 

(zn.předkl.) 
72 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
zprávu ověřovatelů zápisu pana Jindřicha Středuly a Ing. Leopolda Sulovského o ověření 

zápisu z 13. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 20. 1. 2016 

  

 
ZM_M 1 
Informace o činnosti orgánů města 
  
Usnesení číslo: 0910/ZM1418/14 

(zn.předkl.) 
35 

  
Zastupitelstvo města 



Statutární město Ostrava 
zastupitelstvo města 

Usnesení 

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

Strana 8/67  

  
1) bere na vědomí 

  
informaci o činnosti orgánů města 

  

 
ZM_M 5 
Podání občana P.H. ze dne 6.1.2016 
  
Usnesení číslo: 0911/ZM1418/14 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 03095/RM1418/46 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) projednalo 

  
podání pana XXXXX XXXXXXXXX, občana statutárního města Ostrava, ze dne 6.1.2016, 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
se způsobem vyřízení a s návrhem odpovědi dle důvodové zprávy a přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 

  

3) ukládá 

  
Ing. Tomáši Macurovi, MBA, primátorovi, zabezpečit zaslání odpovědi dle bodu 2) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 26.02.2016 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

ZM_M 6 
Návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2016, kterou se mění a doplňuje 
obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění 
pozdějších změn a doplňků 
  
Usnesení číslo: 0912/ZM1418/14 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 03096/RM1418/46 
  
Zastupitelstvo města 
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1) vydává 

  
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016, 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 s úpravou 

  

2) stanoví 

  
že spolu s primátorem podepíše obecně závaznou vyhlášku dle bodu 1) tohoto usnesení 

náměstek primátora Mgr. Michal Mariánek 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 17.02.2016 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

ZM_M 29 
Návrh na záměr města neprodat pozemek v k.ú. Svinov, obec Ostrava; 
Návrh na odejmutí pozemku ze svěření městskému obvodu Poruba a 
návrh na jeho svěření městskému obvodu Svinov; Návrh na záměr 
města neprodat pozemek v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 0913/ZM1418/14 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 03037/RM1418/45 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo, 

  
že město nemá záměr prodat pozemek parc.č. 3722, zast. plocha a nádvoří, bez stavby v k.ú. 

Svinov, obec Ostrava, svěřený městskému obvodu Poruba 

  

2) rozhodlo 

  
o odejmutí pozemku parc.č. 3722, zast. plocha a nádvoří v k.ú. Svinov, obec Ostrava ze svěření 

městskému obvodu Poruba v souladu s ustanovením § 132 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

  

3) rozhodlo 

  
vyhradit si rozhodnutí 

označit pozemek parc.č. 3722, zast. plocha a nádvoří v k.ú. Svinov, obec Ostrava, jakožto 

majetek svěřený městskému obvodu Svinov dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky 
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č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění 

  

4) rozhodlo 

  
označit pozemek parc.č. 3722, zast. plocha a nádvoří v k.ú. Svinov, obec Ostrava, jakožto 

majetek svěřený městskému obvodu Svinov dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky 

č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění 

  

5) rozhodlo, 

  
že město nemá záměr prodat část pozemku parc.č. 765 o výměře 50 m2, dle zákresu ve snímku, 

který je přílohou č. 5/3 předloženého materiálu 

v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, svěřeno městskému obvodu Polanka nad Odrou
 

  

 
ZM_M 38 
Zpráva o činnosti Kontrolního výboru zastupitelstva města za II. pololetí 
2015 
  
Usnesení číslo: 0914/ZM1418/14 

(zn.předkl.) 
61 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) bere na vědomí 

  
Zprávu o činnosti Kontrolního výboru zastupitelstva města za II. pololetí 2015 

  

 
ZM_M 56 
Odvolání jednatele obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., návrh 
nového jednatele společnosti 
  
Usnesení číslo: 0915/ZM1418/14 

(zn.předkl.) 
39 

  
k usnesení č. 03257/RM1418/48 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) navrhuje 

  
odvolání XXXX XXXXXXXXXXXX z funkce jednatele obchodní společnosti Koordinátor 

ODIS s.r.o., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Na Hradbách 1440/16, PSČ 702 00, IČO: 

646 13 895 
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2) navrhuje 

  
místo osoby uvedené v bodě 1) tohoto usnesení do funkce jednatele obchodní 

společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Na Hradbách 

1440/16, PSČ 702 00, IČO: 646 13 895, XXXX XXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXX 

XXXXX XXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXX 

  

 
ZM_M 3 
Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace Českému svazu 
bojovníků za svobodu, o.s. z rozpočtu statutárního města Ostravy pro 
rok 2016 
  
Usnesení číslo: 0916/ZM1418/14 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 03015/RM1418/45 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o poskytnutí  účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ve 

výši 60.000,-  Kč Českému svazu bojovníků za svobodu, o.s.,  se sídlem Legerova 1854/22, 

PSČ 120 00 Praha - Nové Město, IČ 00442755  na  úhradu nájmu a  dalších služeb 

spojených  s užíváním kancelářských prostor v roce 2016  Městským výborem Českého svazu 

bojovníků za svobodu, náměstí Svatopluka Čecha 732/1, 702 00 Ostrava - Přívoz 

  

2) rozhodlo 

  
o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 

statutárního města Ostravy  mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 

Ostrava, IČ: 00845451, a Českým svazem bojovníků za svobodu, o.s., se sídlem 

Legerova  1854/22, PSČ 120 00 Praha - Nové Město, IČ: 00442755 dle přílohy  č. 2 

předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 7 
Změna usnesení ve věci návrhu zástupců do dozorčích rad společností 
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. a Ostravské 
výstavy, a.s., změna části usnesení týkající se společnosti 
Vědecko-technologický park Ostrava, a.s. 
  
Usnesení číslo: 0917/ZM1418/14 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 03167/RM1418/47 
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k usnesení č. 0885/ZM1418/13 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) mění 

  
 bod 2) svého usnesení č. 0885/ZM1418/13 ze dne 20. 1. 2016 takto: 

”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 

XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XX 

XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXX XXX XX XXXXX XXXXX XXXX 

XX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXX 

XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX 

XXXX XXXXXXX 

XXXX XXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXX XX 

XXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXX 

  

2) mění 

  
bod 19) svého usnesení č. 0885/ZM1418/13 ze dne 20. 1. 2016 takto: 

”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 

XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX XX 

XXXX XXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX XX 

XXXX XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XX 
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XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XX 

XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXX 

  

3) mění 

  
bod 29) svého usnesení č. 0885/ZM1418/13 ze dne 20. 1. 2016 takto: 

”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 

XXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXX XX 

XXXX XX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXX XXX XX 

XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XX 

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XX 

XXXX XXXX XXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXX 

XXXXXXXX 

  

4) mění 

  
bod 13) svého usnesení č. 0885/ZM1418/13 ze dne 20. 1. 2016 takto: 

„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: 

XXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XX 

XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX XX 

XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XX 
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XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXX XXXXX 

XXXXXXXXXXX XX XXX XX XXXXXXX XX 

XXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XX 

………………………………………“ 

  

 
ZM_M 8 
Schválení navýšení dotace z Regionálního operačního programu 
Moravskoslezsko pro vybrané projekty v rámci IPRM 
  
Usnesení číslo: 0918/ZM1418/14 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 03100/RM1418/46 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
navýšení míry dotace do výše 100% způsobilých nákladů z Regionálního operačního programu 

regionu soudržnosti Moravskoslezsko pro vybrané projekty v rámci  IPRM: 

1) Cyklostezka Chemické osady, Grmelova 

2) Cyklistická trasa O, Radvanice 

3) Rekonstrukce tramvajových nástupišť Dubina – bezbariérový nástup do vozidla 

4) Pěší zóna na ulici 28. října od Masarykova náměstí po Smetanovo náměstí 

5) Autobusový terminál Dubina Interspar, Ostrava Dubina 

6) Edukační centrum Ostrava 
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ZM_M 9 
Vzdání se funkce přísedící Okresního soudu v Ostravě 
  
Usnesení číslo: 0919/ZM1418/14 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 03159/RM1418/46 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) přijímá 

  
oznámení stávající přísedící Okresního soudu v Ostravě paní PXXXX JXXXXXXXXX, trvalý 

pobyt OstravaXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX o vzdání se funkce přísedící 

Okresního soudu v Ostravě 

  

 
ZM_M 10 
Pojmenování nové ulice v katastrálním území Zábřeh nad Odrou 
názvem „Nákupní“ 
  
Usnesení číslo: 0920/ZM1418/14 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 03084/RM1418/46 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
podle § 84 odst. 2 písm. r) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, pojmenovat nově vzniklou ulici v katastrálním území Zábřeh nad Odrou 

názvem “Nákupní”, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu 

  

2) žádá 

  
starostu městského obvodu Ostrava-Jih, aby zajistil nové označení ulice dle bodu 1) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 30.12.2016 

 starosta Městského obvodu Ostrava - Jih 

  
 

ZM_M 11 
Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady v 
rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 
2007 - 2013 pro projekt “Pěší zóna na ulici 28. října od Masarykova 
náměstí po Smetanovo náměstí” 

(zn.předkl.) 
35 



Statutární město Ostrava 
zastupitelstvo města 

Usnesení 

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

Strana 16/67  

  
Usnesení číslo: 0921/ZM1418/14 
  
k usnesení č. 01222/RM1418/21 
k usnesení č. 03090/RM1418/46 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
vyslovit souhlas s podmínkami udržitelnosti projektu “Pěší zóna na ulici 28. října od 

Masarykova náměstí po Smetanovo náměstí” dle čl. IV odst. 5 bodu 5.3 Smlouvy o poskytnutí 

dotace z rozpočtu Regionální rady uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 39 
Projednání Smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady 
Moravskoslezsko týkajících se čtyř projektů SMO – podmínky 
udržitelnosti 
  
Usnesení číslo: 0922/ZM1418/14 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 03171/RM1418/47 
k usnesení č. 03172/RM1418/47 
k usnesení č. 03174/RM1418/47 
k usnesení č. 03173/RM1418/47 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) souhlasí 

  
s podmínkami udržitelnosti projektů statutárního města Ostravy: 

a) Cyklistická trasa O, Ostrava – Radvanice 

b) Cyklostezka Chemické osady, Grmelova 

c) Autobusový terminál Dubina Interspar, Ostrava – Dubina 

d) Sportovní a zábavní cíl na soutoku Ostravice a Lučiny 

dle čl. IV., odst. 5, bodu 5.3 Smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu regionální rady uvedených 

v přílohách č.1 - č.4 předloženého materiálu 
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ZM_M 54 
Odstoupení jednatele obchodní společnosti DK POKLAD s.r.o., návrh 
nového jednatele společnosti 
  
Usnesení číslo: 0923/ZM1418/14 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 03221/RM1418/48 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) projednalo 

  
odstoupení XXX XXXXXX XXXXXXXXXXX z funkce jednatele obchodní společnosti DK 

POKLAD, s.r.o., se sídlem Ostrava - Poruba, M. Kopeckého 675, IČO: 476 70 576, dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu 

  

2) navrhuje 

  
do funkce jednatele obchodní společnosti DK POKLAD, s.r.o., se sídlem Ostrava - Poruba, M. 

Kopeckého 675, IČO: 476 70 576, XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXX XXXXX XXXXXX XXXX XXXXXX 

XXXXXXXXX XXXXX XXX XX XXXXXXX 

  

 
ZM_M 55 
Odvolání jednatele obchodní společnosti Ostravský informační servis, 
s.r.o., návrh nového jednatele společnosti 
  
Usnesení číslo: 0924/ZM1418/14 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 03222/RM1418/48 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) navrhuje 

  
odvolání XXXX XXXXXX XXXXXX z funkce jednatele obchodní společnosti Ostravský 

informační servis, s.r.o., se sídlem Jurečkova 1935/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 

IČO: 268 79 280 

  

2) navrhuje 

  
do funkce jednatele obchodní společnosti Ostravský informační servis, s.r.o., se sídlem 

Jurečkova 1935/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 268 79 280:  
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Mgr. XXXX XXXXXXX, datum narození: XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXXX XXXX 

XX, XXX XX XXXXXXXXXXXXXXX 

  

 
ZM_M 40 
Investor Mobis Automotive System Czech s. r. o. – Uzavření Dodatku č. 
1 k “Investiční smlouvě” (Strategická průmyslová zóna 
Ostrava-Mošnov) 
  
Usnesení číslo: 0925/ZM1418/14 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 03232/RM1418/48 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
 o uzavření Dodatku č. 1 k Investiční smlouvě ze dne 29.7.2014 mezi: 

HYUNDAI MOBIS Co., Ltd. 

Mobis Automotive System Czech s.r.o. 

Českou republikou 

Moravskoslezským krajem 

Statutárním městem Ostrava 

Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest  

dle přílohy č. 1 – 3 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 12 
Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací pro rok 2016 v 
oblastech podpory osob s handicapem, prevence kriminality a 
zdravotnictví 
  
Usnesení číslo: 0926/ZM1418/14 

(zn.předkl.) 
30 
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k usnesení č. 03102/RM1418/46 
k usnesení č. 0617/ZM1418/8 
k usnesení č. 0815/ZM1418/12 
k usnesení č. 2779/ZM1014/34 
k usnesení č. 2760/ZM1014/34 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
- o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti podpory osob s handicapem na rok 

2016 dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

- o uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti podpory osob s 

handicapem na rok 2016 dle návrhu uvedeném v příloze č.10 s žadateli uvedenými v příloze č. 

1 předloženého materiálu s výjimkou žadatelů s pořadovým číslem 42 až 50 

- o uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti podpory osob s 

handicapem na rok 2016 dle návrhu uvedeném v příloze č.11 s žadateli uvedenými v příloze č. 

1 předloženého materiálu s pořadovým číslem 42 až 50 

  

2) rozhodlo 

  
- o neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti podpory osob s handicapem 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 prevence kriminality na rok 2016 dle 

přílohy č. 4 předloženého materiálu 

- o uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti prevence 

kriminality na rok 2016 dle návrhu uvedeném v příloze č. 10 s žadateli uvedenými v příloze č. 

4 předloženého materiálu 

  

4) rozhodlo 

  
- o neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti prevence kriminality na rok 2016 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu z důvodů, které jsou ve vztahu k jednotlivým 

žadatelům uvedeny v téže příloze 
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5) rozhodlo 

  
- o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti zdravotnictví na rok 2016 dle přílohy 

č. 7 předloženého materiálu 

- o uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti zdravotnictví na rok 

2016 dle návrhu uvedeném v příloze č. 10 s žadateli uvedenými v příloze č. 7 předloženého 

materiálu 

  

6) rozhodlo 

  
- o neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti zdravotnictví na rok 2016 dle 

přílohy č. 8 předloženého materiálu z důvodů, které jsou ve vztahu k jednotlivým žadatelům 

uvedeny v téže příloze 

  

7) schvaluje 

  
finanční rezervu v oblasti prevence kriminality v celkové výši 1.322.000 Kč. 

Finanční rezerva je alokována v rozpočtu ORJ 180  pro řešení mimořádných okolností v 

oblasti prevence kriminality v průběhu roku 2016 

  

8) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- s n i ž u j í 

  běžné výdaje v ORJ 180 

  § 4399, pol. 5909, ÚZ 7106                o              10 570 tis. Kč 

  § 4399, pol. 5909                                o                   479 tis. Kč 

- z v y š u j í 

  neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům v ORJ 180 

  § 4399, pol. 5213, ÚZ 7106               o                 1 060 tis. Kč 
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- z v y š u j í 

  neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím v ORJ 180 

  § 4399, pol. 5221, ÚZ 7106               o               1 981 tis. Kč 

               pol. 5222, ÚZ 7106               o               3 948 tis. Kč 

               pol. 5223, ÚZ 7106               o               4 060 tis. Kč 

  

- s n i ž u j í 

  běžné výdaje v ORJ 180 

  § 4349, pol. 5909, ÚZ 7401               o               4 988 tis. Kč 

- z v y š u j í 

  neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům v ORJ 180 

  § 4349, pol. 5212, ÚZ 7401              o                  150 tis. Kč 

- z v y š u j í 

  neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím v ORJ 180 

  § 4349, pol. 5221, ÚZ 7401               o               1 630 tis. Kč 

               pol. 5222, ÚZ 7401               o               2 481 tis. Kč 

               pol. 5223, ÚZ 7401               o                  377 tis. Kč 
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- z v y š u j í 

  neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím v ORJ 180 

  § 4349, pol. 5339, ÚZ 7401               o                  350 tis. Kč 

- s n i ž u j í 

  běžné výdaje v ORJ 170 

  § 3549, pol. 5909, ÚZ 7700               o                2 439 tis. Kč 

- z v y š u j í 

  neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím v ORJ 170 

  § 3549, pol. 5221, ÚZ 7700               o                  514 tis. Kč 

               pol. 5222, ÚZ 7700               o                1 135 tis. Kč 

               pol. 5223, ÚZ 7700               o                  790 tis. Kč  

  

9) ukládá 

  
radě města 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 8) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 29.02.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

ZM_M 13 
Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotací v oblasti 
sociální péče uzavřených s Fondem ohrožených dětí 
  
Usnesení číslo: 0927/ZM1418/14 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 03103/RM1418/46 
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Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotací v oblasti sociální péče s právnickou 

osobou Fond ohrožených dětí, Na Poříčí 1038/6, 110 00 Praha, IČO 00499277, dle příloh č. 3, 

5, 7, 9, 11 a 13 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 41 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 
mimořádné účelové dotace v oblasti handicapovaní včetně dětí a 
mládeže s právnickou osobou PRAPOS 
  
Usnesení číslo: 0928/ZM1418/14 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 03176/RM1418/47 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí mimořádné účelové dotace v 

oblasti handicapovaní včetně dětí a mládeže č. 34 na zabezpečení projektu “ Rozšíření a 

modernizace chráněné dílny PRAPOS” z rozpočtu statutárního města Ostravy (ev. č. 

2457/2015/SVZV) s právnickou osobou PRAPOS, Šeříková 609/15, 700 30 Ostrava - 

Výškovice, IČO: 27011283, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 14 
Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu 
statutárního města Ostravy pro rok 2016 v oblasti Volný čas 
  
Usnesení číslo: 0929/ZM1418/14 

(zn.předkl.) 
31 

  
k usnesení č. 03107/RM1418/46 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti Volný čas z rozpočtu statutárního 

města Ostravy pro rok 2016 žadatelům uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu z 

důvodu vyřazení žádostí z výběrového řízení pro nesplnění formálních náležitostí 
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2) rozhodlo 

  
o neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti Volný čas z rozpočtu statutárního 

města Ostravy pro rok 2016 žadatelům uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu z 

věcných důvodů 

  

3) si vyhrazuje 

  
rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti Volný čas z rozpočtu 

statutárního města Ostravy pro rok 2016 ve výši do 50 tis. Kč žadatelům uvedeným v příloze č. 

3 předloženého materiálu 

  

4) rozhodlo 

  
o poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 

2016 příjemcům dotací uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu, a to ve výši dle 

přílohy č. 3 a dle důvodové zprávy předloženého materiálu a o uzavření smluv o poskytnutí 

neinvestičních účelových dotací mezi statutárním městem Ostrava a příjemci neinvestičních 

účelových dotací dle tohoto bodu usnesení, přílohy č. 4 a důvodové zprávy předloženého 

materiálu 

  

5) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j í 

neinvestiční transfery na ORJ 160 

na § 3421, pol. 5222, ÚZ 7105                                                             o         1 301  tis. Kč 

- z v y š u j í 

neinvestiční transfery na ORJ 160 

§ 3421, pol. 5212, ÚZ 7105                                                                   o            40 tis. Kč 

§ 3421, pol. 5221, ÚZ 7105                                                                   o            90 tis. Kč 
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§ 3421, pol. 5223, ÚZ 7105                                                                   o          180 tis. Kč 

§ 3421, pol. 5229, ÚZ 7105                                                                   o           95 tis. Kč 

§ 3421, pol. 5213, ORG. 4259, ÚZ 7105                                               o            60 tis. Kč 

§ 3429, pol. 5213, ORG. 4259, ÚZ 7105                                               o            60 tis. Kč 

§ 3429, pol. 5222, ÚZ 7105                                                                   o          776 tis. Kč 

  

6) ukládá 

  
radě města 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 5) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 29.02.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

ZM_M 15 
Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti kultury z 
rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 2016 
  
Usnesení číslo: 0930/ZM1418/14 

(zn.předkl.) 
31 

  
k usnesení č. 0553/ZM1418/8 
k usnesení č. 0815/ZM1418/12 
k usnesení č. 0798/ZM1014/14 
k usnesení č. 03106/RM1418/46 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města 

Ostravy pro rok 2016 žadatelům uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu z důvodu 

vyřazení žádostí z výběrového řízení pro nesplnění formálních náležitostí 

  

2) rozhodlo 

  
o neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města 

Ostravy pro rok 2016 žadatelům uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu z věcných 
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důvodů 

  

3) si vyhrazuje 

  
rozhodnout o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti kultury z rozpočtu 

statutárního města Ostravy pro rok 2016 ve výši do 50 tis. Kč žadatelům uvedeným v příloze 

č. 3 předloženého materiálu 

  

4) rozhodlo 

  
o poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 

2016 příjemcům dotací uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu, a to ve výši dle 

přílohy č. 3, a dle důvodové zprávy předloženého materiálu a o uzavření smluv o poskytnutí 

neinvestičních účelových dotací mezi statutárním městem Ostrava a příjemci neinvestičních 

účelových dotací dle tohoto bodu usnesení, přílohy č. 4 a důvodové zprávy předloženého 

materiálu 

  

5) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j í 

ostatní neinvestiční výdaje na ORJ 160 

na § 3392, pol. 5901, ÚZ 7101   o 11 430 tis. Kč 

ostatní neinvestiční výdaje na ORJ 160 

na § 3392, pol. 5901, ÚZ 7117    o 22 730 tis. Kč 

- z v y š u j í 

neinvestiční transfery na ORJ 160 

na § 3311, pol. 5213, ÚZ 7117   o 2 500 tis. Kč 

na § 3311, pol. 5222, ÚZ 7117   o 730 tis. Kč 

na § 3311, pol. 5222, ÚZ 7101   o 1 710 tis. Kč 

na § 3311, pol. 5229, ÚZ 7101   o 150 tis. Kč 

na § 3311, pol. 5493, ÚZ 7101   o 150 tis. Kč 

na § 3312, pol. 5212, ÚZ 7101   o 1.055 tis. Kč 

na § 3312, pol. 5213, ÚZ 7117   o 6 000 tis. Kč 

na § 3312, pol. 5213, ÚZ 7101   o 60 tis. Kč 

na § 3312, pol. 5221, ÚZ 7101   o 20 tis. Kč 

na § 3312, pol. 5222, ÚZ 7117   o 3 500 tis. Kč 

na § 3312, pol. 5222, ÚZ 7101   o 3 015 tis. Kč 

na § 3312, pol. 5223, ÚZ 7101   o 100 tis. Kč 

na § 3312, pol. 5493, ÚZ 7101   o 115 tis. Kč 

na § 3313, pol. 5212, ÚZ 7101   o 100 tis. Kč 

na § 3313, pol. 5213, ÚZ 7101   o 490 tis. Kč 
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na § 3313, pol. 5222, ÚZ 7101   o 260 tis. Kč 

na § 3315, pol. 5213, ÚZ 7101   o 80 tis. Kč 

na § 3315, pol. 5222, ÚZ 7101   o 270 tis. Kč 

na § 3316, pol. 5223, ÚZ 7101   o 150 tis. Kč 

na § 3316, pol. 5222, ÚZ 7101   o 120 tis. Kč 

na § 3316, pol. 5493, ÚZ 7101   o 30 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5212, ÚZ 7101   o 350 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5213, ÚZ 7101, org. 4259 o 50 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5213, ÚZ 7101   o 390 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5221, ÚZ 7101   o 100 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5222, ÚZ 7101   o 1 920 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5223, ÚZ 7101   o 30 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5229, ÚZ 7101   o 385 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5229, ÚZ 7117   o 2 000 tis. Kč 

na § 3322, pol. 5229, ÚZ 7117   o 8 000 tis. Kč 

neinvestiční transfery na ORJ 160 

na § 3312, pol. 5339, ÚZ 7101   o 40 tis. Kč 

na § 3315, pol. 5332, ÚZ 7101   o 60 tis. Kč 

na § 3315, pol. 5339, ÚZ 7101   o 150 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5332, ÚZ 7101   o 80 tis. Kč 

  

6) ukládá 

  
radě města 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 5) tohoto usnesení 

  

 
ZM_M 42 
Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně spolku Pop 
Academy z.s. 
  
Usnesení číslo: 0931/ZM1418/14 

(zn.předkl.) 
31 

  
k usnesení č. 03177/RM1418/47 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o prominutí odvodu včetně penále uloženého Magistrátem města Ostravy čj. 

SMO/025463/16/KVA/Boh ze dne 18.01.2016 spolku Pop Academy z.s., se sídlem Sokolská 

třída 175/26, PSČ 702 00  Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 22742816, ve výši 30 000,- 

Kč  dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
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ZM_M 16 
Návrh na poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu statutárního 
města Ostravy na rok 2016 v oblastech Tělovýchova a sport a 
Vrcholový sport 
  
Usnesení číslo: 0932/ZM1418/14 

(zn.předkl.) 
46 

  
k materiálu č. BJ1418 00370/16 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) si vyhrazuje 

  
rozhodnout o poskytnutí peněžních prostředků v oblasti Tělovýchova a sport z rozpočtu 

statutárního města Ostravy pro rok 2016 ve výši do 50 tis. Kč žadatelům uvedeným v přílohách 

č. 1, 2, 3, 5 a 6 předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo 

  o poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2016 v 

oblasti tělovýchovy a sportu dle příloh č. 1 - 6 předloženého materiálu 

 
  

3) rozhodlo 

  o neposkytnutí peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2016 v 

oblasti tělovýchovy a sportu dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

 
  

4) rozhodlo 

  o poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2016 v 

oblasti vrcholového sportu dle přílohy č. 8-9 předloženého materiálu 

 

  

5) rozhodlo 

  o neposkytnutí peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2016 v 

oblasti vrcholového sportu dle přílohy č. 10 předloženého materiálu 

 
  

6) rozhodlo 

  o uzavření smluv o poskytnutí peněžních prostředků mezi statutárním městem Ostrava a 

příjemci účelových dotací dle bodů 1) a 3) tohoto usnesení a dle přílohy č. 11 předloženého 

materiálu 

 
  

7) schvaluje 

  rozpočtové opatření, kterým se 
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s n i ž u j í 

neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5213, ÚZ 7103, ORJ 161              o 12 845 tis. Kč 

na § 3421, pol. 5222, ÚZ 7104, ORJ 161              o 26 801 tis. Kč 

  

z v y š u j í 

neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5222, ÚZ 7103, ORJ 161              o 12 320 tis. Kč 

na § 3419, pol. 5212, ÚZ 7104, ORJ 161              o      213 tis. Kč 

na § 3419, pol. 5213, ÚZ 7104, ORJ 161              o        80 tis. Kč 

na § 3419, pol. 5222, ÚZ 7104, ORJ 161              o 26 733 tis. Kč 

na § 3419, pol. 5229, ÚZ 7104, ORJ 161              o      300 tis. Kč 

 

  

8) ukládá 

  radě města 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 7) tohoto usnesení 

 
  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 29.02.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

ZM_M 43 
Schválení žádosti Českého olympijského výboru a České olympijské a. 
s. o dotaci na realizaci projektu Olympijský park Ostrava a schválení 
podepsání Smlouvy o spolupráci při uspořádání Olympijského parku a 
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 0933/ZM1418/14 

(zn.předkl.) 
46 

  
k usnesení č. 03179/RM1418/47 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) souhlasí 

  
s poskytnutím dotace ve výši 10 000 tis. Kč  České olympijské a. s. se sídlem Praha 10, 

Benešovká 6, 101 00 a souhlasí s uzavřením Smlouvy o spolupráci při uspořádání 

Olympijského parku a o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostravy mezi městem Ostravou, 

Českým olympijským výborem se sídlem Praha 10, Benešovká 6, 101 00, IČO: 48546607 a 

Českou olympijskou a. s. se sídlem Praha 10, Benešovká 6, 101 00, IČO: 25268708 dle přílohy 

1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 
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snižují běžné výdaje 

na § 3419, pol. 5169, ORJ 161 o 10 000 tis. Kč  

zvyšují neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5213, ORJ 161 o 10 000 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
radě města 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

Termín: 29.02.2016 

  

 
ZM_M 17 
Návrh na budoucí dar vodovodního řadu, v k.ú. Polanka nad Odrou, 
obec Ostrava a budoucí koupi jednotné kanalizace a vodovodu, v k.ú. 
Poruba - sever, obec Ostrava a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 
darovací s fyzickou osobou a budoucí kupní smlouvy se společností 
Abano s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 0934/ZM1418/14 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 03127/RM1418/46 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o přijetí budoucího daru 

vodovodního řadu DN 80 v předpokládané délce cca 196 m dle přílohy č. 1A a č.1B 

předloženého materiálu, který bude uložen v pozemcích v k.ú. Polanka nad Odrou, obec 

Ostrava: 

- parc. č. 2665/57 - orná půda, 

- parc. č. 3181/2 - ostatní plocha, silnice, 

- parc. č. 3181/20 - ostatní plocha, silnice, 

a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

s budoucím dárcem 

Pan 
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XXXX XXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX 

bydliště XXXXXXXXXX XXXXXXX, Ostrava - Polanka nad Odrou, PSČ: 725 25 

Budoucí dar bude realizován v rámci stavby “Komunikace a inženýrské sítě Polanka Janová” 

  

2) rozhodlo 

  
o  budoucí koupi 

inženýrských sítí v  k.ú. Poruba - sever, obec Ostrava,  dle přílohy č. 4 A a č.4B  předloženého 

materiálu a to: 

SO 01 Kanalizace jednotné DN 250 v předpokládané délce 15 m, která bude uložena v 

pozemcích: 

- parc. č. 4422/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- parc. č. 36924/1 - ostatní plocha, zeleň. 

SO 03 Vodovod PE 100 D 63 v předpokládané délce 36 m, který bude uložen v pozemku: 

- parc. č. 4422/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle přílohy č.6 předloženého materiálu 

s budoucím prodávajícím 

Abano s.r.o. 

se sídlem Slévárenská 406/17, Mariánské Hory, 709 00, Ostrava, 

IČO: 267 97 518 

Stavební objekty budou realizovány v rámci stavby “Technická infrastruktura pro 5 RD”. 

  

 
ZM_M 18 
Návrh na svěření pozemku městskému obvodu Pustkovec 
  
Usnesení číslo: 0935/ZM1418/14 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 03121/RM1418/46 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
vyhradit si rozhodnutí označit pozemek parc. č. 2055/6 v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava jakožto 

majetek svěřený městskému obvodu Pustkovec dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné 
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vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků 

  

2) rozhodlo 

  
označit pozemek parc. č. 2055/6 v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava jakožto majetek svěřený 

městskému obvodu Pustkovec dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky města 

Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků 

  

 
ZM_M 19 
Návrh na svěření pozemků městskému obvodu Plesná; Návrh nesvěřit 
pozemky v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava městskému obvodu Plesná; 
Návrh na záměr neprodat pozemky v k.ú. Svinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 0936/ZM1418/14 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 03123/RM1418/46 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
vyhradit si rozhodnutí označit pozemky v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava jakožto majetek 

svěřený městskému obvodu Plesná dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 

14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění, a to: 

- parc.č. 392, trvalý travní porost 

- parc.č. 398, trvalý travní porost 

- parc.č. 964/11, ost. plocha, silnice 

- parc.č. 964/13, orná půda 

- parc.č. 964/14, orná půda 

- parc.č. 964/16, orná půda 

  

2) rozhodlo 

  
označit pozemky v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava jakožto majetek svěřený městskému obvodu 

Plesná dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v 

platném znění, a to: 

- parc.č. 392, trvalý travní porost 

- parc.č. 398, trvalý travní porost 

- parc.č. 964/11, ost. plocha, silnice 

- parc.č. 964/13, orná půda 

- parc.č. 964/14, orná půda 
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- parc.č. 964/16, orná půda 

  

3) rozhodlo 

  
vyhradit si rozhodnutí neoznačit pozemky v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava jakožto majetek 

svěřený městskému obvodu Plesná dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 

14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění, a to: 

- parc.č. 884/26, ost. plocha, ost. komunikace 

- parc.č. 884/50, ost. plocha, ost. komunikace 

- parc.č. 964/23, ost. plocha, silnice 

- parc.č. 964/24, ost. plocha, silnice 

  

4) rozhodlo 

  
neoznačit pozemky v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava jakožto majetek svěřený městskému 

obvodu Plesná dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města 

Ostravy, v platném znění, a to: 

- parc.č. 884/26, ost. plocha, ost. komunikace 

- parc.č. 884/50, ost. plocha, ost. komunikace 

- parc.č. 964/23, ost. plocha, silnice 

- parc.č. 964/24, ost. plocha, silnice 

  

5) rozhodlo, 

  
že město nemá záměr prodat pozemky v k.ú. Svinov, obec Ostrava, svěřené městskému obvodu 

Svinov, a to: 

- pozemek parc.č. 802/334 

- část pozemku parc.č. 740/3 o výměře 38,5 m2 

- část pozemku parc.č. 802/335 o výměře 50,5 m2 

- část pozemku parc.č. 802/383 o výměře 25 m2, 

vše dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 3/3 tohoto materiálu 

  

 
ZM_M 20 
Návrh na svěření nemovitých věcí městskému obvodu Vítkovice 
  
Usnesení číslo: 0937/ZM1418/14 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 03043/RM1418/45 
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Zastupitelstvo města 

  
1) si vyhrazuje 

  
rozhodnutí označit níže uvedený majetek jakožto majetek svěřený městskému obvodu 

Vítkovice dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města 

Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, a to: 

SO 01 - univerzální hřiště na pozemku parc.č. 216/20 v k.ú. Vítkovice v hodnotě 2.001.777,77 

Kč 

SO 02 - plocha pro stolní tenis v hodnotě 399.927,61 Kč 

SO 03 - chodníky v areálu na pozemku parc.č. 216/20 v k.ú. Vítkovice v hodnotě 306.141,42 

Kč 

SO 03 - chodníky v areálu na pozemku parc.č. 216/20 v k.ú. Vítkovice v hodnotě 306.141,42 

Kč 

SO 04 - oplocení areálu na pozemku parc.č. 216/13 v k.ú. Vítkovice v hodnotě 310.142,17 Kč 

SO 05 - osvětlení areálu na pozemku parc.č. 216/13 a parc.č. 216/20 v k.ú. Vítkovice v 

hodnotě 340.656,57 Kč  

  

2) rozhodlo 

  
označit majetek uvedený v bodě 1) tohoto usnesení jakožto majetek svěřený městskému 

obvodu Vítkovice 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 21 
Návrh nesvěřit nemovitou věc městskému obvodu Moravská Ostrava a 
Přívoz (ul. K Trojhalí), návrh na záměr neprodat nemovité věci v k.ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Na Karolíně) 
  
Usnesení číslo: 0938/ZM1418/14 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 03122/RM1418/46 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) si vyhrazuje 
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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: 

část pozemku parc. č. 3380/1 o výměře 6809 m2 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, která 

je dle geometrického plánu č. 4759-86/2014 ze dne 13.11.2014 označena jako nový pozemek 

parc. č. 3380/40  ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

  

2) rozhodlo 

  
neoznačit majetek uvedený v bodě 1) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému 

obvodu Moravská Ostrava a Přívoz dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 

14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků 

  

3) rozhodlo, 

  
že město nemá záměr prodat pozemky, a to: 

parc. č. 244/16 

parc. č. 244/10 

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a 

Přívoz 

  

 
ZM_M 22 
Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 0939/ZM1418/14 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 03120/RM1418/46 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

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

- část pozemku parc.č. 1946/55, díl “l”, o výměře 5 m2 

- část pozemku parc.č. 1946/78, díl “n”, o výměře 17 m2 

- část pozemku parc.č. 1946/79, díl “m”, o výměře 53 m2 

- část pozemku parc.č. 1946/80, díl “k”, o výměře 0,3 m2 

- část pozemku parc.č. 2396/38, díl “t+v”, o výměře 23 m2 

odděleny, sloučeny a nově označeny jako pozemek parc.č. 1946/79, o výměře 98 m2 dle 
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geometrického plánu č. 3910-39/2015 ze dne 3.11.2015 

- část pozemku parc.č. 1946/78, o výměře 2 m2, oddělena a nově označena jako pozemek 

parc.č. 1946/129 dle geometrického plánu č. 3910-39/2015 ze dne 3.11.2015 

od vlastníka Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna, IČO 476 73 036, sídlo 

Michálkovická 967/108, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, za celkovou sjednanou kupní 

cenu 45.300,-Kč včetně DPH 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 23 
Návrh na záměr města prodat část pozemku parc.č. 782/25, k.ú. 
Radvanice, obec Ostrava, návrh na záměr města prodat a návrh na 
záměr města nedarovat nemovité věci v k.ú. Budišovice, obec 
Budišovice 
  
Usnesení číslo: 0940/ZM1418/14 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 03116/RM1418/46 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o záměru města prodat část nemovité věci v k.ú. Radvanice, obec Ostrava, svěřené městskému 

obvodu Radvanice a Bartovice, a to část pozemku parc.č. 782/25,  o výměře 116 m2 - dle 

přílohy č. 1/1 předloženého materiálu 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodlo 

  
o záměru města prodat nemovité věci v k.ú. Budišovice, obec Budišovice, a to pozemek p.p.č. 

1740/7 a pozemek p.p.č. 1740/9, včetně stavby komunikace 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

3) rozhodlo, 

  
že město nemá záměr darovat nemovité věci v k.ú. Budišovice, obec Budišovice, a to pozemek 
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p.p.č. 1740/7 a pozemek p.p.č. 1740/9, včetně stavby komunikace 

  

 
ZM_M 24 
Návrh na záměr města prodat pozemky v k.ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava (ul. Sokolská) 
  
Usnesení číslo: 0941/ZM1418/14 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 03118/RM1418/46 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o záměru města prodat pozemky, a to 

- pozemek parc. č. 947/5 

- pozemek parc. č. 947/8 , jehož součástí není stavba č.p. 1663  

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřené 

městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
ZM_M 25 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci, návrh na záměr města 
neprodat nemovité věci a návrh záměr města směnit nemovité věci, vše 
v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 0942/ZM1418/14 

(zn.předkl.) 
32 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o záměru města prodat 

- pozemek p.č.st. 590, jehož součástí je stavba obč. vybavenosti čp. 624, 

včetně přípojek plynu, vody a kanalizace, 

- pozemek p.p.č. 369/4 

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

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit, 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo, 
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že město nemá záměr prodat 

část pozemku p.č.st. 26/3 o výměře 245 m2, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 2 

předloženého materiálu, 

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

  

3) rozhodlo 

  
o záměru města směnit 

pozemek p.č.st. 125/5  

svěřeno městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

za 

pozemek p.č.st. 137/3 

ve vlastnictví paní XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX 

XXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

vše v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 26 
Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Poruba, obec 
Ostrava a návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. 
Poruba-sever 
  
Usnesení číslo: 0943/ZM1418/14 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 03038/RM1418/45 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o záměru města neprodat pozemky: 

- parc.č. 2518 zastavěná plocha a nádvoří 

- parc.č. 2519 zastavěná plocha a nádvoří 

- část parc.č. 2517/3 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 18 m2 z celkové výměry 22 

m2, 

vše v k.ú. Poruba, obec Ostrava 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Poruba 

  

2) rozhodlo 

  
o záměru města prodat pozemky: 

- parc.č. 3751/231 ostatní plocha 
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- parc.č. 3451/232 ostatní plocha 

- parc.č. 3751/233 ostatní plocha, 

vše v k.ú. Poruba -sever, obec Ostrava 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Poruba 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

3) rozhodlo 

  
o záměru města prodat pozemky: 

- parc.č. 3751/228 ostatní plocha 

- parc.č. 3751/229 ostatní plocha, 

vše v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava 

ve vlastnictví statutárníhoměsta Ostravy, svěřených městskému obvodu Poruba 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
ZM_M 27 
Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Výškovice u 
Ostravy, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 0944/ZM1418/14 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 03117/RM1418/46 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo, 

  
že město nemá záměr prodat pozemek parc.č. 851 v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, 

svěřený městskému Ostrava-Jih 

  

2) rozhodlo, 

  
že město nemá záměr prodat část pozemku parc.č. 243/1 o výměře 19.50 m2 a část pozemku 

parc.č. 715/6 o výměře  80.50 m2 v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, svěřených 

městskému obvodu Ostrava-Jih, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 3/1  předloženého 

materiálu 

  

3) rozhodlo, 

  
že město nemá záměr prodat část pozemku parc.č. 793/278 o výměře 1639 m2 a část pozemku 

parc.č. 252 o výměře  361 m2 v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, svěřených městskému 
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obvodu Ostrava-Jih,  dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 5/3  předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 28 
Návrh na záměr města prodat spoluvlastnický podíl na nemovité věci a 
vyhradit si rozhodnutí o jeho prodeji v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 0945/ZM1418/14 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 03036/RM1418/45 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o záměru města prodat: 

- spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 1/4 k pozemku parc.č. 3972 v k.ú. Pustkovec, obec 

Ostrava 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Pustkovec 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) si vyhrazuje 

  
rozhodnout o prodeji spoluvlastnického podílu v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava, 

svěřeného městskému obvodu Pustkovec dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu s čl. 7, odst. 3b 

Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a 

doplňků 

  

 
ZM_M 30 
Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
veřejného osvětlení s vlastníkem pozemku - fyzickými osobami pro 
oprávněného SMO 
  
Usnesení číslo: 0946/ZM1418/14 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 03114/RM1418/46 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 
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na straně oprávněného uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě veřejného 

osvětlení k části pozemku: 

p.p.č. 311/7 - zahrada 

v  k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, s vlastníkem: 

XXXX XXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXX XXXX 

XXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXX 

XXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

v rozsahu dle geometrického plánu 1937-233/2015 ze dne 2.12.2015, na dobu časově 

neomezenou, za jednorázovou úplatu v celkové výši 8.200,- Kč 

podle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 31 
Návrh na záměr města prodat část pozemku p.p.č. 783/73 v k.ú. Zábřeh 
nad Odrou, obec Ostrava, Návrh na záměr města neprodat nemovité 
věci v k.ú. Výškovice u Ostravy a v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 0947/ZM1418/14 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 03115/RM1418/46 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o záměru města prodat část pozemku p.p.č. 783/73 - ost. plocha, zeleň  o výměře 1253 m2 v 

k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, která je dle 

návrhu geometrického plánu č. 3085-110/2014 nově označena jako pozemek p.p.č. 

783/75 - ost. plocha, zeleň 

a  zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodlo, 

  
že město nemá záměr prodat část pozemku parc.č. 855/1 o výměře 90 m2 v k.ú. Výškovice u 

Ostravy, obec Ostrava, nesvěřeného městskému Ostrava-Jih, dle zákresu ve snímku, který je 

přílohou č. 3/3 předloženého materiálu 

  

3) rozhodlo, 
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že město nemá záměr prodat část pozemku p.p.č. 215/1 o výměře 360 m2 v k.ú. Hrabůvka, 

obec Ostrava, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, dle zákresu ve snímku, který 

je přílohou č. 5/3  předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 32 
Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností 
České dráhy, a.s. 
  
Usnesení číslo: 0948/ZM1418/14 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 03113/RM1418/46 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
na straně oprávněného z věcného břemene uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene - zřízení 

a provozování podzemního kolektoru k pozemku: 

parc. č. 3372/1 - ostatní plocha, dráha, 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, s vlastníkem: 

České dráhy, a.s. 

se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15 

IČO: 70994226, 

za celkovou jednorázovou úhradu ve výši 40.000,- Kč + DPH v zákonné výši, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 44 
Fúze společností OVANET a.s. a OVA!!!CLOUD.net a.s. 
  
Usnesení číslo: 0949/ZM1418/14 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 03181/RM1418/47 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) souhlasí 
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se záměrem fúze sloučením společnosti OVANET a.s., se sídlem Hájkova 1100/13, 

Ostrava-Přívoz, PSČ 702 00, IČO 29399491 a společnosti OVA!!!CLOUD.net a.s., se sídlem 

Hájkova 1100/13, Ostrava-Přívoz, IČO 25857568, kdy bude nástupnickou společností 

OVA!!!CLOUD.net a.s., se sídlem Hájkova 1100/13, Ostrava-Přívoz, IČO 25857568 

  

 
ZM_M 45 
Návrh na koupi vodovodů, jednotné kanalizace v ul. Pustkovecká a B. 
Nikodema v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava a uzavření kupních smluv se 
spol. RD VENEL, s.r.o. a smluv o zřízení služebností s fyzickými 
osobami 
  
Usnesení číslo: 0950/ZM1418/14 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 03190/RM1418/47 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o koupi vodohospodářských staveb viz příloha č. 1A a č.1B předloženého materiálu na ul. 

Pustkovecká, v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava, a to: 

vodovodu  DN 80 v celkové délce 77,7 m, uloženého v pozemcích: 

- parc.č.4161/3  - ostatní plocha, jiná plocha, 

- parc.č.4161/4  - ostatní plocha, jiná plocha, 

- parc.č.4161/5 – ostatní plocha, jiná plocha, 

- parc.č.4161/6  - ostatní plocha, jiná plocha, 

- parc.č.4161/9  - ostatní plocha, jiná plocha, 

- parc.č.4161/10 - ostatní plocha, jiná plocha, 

- parc.č.4161/11 - ostatní plocha, jiná plocha, 

- parc.č.4161/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 

- parc.č.4162/19 - zahrada, 

- parc.č.4162/24 - zahrada, 

- parc.č.4162/23 – zahrada, 

kanalizace jednotné  DN 300  v celkové délce 98,75 m, uložené v pozemcích: 

- parc.č.4160/5  -  zahrada, 

- parc.č.4161/3  -  ostatní plocha, jiná plocha, 

- parc.č.4161/2 - ostatní plocha, jiná plocha, 

- parc.č.4162/27 - ostatní plocha, jiná plocha, 

- parc.č.4165/3 - ostatní plocha, jiná plocha, 

- parc.č.4162/3 - ostatní plocha, jiná plocha, 

za dohodnutou celkovou kupní cenu 2 Kč + DPH v zákonné výši, z toho: 

- vodovod DN 80 za kupní cenu 1,- Kč + DPH v zákonné výši 
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- kanalizace jednotná DN 300 za kupní cenu 1,- Kč + DPH v zákonné výši 

a uzavření kupní smlouvy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

s prodávajícím 

RD VENEL, s.r.o. 

se sídlem Ostrava – Poruba, Slavíkova 6143, PSČ 708 00, 

IČO: 640 87 824 

Stavby byly realizovány v rámci stavby “Inženýrské sítě pro  6 RD na  ul.  Pustkovecká, 

Ostrava, Pustkovec”. 

  

2) rozhodlo 

  
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti - zřízení, provozování a údržby 

kanalizace jednotné DN 300, vodovodu DN 80 k částem pozemků: 

parc. č. 4160/5 – zahrada, 

parc. č. 4161/3 – ostatní plocha, jiná plocha, 

oba v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, s vlastníky pozemků: 

manželé 

XXXXX XXXXX XXXXXXX X XXXX XXXXXX XXXXXXXXXX, 

oba bydliště XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXX, 

za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,-Kč, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 

za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva ke kanalizaci jednotné DN 300 a 

vodovodu DN 80 na statutární město Ostrava na základě kupní smlouvy uvedené v bodě 1) 

tohoto usnesení 

  

3) rozhodlo 

  
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti - zřízení, provozování a údržby 

kanalizace jednotné DN 300 k částem pozemků: 

parc. č. 4161/2 – ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 4162/27 – ostatní plocha, jiná plocha, 
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parc. č. 4165/3 – ostatní plocha, jiná plocha, 

všechny v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, se spoluvlastníky pozemků: 

manželé 

Ing. XXX XXXXXX X XXXXX XXXXX XXXXXXXXX, 

oba bydliště XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXX, 

SJM podíl ve výši 1/10, 

manželé 

MUDr. XXXXX XXXXXXX X XXXX XXXXXX XXXXXXXXXX, 

oba bydliště XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXX, 

SJM podíl ve výši 1/10, 

manželé 

XXXX XXXXX X XXXXX XXXXXXX, 

oba bydliště XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXX, 

SJM podíl ve výši 1/10, 

manželé 

Ing. Mgr. XXXX XXXXXXX X XXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXX, 

oba bydliště XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX, 

SJM podíl ve výši 1/10, 

manželé 

XXXXX XXXXXXXX X XXXXX XXXXXXXX, 

oba bydliště XXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXX, 

SJM podíl ve výši 1/10, 

MUDr. XXXXXXX XXXXXXX, 

bydliště XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXX, 

podíl ve výši 1/10, 

manželé 

Ing. XXXXXX XXXXXXXX X XXXX XXXX XXXXXXXXXX, 

oba bydliště XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXX, 

SJM podíl ve výši 1/10, 

XXXXXXXX XXXXXXXX 

bydliště XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXX, 

podíl ve výši 1/10, 

Mgr. XXXXX XXXXXXXX, 
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bydliště XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXX, 

podíl ve výši 1/10, 

Ing. XXXXX XXXXXXXX 

bydliště XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX, 

podíl ve výši 1/10, 

za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,-Kč, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 

za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva ke kanalizaci jednotné DN 300 na 

statutární město Ostrava na základě kupní smlouvy uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

  

4) rozhodlo 

  
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti - zřízení, provozování a údržby 

vodovodu DN 80 k části pozemku: 

parc. č. 4161/4 – ostatní plocha, jiná plocha, 

v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, s vlastníky pozemku: 

manželé 

XXXX XXXX XXXX XXXXXXX X XXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXX, 

oba bydliště XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX, 

za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,-Kč, 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu, 

za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva k vodovodu DN 80 na statutární město 

Ostrava na základě kupní smlouvy uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

  

5) rozhodlo 

  
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti - zřízení, provozování a údržby 

vodovodu DN 80 k části pozemku: 

parc. č. 4161/5 – ostatní plocha, jiná plocha, 
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v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, s vlastníky pozemku: 

manželé 

XXXX XXXXX X XXXXX XXXXXXX, 

oba bydliště XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXX, 

za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,-Kč, 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu, 

za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva k vodovodu DN 80 na statutární město 

Ostrava na základě kupní smlouvy uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

  

6) rozhodlo 

  
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti - zřízení, provozování a údržby 

vodovodu DN 80 k části pozemku: 

parc. č. 4161/6 – ostatní plocha, jiná plocha, 

v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, s vlastníky pozemku: 

manželé 

Ing. XXX XXXXXX X XXXXX XXXXX XXXXXXXvá, 

oba bydliště XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXvec, 

za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,-Kč, 

dle přílohy č. 7 předloženého materiálu, 

za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva k vodovodu DN 80 na statutární město 

Ostrava na základě kupní smlouvy uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

  

7) rozhodlo 

  
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti - zřízení, provozování a údržby 

vodovodu DN 80 k části pozemku: 

parc. č. 4161/9 – ostatní plocha, jiná plocha, 
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v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, s vlastníkem pozemku: 

XXXXXXXX XXXXXXX, 

bydliště XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXX, 

za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,-Kč, 

dle přílohy č. 8 předloženého materiálu, 

za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva k vodovodu DN 80 na statutární město 

Ostrava na základě kupní smlouvy uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

  

8) rozhodlo 

  
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti - zřízení, provozování a údržby 

vodovodu DN 80 k části pozemku: 

parc. č. 4161/10 – ostatní plocha, jiná plocha, 

v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, s vlastníky pozemku: 

manželé 

XXXX XXXXXX XXXXXXXX X XXXX XXXX XXXXXXXXXX, 

oba bydliště XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXX, 

za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,-Kč, 

dle přílohy č. 9 předloženého materiálu, 

za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva k vodovodu DN 80 na statutární město 

Ostrava na základě kupní smlouvy uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

  

9) rozhodlo 

  
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti - zřízení, provozování a údržby 

vodovodu DN 80 k části pozemku: 

parc. č. 4161/11 – ostatní plocha, jiná plocha, 

v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, s vlastníkem pozemku: 
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XXXX XXXXX XXXXXXXXX 

bydliště XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXX, 

za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,-Kč, 

dle přílohy č. 10 předloženého materiálu, 

za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva k vodovodu DN 80 na statutární město 

Ostrava na základě kupní smlouvy uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

  

10) rozhodlo 

  
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti - zřízení, provozování a údržby 

vodovodu DN 80 k částem pozemků: 

parc. č. 4161/1 – ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 4162/19 – zahrada, 

parc. č. 4162/24 – zahrada, 

všechny v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, s vlastníkem pozemků: 

XXXXX XXXXXXX XXXXXXX, 

bydliště XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXX, 

za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,-Kč, 

dle přílohy č. 11 předloženého materiálu, 

za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva k vodovodu DN 80 na statutární město 

Ostrava na základě kupní smlouvy uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

  

11) rozhodlo 

  
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti - zřízení, provozování a údržby 

kanalizace jednotné DN 300 a vodovodu DN 80 k částem pozemků: 

parc. č. 4162/3 – ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 4162/23 – zahrada, 

oba v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, s vlastníkem pozemků: 
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XXXX XXXXX XXXXXXXX 

bydliště XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX, 

za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,-Kč, 

dle přílohy č. 12 předloženého materiálu, 

za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva ke kanalizaci jednotné DN 300 a 

vodovodu DN 80 na statutární město Ostrava na základě kupní smlouvy uvedené v bodě 1) 

tohoto usnesení 

  

12) rozhodlo 

  
o koupi vodohospodářských staveb viz příloha č. 13A, č. 13B předloženého materiálu na ul. 

Bedřicha Nikodéma, v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava, a to: 

vodovodu  DN 80 v celkové délce 83,80 m, uloženého v pozemcích: 

- parc.č.4081/75  - zahrada, 

- parc.č.4081/76  - zahrada, 

- parc.č.4081/77  - zahrada, 

- parc.č.4081/78  - zahrada, 

- parc.č.4081/82  - zahrada, 

- parc.č.4081/65 - zahrada, 

- parc.č.4081/63 - ostatní plocha, jiná plocha, 

- parc.č.4162/2 – zahrada, 

kanalizace jednotné  DN 250  v celkové délce 29 m, uložené v pozemcích: 

- parc.č.4081/75  - zahrada, 

- parc.č.4081/76  - zahrada, 

- parc.č.4081/77  - zahrada, 

za dohodnutou celkovou kupní cenu 2,- Kč + DPH v zákonné výši, z toho: 

- vodovod DN 80 za kupní cenu 1,- Kč + DPH v zákonné výši 

-  kanalizace jednotná DN 300 za kupní cenu 1,- Kč + DPH v zákonné výši 

a uzavření kupní smlouvy dle přílohy č.14 předloženého materiálu 

s prodávajícím 

RD VENEL, s.r.o. 

se sídlem Ostrava – Poruba, Slavíkova 6143, PSČ 708 00, 
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IČO: 640  87  824 

Stavební objekty byly realizovány v rámci stavby “Inženýrské sítě pro 6 RD na ul. Bedřicha 

Nikodéma, Ostrava - Pustkovec”. 

  

13) rozhodlo 

  
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti - zřízení, provozování a údržby 

vodovodu DN 80 k části pozemku: 

parc. č. 4081/79 – zahrada, 

v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, s vlastníkem: 

XXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX, 

bydliště XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXX, 

za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,-Kč, 

dle přílohy č. 15 předloženého materiálu, 

za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva k vodovodu DN 80 na statutární město 

Ostrava na základě kupní smlouvy uvedené v bodě 12) tohoto usnesení 

  

14) rozhodlo 

  
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti - zřízení, provozování a údržby 

vodovodu DN 80, kanalizace jednotné DN 250 k částem pozemků: 

parc. č. 4081/75 – zahrada, 

parc. č. 4081/76 – zahrada, 

parc. č. 4081/77 – zahrada, 

všechny v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, se spoluvlastníky pozemků: 

XXXX XXXX XXXXX 

bydliště XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXX, 

podíl ve výši 1/6, 

XXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX, 

bydliště XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXX, 
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podíl ve výši 1/6, 

manželé 

XXXX XXXX XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXXX 

oba bydliště XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXXX 

SJM podíl ve výši 1/6, 

manželé 

XXXXXX XXXXX X XXXX XXXXXXXXX 

oba bydliště XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXX, 

SJM podíl ve výši 1/6, 

XXXX XXXXX XXXXXX, 

bydliště XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X 

XXXXXX, 

podíl ve výši 1/6, 

XXXXX XXXXXXXXX 

bydliště XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXX 

podíl ve výši 1/6, 

za jednorázovou úplatu ve výši 1.200,-Kč, 

dle přílohy č. 16 předloženého materiálu, 

za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva k vodovodu DN 80 a kanalizaci jednotné 

DN 250 na statutární město Ostrava na základě kupní smlouvy uvedené v bodě 12) tohoto 

usnesení 

  

15) rozhodlo 

  
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti - zřízení, provozování a údržby 

vodovodu DN 80 k částem pozemků: 

parc. č. 4081/78 – zahrada, 

parc. č. 4081/82 – zahrada, 

oba v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, s vlastníky pozemků: 

manželé 

XXXX XXXX XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXXX 
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oba bydliště XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXX, 

za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,-Kč, 

dle přílohy č. 17 předloženého materiálu, 

za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva k vodovodu DN 80 na statutární město 

Ostrava na základě kupní smlouvy uvedené v bodě 12) tohoto usnesení 

  

16) rozhodlo 

  
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti - zřízení, provozování a údržby 

vodovodu DN 80 k části pozemku: 

parc. č. 4081/65 – zahrada, 

v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, s vlastníkem pozemku: 

XXXXX XXXXXXXX 

bydliště XXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXX, 

za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,-Kč, 

dle přílohy č. 18 předloženého materiálu, 

za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva k vodovodu DN 80 na statutární město 

Ostrava na základě kupní smlouvy uvedené v bodě 12) tohoto usnesení 

  

17) rozhodlo 

  
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti - zřízení, provozování a údržby 

vodovodu DN 80 k částem pozemků: 

parc. č. 4081/63 – zahrada, 

parc. č. 4162/2 – zahrada, 

parc. č. 4162/23 – zahrada, 

všechny v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, s vlastníkem pozemků: 

XXXX XXXXX XXXXXXXX 
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bydliště XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX, 

za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,-Kč, 

dle přílohy č. 19 předloženého materiálu, 

za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva k vodovodu DN 80 na statutární město 

Ostrava na základě kupní smlouvy uvedené v bodě 12) tohoto usnesení 

  

 
ZM_M 46 
Návrh na zrušení usnesení zastupitelstva města a návrh na záměr 
města prodat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava a v k.ú. Radvanice, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 0951/ZM1418/14 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 03191/RM1418/47 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
zrušit bod 3 usnesení zastupitelstva města č. 0432/ZM1418/6 ze dne 10.06.2015, kterým 

rozhodlo o záměru města prodat nemovité věci, a to: 

- pozemek parc.č. 4016/2 

v k.ú. Slezská Ostrava obec Ostrava, nesvěřený městskému obvodu Slezská Ostrava 

- část pozemku parc.č. 3216/2 nově označena jako pozemek parc.č. 3216/10 o výměře 81 m2 

- část pozemku parc.č. 3216/3 nově označena jako pozemek parc.č. 3216/11 o výměře 18 m2 

oba v k.ú. Radvanice, obec Otrava, svěřené městskému obvodu Radvanice a Bartovice 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

a bod 4 v plném rozsahu (příloha č. 1/4)
 

  

2) rozhodlo 

  
o záměru města prodat nemovité věci, a to: 
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- pozemek parc.č. 4016/2 

v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, nesvěřený městskému obvodu Slezská Ostrava 

- pozemek parc.č. 3216/12 oddělený z původního pozemku parc.č. 3216/2 

- pozemek parc.č. 3216/13 oddělený z původního pozemku parc.č. 3216/3 

dle geometrického plánu č. 2115-57/2015 ze dne 9.11.2015 

oba v k.ú. Radvanice, obec Ostrava, pozemky svěřené městskému obvodu Radvanice a 

Bartovice (příloha č. 1/3) 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

3) si vyhrazuje 

  
rozhodnutí o prodeji nemovitých věcí v k.ú. Radvanice, obec Ostrava, svěřených městskému 

obvodu Radvanice a Bartovice, uvedených v bodě 2) návrhu tohoto usnesení v souladu s čl. 7 

odst. (3) písm. b) obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statutu města Ostravy, ve znění 

pozdějších změn a doplňků 

  

 
ZM_M 47 
Návrh na uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebností s 
právnickými osobami a fyzickou osobou 
  
Usnesení číslo: 0952/ZM1418/14 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 03182/RM1418/47 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
na straně budoucího oprávněného ze služebnosti uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti – zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu k pozemku: 

- parc. č. 1688/1 – ostatní plocha, dráha 

v k. ú. Bartovice, 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 
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IČO 70994234, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo 

  
na straně budoucího oprávněného ze služebnosti uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti - umístění, provozování a údržby vodovodního řadu k pozemkům: 

parc. č. 1336/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 1337/1 – ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 1340 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 1341 – ostatní plocha, jiná plocha, 

všechny v k. ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava, 

s vlastníkem pozemků: 

ArcelorMittal Ostrava a.s. 

se sídlem Vratimovská 689/117, Kunčice, 719 00 Ostrava, doručovací číslo 707 02 

IČO: 451 93 258, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) rozhodlo 

  
na straně budoucího oprávněného ze služebnosti uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti - zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu k pozemku: 

parc. č. 1336/7 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k. ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava, 

s vlastníkem pozemku: 

XXX XXXXXX, 

bydliště XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXX, 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 
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ZM_M 48 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Svinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 0953/ZM1418/14 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 03183/RM1418/47 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o záměru města prodat pozemek: 

- parc.č. 2105/3 zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Svinov, obec Ostrava 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Svinov 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodlo 

  
o záměru města prodat pozemek: 

- parc.č. 2105/7 zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Svinov, obec Ostrava 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Svinov 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

3) rozhodlo 

  
o záměru města prodat pozemek: 

- parc.č. 2105/9 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Svinov, obec Ostrava 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Svinov 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

4) rozhodlo 

  
o záměru města prodat pozemek: 

- parc.č. 2105/15 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Svinov, obec Ostrava 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Svinov 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 
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ZM_M 33 
Návrh: “Zásady pro poskytování neinvestičních dotací na zachování a 
obnovu kulturní památky z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 
2016”, včetně vyhlášení výběrového řízení 
  
Usnesení číslo: 0954/ZM1418/14 

(zn.předkl.) 
34 

  
k usnesení č. 03136/RM1418/46 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
Zásady pro poskytování neinvestičních dotací na  zachování a obnovu kulturní památky z 

rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2016 - dle přílohy č. 1 předloženého  materiálu 

  

2) rozhodlo 

  
o vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí neinvestičních dotací na zachování a 

obnovu kulturní památky z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2016 v termínech dle 

přílohy č. 1 tohoto materiálu 

  

3) ukládá 

  
útvaru hlavního architekta a stavebního řádu zajistit vyhlášení výběrového řízení dle bodu č. 2) 

tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing.arch. Cyril Vltavský, T: 22.02.2016 

 vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 

  
 

ZM_M 50 
Návrh na uzavření smluv o smlouvách budoucích o uzavření věcného 
břemene a uzavření dodatku ke smlouvě a dohoda o odstoupení od 
smlouvy v souvislosti se stavbami zahrnutými do kapitálového 
rozpočtu statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 0955/ZM1418/14 

(zn.předkl.) 
34 

  
k usnesení č. 03194/RM1418/47 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
uzavřít “Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti se 
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stavbou “Rekonstrukce vodovodu ul. Šenovská” mezi budoucím povinným ArcelorMittal 

Ostrava a.s., Vratimovská 689/117, Kunčice, 719 00 Ostrava, IČO:45193258 

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 

předmětem je stavba vodovodu na částech pozemků p.č. 2331/2 a p.č. 2331/9 v katastrálním 

území Radvanice a na částech pozemků p.č. 1164, p.č. 1166/1, p.č. 1181, p.č. 2075 a p.č. 2172 

v katastrálním území Bartovice, vše obec Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo 

  
uzavřít “Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti” v souvislosti se stavbou “Vybavení 

křižovatky č. 3030 Výškovická x Pavlovova SSZ” mezi budoucím povinným ze služebnosti 

Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové 

Město, IČO:70994234 

a budoucím oprávněným ze služebnosti 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 

předmětem je uložení kabelu na části pozemku p.p.č. 1149/2 v katastrálním území Zábřeh nad 

Odrou, obec Ostrava, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) rozhodlo 

  
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene” v souvislosti se stavbou 

“Prodloužení sběrače B do Radvanic” mezi budoucím povinným Českou republikou - Státním 

pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov, IČO:01312774 

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 

předmětem je stavba kanalizace na části pozemku p.č. 4171/1 v katastrálním území Slezská 

Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

4) rozhodlo 

  
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti se 

stavbou “Kanalizace v Polance nad Odrou - SO 01 - 03, SO 03 - Odkanalizování území podél 

ul. K Pile, SO 03.1 - Kanalizační řad”  mezi vlastníky RXXXXXX MXXXXXX, 

XXXXXXXXX a TXXXXXX MXXXXXXXX, XXXXX XXXXX XXX XXXXX X XXXX 
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XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 

předmětem je stavba kanalizace na částech pozemků p.č. 530/1, p.č. 530/8, p.č. 531/1 a p.č. 

531/2 v katastrálním území Polanka nad Odrou, obec Ostrava dle přílohy č. 8 předloženého 

materiálu 

  

5) rozhodlo 

  
uzavřít “Dodatek č.2” ke “Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene” 

č.2889/2008/OI ve znění “Dodatku č.1” 2889D1/2010/OI v souvislosti se stavbou 

“Odkanalizování jižní části Svinova” mezi budoucím povinným Povodím Odry, státní podnik, 

Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava, IČO:70890021 

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 

předmětem je stavba kanalizace na částech pozemků p.č. 3105, p.č. 3106/1, p.č. 1018/2 a nově 

na části pozemku p.č. 1019/2 a p.č. 1018/3 v katastrálním území Svinov, obec Ostrava, dle 

přílohy č. 10 předloženého materiálu 

  

6) rozhodlo 

  
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti” v souvislosti se stavbou 

“Cyklostezka ul. Želivského, Na Rovince” mezi vlastníkem CTP Property II, a.s., Central 

Trade Park D1 1571, 39601 Humpolec, IČO: 28073207 

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 

předmětem je stavba cyklostezky na částech pozemků p.č. 357/8, p.č. 3150/2 a p.č. 3150/1 v 

katastrálním území Hrabová, obec Ostrava dle přílohy č. 14 předloženého materiálu 

  

7) rozhodlo 

  
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti” v souvislosti se stavbou 

“Cyklostezka ul. Želivského, Na Rovince” mezi vlastníkem CTP Property IV, spol. s r.o., 

Central Trade Park D1 1571, 39601 Humpolec, IČO: 25133993 
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a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 

předmětem je stavba cyklostezky na částech pozemků p.č. 357/25 v katastrálním území 

Hrabová, obec Ostrava dle přílohy č. 15 předloženého materiálu 

  

8) rozhodlo 

  
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti” v souvislosti se stavbou 

“Cyklostezka ul. Želivského, Na Rovince” mezi vlastníkem CTP Invest, spol. s r.o., Central 

Trade Park D1 1571, 39601 Humpolec, IČO: 26166453 

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 

předmětem je stavba cyklostezky na částech pozemků p.č. 357/10, p.č. 375/1, p.č. 3147/7, p.č. 

3150/3 a p.č. 375/3 v katastrálním území Hrabová, obec Ostrava dle přílohy č. 16 předloženého 

materiálu 

  

9) rozhodlo 

  
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti” v souvislosti se stavbou 

“Cyklostezka ul. Želivského, Na Rovince” mezi vlastníkem CTP Property XIV, spol. s r.o., 

Central Trade Park D1 1571, 39601 Humpolec, IČO: 28136900 

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 

předmětem je stavba cyklostezky na části pozemku p.č. 3147/6 v katastrálním území Hrabová, 

obec Ostrava dle přílohy č. 17 předloženého materiálu 

  

10) rozhodlo 

  
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti” v souvislosti se stavbou 

“Cyklostezka ul. Želivského, Na Rovince” mezi vlastníkem CTP Property XXI, spol. s r.o., 

Central Trade Park D1 1571, 39601 Humpolec, IČO: 28143990 

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 
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předmětem je stavba cyklostezky na části pozemku p.č. 357/52 v katastrálním území Hrabová, 

obec Ostrava dle přílohy č. 18 předloženého materiálu 

  

11) rozhodlo 

  
rozhodnout o odstoupení od ”Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene” dle přílohy č. 20 tohoto materiálu v souvislosti se stavbou “Vodovodní řady park 

Milady Horákové” mezi budoucím povinným Moravskoslezským krajem, ul. 28.října 117, 

70218 Ostrava, IČO: 70890692 

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 

předmětem je stavba vodovodního řadu na části pozemku p.č. 3594/13 v katastrálním území 

Moravská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 19 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 51 
Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností” v souvislosti se 
stavbami zahrnutými do kapitálového rozpočtu města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 0956/ZM1418/14 

(zn.předkl.) 
34 

  
k usnesení č. 03195/RM1418/47 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
uzavřít “Smlouvu o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce vodovodu ul. 

Antošovická” mezi vlastníkem: 

RXXXXX IXXX, rok nar. XXXX 

bytem: XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX 

a 

oprávněným: 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

IČ: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení věcného břemene na částech pozemků parc.č. 1161 a parc.č. 

1162 v k.ú. Koblov, obec Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo 

  
uzavřít ”Smlouvu o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Inženýrské sítě Hrabová - 

odlehčovací stoka OS1A” mezi vlastníkem: 
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Č.V.PROTOTYP s.r.o. 

U Řeky 694, 720 00, Ostrava - Hrabová 

IČO: 25376675 

a 

oprávněným: 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

IČ: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení věcného břemene na částech pozemků parc.č. 2041/32 a parc.č. 

1749/2 v k.ú.Hrabová, obec Ostrava dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) rozhodlo 

  
uzavřít “Smlouvu o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Inženýrské sítě Hrabová - 

odlehčovací stoka OS1A” mezi vlastníkem: 

VÍTKOVICE, a.s. 

Ruská 2887/101, 703 00 Ostrava - Vítkovice 

IČO: 45193070 

a 

oprávněným: 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

IČ: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení věcného břemene na částech pozemků parc.č. 2041/26 a parc.č. 

2041/27 v k.ú. Hrabová, obec Ostrava dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

4) rozhodlo 

  
uzavřít “Smlouvu o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Vodovodní řady park 

Milady Horákové”” mezi vlastníkem: 

Dům kultury města Ostravy, a.s. 

28. října 2556/124, Ostrava, Moravská Ostrava 702 00 

IČO: 47151595 

a 

oprávněným: 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

IČ: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení věcného břemene na části pozemku parc.č. 2613/3 v k.ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  

5) rozhodlo 

  
uzavřít “Smlouvu o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Vodovodní řady park 

Milady Horákové”” mezi vlastníkem: 

Židovská obec v Ostravě 

Tovární 732/15, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory 

IČO: 00562602 

a 
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oprávněným: 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

IČ: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení věcného břemene na částech pozemků parc.č. 2569/1(EN) a 

parc.č. 3594/17 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 9 předloženého materiálu 

  

6) rozhodlo 

  
uzavřít “Smlouvu o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce VO oblast 

Česká” mezi povinným: 

RPG Byty, s.r.o. 

Ostrava-Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, PSČ 701 97 

IČO: 27769127 

a 

oprávněným: 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

IČ: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení věcného břemene na částech pozemků p.č.st.. 3508 a p.č.st. 

3509 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava dle přílohy č. 11 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 52 
Návrh na zrušení bodu 3) usnesení zastupitelstva města č. 
0725/ZM1418/10 ze dne 14.10.2015 a návrh na uzavření “Smluv o zřízení 
služebností” v souvislosti se stavbou “Sportovní a zábavní cíl na 
soutoku Ostravice a Lučiny” 
  
Usnesení číslo: 0957/ZM1418/14 

(zn.předkl.) 
34 

  
k usnesení č. 03196/RM1418/47 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) ruší 

  
bod  3) svého usnesení č. 0725/ZM1418/10 ze dne 14.10.2015 ve věci uzavření “Smlouvy o 

zřízení služebnosti umístění stavby” v souvislosti se stavbou “Sportovní a zábavní cíl na 

soutoku Ostravice a Lučiny” 

  

2) rozhodlo 

  
uzavřít “Smlouvu o zřízení služebnosti umístění stavby”  v souvislosti se stavbou “Sportovní a 

zábavní cíl na soutoku Ostravice a Lučiny” mezi vlastníkem: 

OKK Koksovny, a.s. 

se sídlem: Koksární ulice 1112, 702 24 Ostrava - Přívoz 

IČO: 47675829 



Statutární město Ostrava 
zastupitelstvo města 

Usnesení 

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

Strana 65/67  

a 

oprávněným: 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

IČ: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na částech pozemků parc.č. 72/11, parc.č. 72/10, 

parc.č. 50/11 a parc.č. 72/1 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 

  

3) rozhodlo 

  
uzavřít “Smlouvu o zřízení věcného břemene”  v souvislosti se stavbou “Sportovní a zábavní 

cíl na soutoku Ostravice a Lučiny” mezi povinným: 

Moravskoslezský kraj 

se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava 

IČO: 70890692 

zastoupená z pověření hejtmana kraje, 

Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací 

se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 

IČO: 00095711 

a 

oprávněným: 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

IČ: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení věcného břemene na části pozemku parc.č. 50/13 v k.ú. Slezská 

Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 53 
”Kanalizační síť Nová Ves-Jih, Inženýrské sítě 2. etapa - Splašková 
kanalizace 2. a 3. stavba a ČS splašků č. 2”. Návrh na uzavření Dodatku 
č.1 ke Smlouvě o dílo č. 2047/2014/OI/LPO 
  
Usnesení číslo: 0958/ZM1418/14 

(zn.předkl.) 
34 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2047/2014/OI/LPO na realizaci stavby 

“Kanalizační síť Nová Ves-Jih, Inženýrské sítě 2. etapa - Splašková kanalizace 2. a 3. stavba a 

ČS splašků č. 2” dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu 
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ZM_M 34 
Informace o přijatém usnesení rady města ve věci stanoviska 
statutárního města Ostravy k možnostem realizace sanace staré 
ekologické zátěže LAGUNY OSTRAMO 
  
Usnesení číslo: 0959/ZM1418/14 

(zn.předkl.) 
33 

  
k usnesení č. 03053/RM1418/45 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) projednalo 

  
informaci o přijatém usnesení rady města č. 03053/RM1418/45 ze dne 19.1.2016 ve věci 

stanoviska statutárního města Ostravy k možnostem realizace sanace staré ekologické zátěže 

LAGUNY OSTRAMO 

  

 
ZM_M 36 
Neposkytnutí dotace - podnět občana 
  
Usnesení číslo: 0960/ZM1418/14 

(zn.předkl.) 
29 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o neposkytnutí dotace ve výši 1 000 tis.Kč městskému obvodu Slezská Ostrava na malé 

investice a zvelebení obce Kunčice nad Ostravicí dle podnětu občana 

  

 
ZM_M 37 
Návrh smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace Ostravské 
organizaci vozíčkářů, spolku, na zabezpečení alternativní dopravy 
imobilních občanů 
  
Usnesení číslo: 0961/ZM1418/14 

(zn.předkl.) 
39 

  
k usnesení č. 03057/RM1418/45 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
a) o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 390 tis. Kč, Ostravské organizaci 

vozíčkářů, spolku, IČ: 66933579, se sídlem: Horymírova 3054/121, 700 30 Ostrava - Zábřeh, 
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na zabezpečení alternativní dopravy imobilních občanů 

b) o uzavření smlouvy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
  
 
 


