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Usnesení

Přehled usnesení zastupitelstva města dle čísel ze dne: 13.04.2016
Číslo usnesení

Materiál

Název

zn.předkl.

1028/ZM1418/16

ZM_M 0

35

1029/ZM1418/16

ZM_M 0

1030/ZM1418/16

ZM_M 0

1031/ZM1418/16
1032/ZM1418/16

ZM_M 1
ZM_M 3

1033/ZM1418/16

ZM_M 4

1034/ZM1418/16

ZM_M 5

1035/ZM1418/16
1036/ZM1418/16

ZM_M 31
ZM_M 25

1037/ZM1418/16

ZM_M 28

1038/ZM1418/16

ZM_M 6

1039/ZM1418/16
1040/ZM1418/16

ZM_M 7
ZM_M 8

1041/ZM1418/16

ZM_M 29

1042/ZM1418/16

ZM_M 30

1043/ZM1418/16
1044/ZM1418/16

ZM_M 32
ZM_M 33

1045/ZM1418/16

ZM_M 9

Schválení programu 16. zasedání zastupitelstva
města konaného dne 13. 4. 2016
Určení ověřovatelů zápisu z 16. zasedání
zastupitelstva města, konaného dne 13. 4. 2016
Zpráva ověřovatelů zápisu z 15. zasedání
zastupitelstva města
Informace o činnosti orgánů města
Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a
vnitřní bezpečnosti na území města Ostravy za rok
2015
Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava v roce
2015
Navržení změny stanov obchodní společnosti
Ostravské komunikace, a.s.
Žádost o informaci podaná J.Z. ze dne 15.3.2016
Změna obecně závazné vyhlášky č. 9/2012, kterou
se upravují pravidla pro trvalé označování psů a
evidence jejich chovatelů, ve znění obecně
závazné vyhlášky č. 5/2013
Zpráva o šetření kontrolního výboru ve věci
podnětu občana Ing. J.N.
Navržení jednatele obchodní společnosti DK
POKLAD, s.r.o.
Informace o plnění usnesení zastupitelstva města
Projednání Smlouvy o poskytnutí dotace z
rozpočtu Moravskoslezského kraje - projekt
“Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS
MSK”
Informace o pořádání Česko-polských dnů a návrh
na schválení Memoranda o spolupráci mezi
městem Katovice (Polská republika) a statutárním
městem Ostrava (Česká republika)
Návrh na poskytnutí finančního daru
partnerskému městu Gaziantep (Turecko) ve výši
300.000,- Kč na pomoc při péči o děti syrských
uprchlíků, žijících v současnosti v tomto městě
Volba přísedících Okresního soudu v Ostravě
Posouzení a vyjádření ke Smlouvě o poskytnutí
dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro
projekt “Oprava fasády MŠ Poděbradova”
Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových
dotací v rámci výzvy “William Shakespeare OSTRAVA 2016”

72
72
35
35

35
35
35
33

61
35
35
35

35

35

35
35

31

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

Strana 2/40

Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města
1046/ZM1418/16

ZM_M 10

1047/ZM1418/16

ZM_M 34

1048/ZM1418/16

ZM_M 35

1049/ZM1418/16

ZM_M 11

1050/ZM1418/16

ZM_M 44

1051/ZM1418/16

ZM_M 12

1052/ZM1418/16

ZM_M 13

1053/ZM1418/16

ZM_M 14

1054/ZM1418/16

ZM_M 15

1055/ZM1418/16

ZM_M 16

1056/ZM1418/16

ZM_M 17

1057/ZM1418/16

ZM_M 18

1058/ZM1418/16

ZM_M 19

1059/ZM1418/16

ZM_M 20

Usnesení

Žádost o prominutí odvodu za porušení
rozpočtové kázně spolku Sdružení přátel
sborového zpěvu
Žádost Ostravského centra nové hudby o navýšení
schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti
kultury
Zřízení příspěvkové organizace “PLATO Ostrava,
příspěvková organizace”
Návrh na poskytnutí investiční účelové dotace
obchodní společnosti Sportovní a rekreační
zařízení města Ostravy, s.r.o., na akci
“Rekonstrukce vzduchotechnických jednotek a
rozvodů Krytého bazénu v Ostravě-Porubě”
Čtvrtletní zpráva o přípravách Olympijského
parku Ostrava 2016
Návrh darovat nemovité věci a návrh přijmout
darem nemovité věci - vše k.ú. Slezská Ostrava,
obec Ostrava
Návrh na záměr města neprodat části pozemků v
k. ú. Muglinov, obec Ostrava
Návrh na svěření pozemku v k.ú. Svinov, obec
Ostrava městskému obvodu Svinov Návrh na
záměr prodeje pozemku v k.ú. Krásné Pole, obec
Ostrava
Návrh koupit část pozemku p.p.č. 554/3, k.ú.
Michálkovice, obec Ostrava
Návrh na záměr města prodat část pozemku p.p.č.
556/103 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava,
návrh na záměr města neprodat nemovité věci v
k.ú. Vítkovice a v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava
Návrh na záměr města prodat pozemek (ul.
Sadová), návrh na záměr města neprodat pozemek
(ul. Slavíčkova), vše v k.ú. Moravská Ostrava,
obec Ostrava
Návrh na záměr města prodat pozemky a části
pozemků v k. ú. Poruba, obec Ostrava, svěřené
městskému obvodu Poruba - lokalita lehké
průmyslové zóny “Nad Porubkou”
Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.
ú. Nová Ves u Ostravy, návrh na záměr města
prodat nemovitou věc v k. ú. Nová Ves u Ostravy,
návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k.
ú. Přívoz a návrh na záměr města nedarovat
nemovité věci v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava
Návrh změnit usnesení zastupitelstva města č.
0205/ZM1418/4 ze dne 4.3.2015

31

31

31
46

46
32

32
32

32
32

32

32

32

32
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1060/ZM1418/16

ZM_M 36

1061/ZM1418/16

ZM_M 37

1062/ZM1418/16

ZM_M 38

1063/ZM1418/16

ZM_M 39

1064/ZM1418/16

ZM_M 21

1065/ZM1418/16

ZM_M 22

1066/ZM1418/16

ZM_M 23

1067/ZM1418/16

ZM_M 24

1068/ZM1418/16

ZM_M 40

1069/ZM1418/16

ZM_M 41

1070/ZM1418/16

ZM_M 42

1071/ZM1418/16

ZM_M 26

1072/ZM1418/16

ZM_M 43

Usnesení

Návrh směnit kanalizaci ve vlastnictví statutárního
města Ostravy za kanalizaci ve vlastnictví
společnosti VÍTKOVICE, a.s. a uzavřít směnnou
smlouvu a smlouvy o zřízení služebnosti se
společností VÍTKOVICE, a.s.
Návrh na bezúplatný převod pozemku v k.ú.
Vítkovice, obec Ostrava
Návrh na budoucí koupi kanalizace jednotné a
vodovodu v k.ú. Pustkovec, v k.ú. Poruba - sever,
obec Ostrava a uzavření smlouvy o budoucí kupní
smlouvě a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti se spol. Abano s.r.o., přijetí bud. dar
vod. řadu v k.ú. Svinov, obec Ostrava a uzavření
smlouvy o bud. smlouvě darovací se spol.
MASTER SPORT s.r.o.
Návrh prodat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava
a v k.ú. Radvanice, obec Ostrava a uzavřít
smlouvu o zřízení služebnosti
Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností” v
souvislosti se stavbou “Odstranění výpusti
Mastného”
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo
na realizaci stavby “Kanalizace Folvarek II. etapa”
Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností” v
souvislosti se stavbou “Rekonstrukce veřejného
osvětlení Ráčkova”
Vyhodnocení soutěže o titul Ostravský dům roku
2015
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. 2514/2015/OI/ZFUN na realizaci stavby
“Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS
MSK”
Významná veřejná zakázka “Rekonstrukce ÚČOV
- Dosazovací nádrže č. 1 - 10”, poř. č. 44/2016
Veřejná zakázka „Petřkovice - Kanalizační stoky,
odkanalizování obce - část B – II. a III. etapa“ ,
poř.č. 55/2016
Změna obecně závazné vyhlášky č. 5/2008, kterou
se stanoví systém shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu vznikajícího na území
statutárního města Ostrava, včetně systému
nakládání se stavebním odpadem, ve znění obecně
závazné vyhlášky č. 3/2015
Návrh obecně závazné vyhlášky o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství

32

32
32

32

34

34
34

34
34

34
34

33

29
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1073/ZM1418/16

Usnesení

ZM_M 27

Návrh na uzavření Dodatku č. 19 ke Smlouvě o
39
veřejných službách v přepravě cestujících a
poskytnutí kompenzací za veřejné služby uzavřené
mezi statutárním městem Ostrava a společností
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Materiál

Název

zn.předkl.

ZM_TO 1

Tisková oprava usnesení zastupitelstva města č.
0895/ZM1418/13, bod 2) ze dne 20.1.2016

32

Tiskové opravy :

ZM_M 0
Schválení programu 16. zasedání zastupitelstva města konaného dne
13. 4. 2016

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 1028/ZM1418/16
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
program 16. zasedání zastupitelstva města konaného dne 13. 4. 2016

ZM_M 0
Určení ověřovatelů zápisu z 16. zasedání zastupitelstva města,
konaného dne 13. 4. 2016

(zn.předkl.)
72

Usnesení číslo: 1029/ZM1418/16
Zastupitelstvo města
1)

určuje
za ověřovatele zápisu z 16. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 13. 4. 2016, Ing.
Martina Jurošku, Ph.D., a MUDr. Tomáše Málka

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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ZM_M 0
Zpráva ověřovatelů zápisu z 15. zasedání zastupitelstva města

Usnesení

(zn.předkl.)
72

Usnesení číslo: 1030/ZM1418/16
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
zprávu ověřovatelů zápisu Ing. Davida Pflegera a Ing. Petra Pivody, MBA, o ověření zápisu z
15. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 23. 3. 2016

ZM_M 1
Informace o činnosti orgánů města

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 1031/ZM1418/16
Zastupitelstvo města
1)

bere na vědomí
informaci o činnosti orgánů města

ZM_M 3
Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na
území města Ostravy za rok 2015

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 1032/ZM1418/16
k usnesení č. 03524/RM1418/53
Zastupitelstvo města
1)

bere na vědomí
zprávu ředitele Městského ředitelství Policie České republiky Ostrava o situaci v oblasti
veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území města Ostravy za rok 2015

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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ZM_M 4
Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava v roce 2015

Usnesení

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 1033/ZM1418/16
k usnesení č. 03525/RM1418/53
Zastupitelstvo města
1)

bere na vědomí
Zprávu o činnosti Městské policie Ostrava za rok 2015

ZM_M 5
Navržení změny stanov obchodní společnosti Ostravské komunikace,
a.s.

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 1034/ZM1418/16
k usnesení č. 03529/RM1418/53
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
návrh změny stanov obchodní společnosti Ostravské komunikace, a.s. podle přílohy č. 1
předloženého materiálu

ZM_M 31
Žádost o informaci podaná J.Z. ze dne 15.3.2016

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 1035/ZM1418/16
k usnesení č. 03573/RM1418/54
Zastupitelstvo města
1)

projednalo
žádost o informaci ve věci napravení porušení zákona, podanou XXXX XXXXX
XXXXXXXXXX dne 15.3.2016, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

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

Usnesení

souhlasí
se způsobem vyřízení a s návrhem odpovědi na žádost uvedenou v bodě 1) tohoto usnesení dle
přílohy č. 2 předloženého materiálu
Vyřizuje:

Mgr. Renata Kolková,
vedoucí odboru legislativního a právního

T: 22.04.2016

ZM_M 25
(zn.předkl.)
Změna obecně závazné vyhlášky č. 9/2012, kterou se upravují pravidla
33
pro trvalé označování psů a evidence jejich chovatelů, ve znění obecně
závazné vyhlášky č. 5/2013
Usnesení číslo: 1036/ZM1418/16
k usnesení č. 03558/RM1418/53
Zastupitelstvo města
1)

projednalo
změnu obecně závazné vyhlášky č. 9/2012, kterou se upravují pravidla pro trvalé označování
psů a evidence jejich chovatelů, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 5/2013

2)

nepřijalo
změnu vyhlášky dle bodu 1) tohoto usnesení

ZM_M 28
Zpráva o šetření kontrolního výboru ve věci podnětu občana Ing. J.N.

(zn.předkl.)
61

Usnesení číslo: 1037/ZM1418/16
Zastupitelstvo města
1)

bere na vědomí
Zprávu o šetření kontrolního výboru ve věci podnětu občana Ing. J.N.

2)

souhlasí
s odesláním obsahu Zprávy občanu Ing. J.N.

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

Usnesení

JUDr. Ivan Štefek,
předseda Kontrolního výboru ZM

T: 22.04.2016

ZM_M 6
Navržení jednatele obchodní společnosti DK POKLAD, s.r.o.

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 1038/ZM1418/16
k usnesení č. 03522/RM1418/53
Zastupitelstvo města
1)

bere na vědomí
odstoupení XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXX z funkce jednatele obchodní
společnosti DK POKLAD, s.r.o. podle přílohy č. 1 předloženého materiálu

2)

navrhuje
do funkce jednatele obchodní společnosti DK POKLAD, s.r.o. s účinností ode dne 1. 5. 2016
XXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXX

ZM_M 7
Informace o plnění usnesení zastupitelstva města

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 1039/ZM1418/16
k usnesení č. 03530/RM1418/53
Zastupitelstvo města
1)

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

a) usnesení dle přílohy č. 1 předloženého materiálu vyřazuje ze sledování
b) usnesení dle přílohy č. 2 předloženého materiálu ponechává ve sledování k další kontrole

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

plnění usnesení zastupitelstva města s úpravou

ZM_M 8
Projednání Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje - projekt “Výstavba vrtulníkového hangáru v
areálu HZS MSK”

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 1040/ZM1418/16
k usnesení č. 02340/RM1418/34
k usnesení č. 03485/RM1418/52
Zastupitelstvo města
1)

souhlasí
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje mezi
příjemcem Statutárním městem Ostrava a poskytovatelem Moravskoslezským krajem se sídlem
28. října 117, 702 018 Ostrava, IČO: 70890692 na spolufinancování projektu „Výstavba
vrtulníkového hangáru v areálu HZS MSK“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

ZM_M 29
Informace o pořádání Česko-polských dnů a návrh na schválení
Memoranda o spolupráci mezi městem Katovice (Polská republika) a
statutárním městem Ostrava (Česká republika)

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 1041/ZM1418/16
k usnesení č. 03569/RM1418/54
Zastupitelstvo města
1)

bere na vědomí
informaci o pořádání a programu Česko-polských dnů 2016

2)

rozhodlo
o schválení Memoranda o spolupráci mezi městem Katovice (Polská republika) a statutárním
městem Ostrava (Česká republika) dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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ZM_M 30
Návrh na poskytnutí finančního daru partnerskému městu Gaziantep
(Turecko) ve výši 300.000,- Kč na pomoc při péči o děti syrských
uprchlíků, žijících v současnosti v tomto městě

Usnesení

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 1042/ZM1418/16
k usnesení č. 03634/RM1418/55
k usnesení č. 03570/RM1418/54
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o poskytnutí finančního daru ve výši 300.000,- Kč partnerskému městu Gaziantep, se
sídlem Gaziantep, Büyüksehir Belediyesi, Incilipinar mh.3 nolu sk. Gaziantep, Turecko, jako
finanční podporu určenou výhradně na krytí části nákladů města Gaziantep spojených s péčí
o děti syrských uprchlíků, žijících v současnosti v tomto městě

2)

rozhodlo
o uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Ostrava, na straně jedné a partnerským
městem Gaziantep, se sídlem Gaziantep, Büyüksehir Belediyesi, Incilipinar mh.3 nolu sk.
Gaziantep, Turecko na straně druhé dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu, za účelem
uvedeným v bodě 1) tohoto usnesení

3)

schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
- s n i ž u j í běžné výdaje
na § 2141, pol. 5169, ORJ 221 o 300 tis. Kč
- z v y š u j í poskytnuté peněžité dary do zahraničí
na § 6221, pol. 5531, ORJ 221 o 300 tis. Kč

4)

ukládá
radě města

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

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 1) tohoto usnesení
Vyřizuje:

Ing. Lukáš Jančálek,
vedoucí odboru financí a rozpočtu

ZM_M 32
Volba přísedících Okresního soudu v Ostravě

T: 29.04.2016

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 1043/ZM1418/16
k usnesení č. 03613/RM1418/54
Zastupitelstvo města
1)

volí
kandidáty:
1. paní MXXXX MXXXXXXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXXXX XXX
XXXXXXXX XXXXXX, navrženou panem Ing. Kamilem Bednářem (ČSSD),
2. paní VXXX SXXXXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXX, navrženou paní doc. Ing. Ivetou Vozňákovou, Ph.D. (Ostravak),
3. pana Ing. BXXXXXXXXX ČXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXXXX XXXXX
XXXXXX XXXXX XXXXXXX, navrženého panem JUDr. Josefem Babkou (KSČM),
za přísedící Okresního soudu v Ostravě na dobu 4 let

ZM_M 33
(zn.předkl.)
Posouzení a vyjádření ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu
35
Moravskoslezského kraje pro projekt “Oprava fasády MŠ Poděbradova”
Usnesení číslo: 1044/ZM1418/16
k usnesení č. 03568/RM1418/54
k usnesení č. 03009/RM1418/45
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
vyslovit souhlas s podmínkami udržitelnosti projektu “Oprava fasády MŠ Poděbradova” dle čl.
V odst. 3 bodu k) Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje uvedené v

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

Usnesení

příloze č. 1 předloženého materiálu

ZM_M 9
Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací v rámci výzvy
“William Shakespeare - OSTRAVA 2016”

(zn.předkl.)
31

Usnesení číslo: 1045/ZM1418/16
k usnesení č. 0888/ZM1418/13
k usnesení č. 03534/RM1418/53
k usnesení č. 0798/ZM1014/14
Zastupitelstvo města
1)

si vyhrazuje
rozhodnout o neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v rámci výzvy “William
Shakespeare - OSTRAVA 2016” žadatelům uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu z
důvodu vyřazení žádostí z výběrového řízení pro nesplnění formálních náležitostí

2)

si vyhrazuje
rozhodnout o neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v rámci výzvy “William
Shakespeare - OSTRAVA 2016” žadatelům uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu z
věcných důvodů

3)

si vyhrazuje
rozhodnout o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v rámci výzvy “William Shakespeare
- OSTRAVA 2016” ve výši do 50 tis. Kč žadatelům uvedeným v příloze č. 3 předloženého
materiálu

4)

rozhodlo
o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v rámci výzvy “William Shakespeare OSTRAVA 2016” příjemcům dotací uvedeným v příloze č. 4 předloženého materiálu, a to ve
výši dle přílohy č. 4, 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

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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zastupitelstvo města
5)

Usnesení

schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
-snižují
ostatní neinvestiční výdaje na ORJ 160
na § 3392, pol. 5901, ÚZ 1355 o 620 tis. Kč
-zvyšují
neinvestiční transfery na ORJ 160
na § 3311, pol. 5212, ÚZ 1355 o 45 tis. Kč
na § 3311, pol. 5213, ÚZ 1355 o 40 tis. Kč
na § 3311, pol. 5222, ÚZ 1355 o 305 tis. Kč
na § 3311, pol. 5493, ÚZ 1355 o 65 tis. Kč
na § 3319, pol. 5222, ÚZ 1355 o 15 tis. Kč
na § 3319, pol. 5493, ÚZ 1355 o 20 tis. Kč
neinvestiční transfery na ORJ 160
na § 3311, pol. 5332, ÚZ 1355 o 60 tis. Kč
na § 3311, pol. 5339, ÚZ 1355 o 70 tis. Kč

6)

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

ZM_M 10
Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně spolku
Sdružení přátel sborového zpěvu

(zn.předkl.)
31

Usnesení číslo: 1046/ZM1418/16
k usnesení č. 03535/RM1418/53
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o prominutí odvodu uloženého Magistrátem města Ostravy čj. SMO/025473/16/KVA/Boh ze
dne 18.01.2016 spolku Sdružení přátel sborového zpěvu, se sídlem ZŠ a MŠ Kosmonautů
2217/15, PSČ 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 27035743, ve výši 40 000,- Kč dle přílohy č. 3
předloženého materiálu

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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ZM_M 34
Žádost Ostravského centra nové hudby o navýšení schválené
neinvestiční účelové dotace v oblasti kultury

Usnesení

(zn.předkl.)
31

Usnesení číslo: 1047/ZM1418/16
k usnesení č. 0930/ZM1418/14
k usnesení č. 03106/RM1418/46
k usnesení č. 03584/RM1418/54
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o nenavýšení neinvestiční účelové dotace schválené Ostravskému centru nové hudby, se sídlem
Dr. Šmerala 1626/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 70631531, na realizaci projektu
„Festival NODO - Dny nové opery Ostrava / New Opera Days Ostrava“

ZM_M 35
Zřízení příspěvkové organizace “PLATO Ostrava, příspěvková
organizace”

(zn.předkl.)
31

Usnesení číslo: 1048/ZM1418/16
k usnesení č. 03585/RM1418/54
k usnesení č. 02575/RM1418/38
k usnesení č. 0752/ZM1418/11
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o zřízení příspěvkové organizace s názvem “PLATO Ostrava, příspěvková organizace” se
sídlem Prokešovo nám. 1803/8, 729 30 Ostrava, s účinností ode dne 01.07.2016

2)

ukládá
náměstkovi primátora Ing. Zbyňkovi Pražákovi, Ph.D., připravit návrh zřizovací listiny
příspěvkové organizace s názvem “PLATO Ostrava, příspěvková organizace” a předložit
zastupitelstvu města ke schválení
Vyřizuje:

Mgr. Barbora Stankušová,
vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit

T: 25.05.2016

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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ZM_M 11
Návrh na poskytnutí investiční účelové dotace obchodní společnosti
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., na akci
“Rekonstrukce vzduchotechnických jednotek a rozvodů Krytého
bazénu v Ostravě-Porubě”

Usnesení

(zn.předkl.)
46

Usnesení číslo: 1049/ZM1418/16
k usnesení č. 03588/RM1418/54
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o použití přebytku hospodaření Statutárního města Ostrava za rok 2015 ve výši 6 000 tis. Kč na
akci “Rekonstrukce vzduchotechnických jednotek a rozvodů Krytého bazénu v OstravěPorubě”

2)

ukládá
vedoucímu odboru financí a rozpočtu
zapracovat částku ve výši 6 000 tis. Kč dle bodu 1) tohoto usnesení do materiálu týkajícího se
rozdělení volných zdrojů přebytku hospodaření statutárního města Ostravy za rok 2015
Vyřizuje:

3)

Ing. Lukáš Jančálek,
vedoucí odboru financí a rozpočtu

T: 15.06.2016

rozhodlo
o poskytnutí investiční účelové dotace ve výši 27 107 tis. Kč obchodní společnosti Sportovní
a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., se sídlem Čkalovova 6144/20, Ostrava-Poruba, PSČ
708 00, IČO 25385691 na akci “Rekonstrukce vzduchotechnických jednotek a rozvodů
Krytého bazénu v Ostravě-Porubě” dle přílohy č. 1 a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy mezi statutárním
městem Ostrava a společností Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., IČO
25385691, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

ZM_M 44
Čtvrtletní zpráva o přípravách Olympijského parku Ostrava 2016

(zn.předkl.)
46

Usnesení číslo: 1050/ZM1418/16
k usnesení č. 03649/RM1418/55
Zastupitelstvo města
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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1)

Usnesení

bere na vědomí
zprávu o stavu příprav Olympijského parku Ostrava 2016

ZM_M 12
Návrh darovat nemovité věci a návrh přijmout darem nemovité věci vše k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 1051/ZM1418/16
k usnesení č. 03497/RM1418/52
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
darovat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, a to pozemky nesvěřené
městskému obvodu Slezská Ostrava:
- parc.č. 46/18
- parc.č. 55/7
- parc.č. 55/8
- parc.č. 887/7
- parc.č. 895/8
- parc.č. 5596/13
Moravskoslezskému kraji, IČO 708 90 692, sídlo ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava,
zastoupenému Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, IČO 000 95
711, sídlo Úprkova 1, 702 23 Ostrava
a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

2)

rozhodlo
darovat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, a to pozemky svěřené městskému
obvodu Slezská Ostrava:
- parc.č. 46/17
- parc.č. 56/21
- parc.č. 57/3
- parc.č. 5599/12

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

Usnesení

- parc.č. 5600/5
Moravskoslezskému kraji, IČO 708 90 692, sídlo ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava,
zastoupenému Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, IČO 000 95
711, sídlo Úprkova 1, 702 23 Ostrava
a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
3)

rozhodlo
přijmout darem nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, a to pozemky:
- parc.č. 46/16
- parc.č. 46/20
- parc.č. 46/21
- parc.č. 46/23
- parc.č. 46/24
- parc.č. 56/3
- parc.č. 56/7
- parc.č. 56/8
- parc.č. 56/12
- parc.č. 5596/20
- parc.č. 5596/21
- parc.č. 5596/22
- parc.č. 5596/24
- parc.č. 5596/26
- parc.č. 5599/3
od vlastníka Moravskoslezský kraj, IČO 708 90 692, sídlo ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava,
zastoupeného Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, IČO 000 95
711, sídlo Úprkova 1, 702 23 Ostrava
a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

4)

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

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

Strana 18/40

Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města
5)

Usnesení

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

ZM_M 13
Návrh na záměr města neprodat části pozemků v k. ú. Muglinov, obec
Ostrava

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 1052/ZM1418/16
k usnesení č. 03540/RM1418/53
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo,
že nemá záměr prodat
- část pozemku p. p. č. 297/1 - ovocný sad o výměře 47 m2 v k. ú. Muglinov, obec Ostrava,
která je dle geometrického plánu č. 2535-11/2016, nepotvrzeného katastrálním
úřadem, označena jako pozemek p. p. č. 297/91 - ovocný sad v k. ú. Muglinov, obec Ostrava
- část pozemku p. p. č. 298/2 - ovocný sad o výměře 58 m2 v k. ú. Muglinov, obec Ostrava
nesvěřeno městskému obvodu
(dle přílohy č. 1 předloženého materiálu)

ZM_M 14
Návrh na svěření pozemku v k.ú. Svinov, obec Ostrava městskému
obvodu Svinov Návrh na záměr prodeje pozemku v k.ú. Krásné Pole,
obec Ostrava

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 1053/ZM1418/16
k usnesení č. 03546/RM1418/53
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo

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

vyhradit si rozhodnutí označit pozemek parc.č. 1672/1, ost. plocha, ost. komunikace 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, za
podmínky jeho nabytí do majetku města
2)

rozhodlo
označit pozemek parc.č. 1672/1, ost. plocha, ost. komunikace 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, za podmínky jeho nabytí do
majetku města

3)

rozhodlo
o záměru města prodat část pozemku parc.č. 1939/9, ost. plocha, jiná plocha o výměře 38 m2,
dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 3/3 tohoto materiálu
v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava, není svěřeno městskému obvodu
a zároveň si vyhrazuje právo tento záměr kdykoliv zrušit

ZM_M 15
Návrh koupit část pozemku p.p.č. 554/3, k.ú. Michálkovice, obec
Ostrava

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 1054/ZM1418/16
k usnesení č. 03496/RM1418/52
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
koupit část pozemku p.p.č. 554/3, o výměře 2 m2, oddělenou dle geometrického plánu č. 19511/2016 ze dne 13.1.2016 a nově označenou jako pozemek p.p.č. 554/4, vše k.ú. Michálkovice,
obec Ostrava
od vlastníka XXXXXX XXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště X XXXXXX XXXXXX
XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za cenu obvyklou 890,- Kč

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

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
2)

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

3)

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

ZM_M 16
(zn.předkl.)
Návrh na záměr města prodat část pozemku p.p.č. 556/103 v k.ú. Zábřeh
32
nad Odrou, obec Ostrava, návrh na záměr města neprodat nemovité
věci v k.ú. Vítkovice a v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava
Usnesení číslo: 1055/ZM1418/16
k usnesení č. 03542/RM1418/53
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o záměru města prodat část pozemku p.p.č. 556/103 - ost. plocha, ost. komunikace o
výměře 44 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, svěřeného městskému obvodu OstravaJih, oddělenou dle geometrického plánu č. 2857-141/2011 ze dne 21.12.2011 a nově
označenou jako pozemek p.p.č. 556/150 - ost. plocha, jiná plocha
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

2)

rozhodlo,
že město nemá záměr prodat pozemek parc.č. 195/270 v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, svěřený
městskému obvodu Vítkovice

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

Strana 21/40

Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města

3)

Usnesení

rozhodlo,
že město nemá záměr prodat níže uvedené nemovité věci v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava,
svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, a to:
- část pozemku p.p.č. 246/2 o výměře 31 m2, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č.
5/1 předloženého materiálu
- část pozemku p.č.st. 173 o výměře 19 m2, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 5/1
předloženého materiálu

ZM_M 17
(zn.předkl.)
Návrh na záměr města prodat pozemek (ul. Sadová), návrh na záměr
32
města neprodat pozemek (ul. Slavíčkova), vše v k.ú. Moravská Ostrava,
obec Ostrava
Usnesení číslo: 1056/ZM1418/16
k usnesení č. 03543/RM1418/53
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o záměru města prodat pozemek parc. č. 1004/3
v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený
městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

2)

rozhodlo,
že město nemá záměr prodat pozemek parc. č. 1013/101,
v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený
městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

ZM_M 18
Návrh na záměr města prodat pozemky a části pozemků v k. ú. Poruba,
obec Ostrava, svěřené městskému obvodu Poruba - lokalita lehké
průmyslové zóny “Nad Porubkou”

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 1057/ZM1418/16
k usnesení č. 03544/RM1418/53
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Usnesení

Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o záměru města prodat níže uvedené části pozemků v k. ú. Poruba, obec Ostrava, svěřené
městskému obvodu Poruba, a to:
- část pozemku parc. č. 2801/13 o výměře 607m2, označenou písmenem d
- část pozemku parc. č. 2801/1 o výměře 2869 m2, označenou písmeny e+f
obě sloučené, dle geometrického plánu č. 2834-115/2014 ze dne 4.12.2014, do pozemku dále
označeného jako pozemek parc. č. 2801/13 o výměře 3477 m2
nejméně za cenu obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem č. 2016/049 ze dne 19.2.2016, ve
výši 983,- Kč/m2
Mgr. XXXXXX XXXXXXXXX, datum narození XXXXXXXXXX, bydliště XXXXXXXXX
XXXXXXX XXX XXX XXXXXXX X XXXXXX
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

2)

rozhodlo
o záměru města prodat části pozemků a pozemek v k. ú. Poruba, obec Ostrava, svěřené
městskému obvodu Poruba, a to
- pozemek parc. č. 2801/120 o výměře 563 m2, označený písmenem f
- část pozemku parc. č. 2801/118 o výměře 368 m2, označenou písmenem g
- pozemek parc. č. 2801/123 o výměře 161 m2
všechny sloučené, dle geometrického plánu č. 2848-43/2015 ze dne 18.3.2015, do pozemku
dále označeného jako pozemek parc. č. 2801/120 o výměře 1092 m2,
nejméně za cenu obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem č. 2016/048 ze dne 19.2.2016, ve
výši 1.080,- Kč/m2
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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ZM_M 19
(zn.předkl.)
Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k. ú. Nová Ves u
32
Ostravy, návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k. ú. Nová Ves u
Ostravy, návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k. ú. Přívoz a
návrh na záměr města nedarovat nemovité věci v k. ú. Hošťálkovice,
obec Ostrava
Usnesení číslo: 1058/ZM1418/16
k usnesení č. 03545/RM1418/53
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo,
že město nemá záměr prodat
pozemek p.p.č. 199/3
v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava,
svěřeno městskému obvodu Nová Ves

2)

rozhodlo,
že město nemá záměr prodat
část pozemku p.p.č. 141/264 o výměře 300 m2, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 2
předloženého materiálu,
v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava,
svěřeno městskému obvodu Nová Ves

3)

rozhodlo
o záměru města prodat
pozemek p.p.č. 421/1
v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava,
svěřeno městskému obvodu Nová Ves
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

4)

rozhodlo
o záměru města prodat
- část pozemku p.p.č. 130/7 o výměře 96 m2 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, svěřeno městskému
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, která je dle geometrického plánu č. 2114-533/2016 ze
dne 3.2.2016 označena jako pozemek p.p.č. 130/27 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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5)

Usnesení

rozhodlo,
že město nemá záměr darovat
pozemek parc. č. 1022/1
pozemek parc. č. 1022/4
v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava,
nesvěřeno městskému obvodu

ZM_M 20
Návrh změnit usnesení zastupitelstva města č. 0205/ZM1418/4 ze dne
4.3.2015

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 1059/ZM1418/16
k usnesení č. 03548/RM1418/53
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
změnit své usnesení č. 0205/ZM1418/4 ze dne 4.3.2015 v bodě 1) tak, že se vypouští text:
”a učinit Souhlasné prohlášení o vzájemném vydržení, které je přílohou č. 3 předloženého
materiálu”
a nahrazuje se textem:
”a učinit Souhlasné prohlášení o vydržení, které je přílohou č. 2 tohoto materiálu”

ZM_M 36
(zn.předkl.)
Návrh směnit kanalizaci ve vlastnictví statutárního města Ostravy za
32
kanalizaci ve vlastnictví společnosti VÍTKOVICE, a.s. a uzavřít směnnou
smlouvu a smlouvy o zřízení služebnosti se společností VÍTKOVICE,
a.s.
Usnesení číslo: 1060/ZM1418/16
k usnesení č. 03592/RM1418/54
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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o směně
1) kanalizace z betonového potrubí DN 700/1050 ve vlastnictví statutárního města
Ostrava délky 429 m, inv.č. majetku 000000088150, v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,
která je uložena v pozemcích dle přílohy č.1A, č.1B předloženého materiálu, a to:
- parc. č. 3636/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
- parc. č. 3640/6 - zastavěná plocha a nádvoří,
- parc. č. 2975/7 - ostatní plocha, zeleň,
- parc. č. 2643/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
za
2) kanalizaci z betonového potrubí DN 1000 ve vlastnictví VÍTKOVICE, a.s. délky 430 m, v
k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, která je uložena v pozemcích dle přílohy č. 1A, č.1B
předloženého materiálu , a to:
- parc. č. 3636/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
- parc. č. 3640/6 - zastavěná plocha a nádvoří,
- parc. č. 2975/7 - ostatní plocha, zeleň,
- parc. č. 2643/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace.
a uzavření směnné smlouvy dle přílohy č.3 předloženého materiálu
s žadatelem
VÍTKOVICE, a.s.
Ruská 2887/101, Ostrava - Vítkovice, PSČ: 706 02,
IČO: 277 86 749
Cena předmětu směny č. 1 a č.2 je stanovená znaleckými posudky uvedenými ve směnné
smlouvě a není rozdílu v ceně předmětů směny.
2)

rozhodlo
na straně oprávněného ze služebnosti uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti – zřízení,
provozování a údržby kanalizace DN 1000 k pozemkům:
parc. č. 3636/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace,
parc. č. 3640/6 – zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba bez čp/če, prům. obj.,
oba v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, s vlastníkem:
VÍTKOVICE, a.s.
se sídlem Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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IČO 451 93 070,
dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,
za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva ke kanalizaci DN 1000 na statutární
město Ostrava na základě směnné smlouvy uvedené v bodě 1) tohoto usnesení

ZM_M 37
Návrh na bezúplatný převod pozemku v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 1061/ZM1418/16
k usnesení č. 03596/RM1418/54
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o bezúplatném nabytí pozemku parc.č. 401/4 zahrada v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava
ve vlastnictví České republiky, ve správě Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha 3, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Libušina 502/5, 702 00
Ostrava 2,
do vlastnictví statutárního města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava

ZM_M 38
Návrh na budoucí koupi kanalizace jednotné a vodovodu v k.ú.
Pustkovec, v k.ú. Poruba - sever, obec Ostrava a uzavření smlouvy o
budoucí kupní smlouvě a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti se spol. Abano s.r.o., přijetí bud. dar vod. řadu v k.ú.
Svinov, obec Ostrava a uzavření smlouvy o bud. smlouvě darovací se
spol. MASTER SPORT s.r.o.

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 1062/ZM1418/16
k usnesení č. 3595/RM1418/54
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o budoucí koupi inženýrských sítí v k.ú. Pustkovec, v k.ú. Poruba - sever, obec Ostrava viz
příloha č. 1A, 1B, a to:
SO 01 Kanalizace jednotná DN 250 v předpokládané délce 21 m, která bude uložena v

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

Strana 27/40

Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města

Usnesení

pozemcích:
- parc. č. 4423/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, pozemek v k.ú. Poruba - sever,
- parc. č. 4423/5 - zahrada, pozemek v k.ú. Pustkovec.
SO 02 Vodovod PE 100 D 63 v přepokládané délce 78,50 m, který bude uložen v pozemcích:
- parc. č. 4049/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
- parc. č. 4423/5 - zahrada,
oba pozemky v k.ú.Pustkovec,
a uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě (dle přílohy č. 2 předloženého materiálu)
s budoucím prodávajícím
Abano s.r.o.
se sídlem Slévárenská 406/17, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
IČO: 267 97 518
za dohodnutou kupní cenu v celkové výši 2,- Kč vč. DPH, a to:
- vodovod za dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč vč. DPH
- kanalizace jednotná za dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč vč. DPH
Stavební objekty budou vybudovány v rámci stavby “Technická infrastruktura pro RD na ul.
B.Nikodéma s napojením na ul. Na Makytůvkách”.
2)

rozhodlo
na straně budoucího oprávněného, uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti zřízení, provozování a údržby vodovodu PE 100 D 63 a kanalizace jednotné DN 250 k částem
pozemku:
parc. č. 4423/5 – zahrada,
v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, s budoucím vlastníkem pozemku:
Abano s.r.o.
se sídlem Slévárenská 406/17, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava,
IČO 267 97 518,
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

3)

rozhodlo
o přijetí budoucího daru

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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vodovodního řadu DN 150 v předpokládané délce 356 m a DN 80 v předpokládané délce 110
m, který bude uložen v pozemcích v k.ú. Svinov, obec Ostrava dle přílohy č. 4A, č. 4B
předloženého materiálu, a to:
- parc. č. 3165 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
- parc. č. 3166/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
- parc. č. 3410 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
- parc. č. 2792/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
- parc. č. 3069/1 - ostatní plocha, silnice,
a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
s budoucím dárcem
MASTER SPORT s.r.o.
se sídlem Ostrava - Mariánské Hory, 1. máje 69/14, PSČ: 709 00
IČO: 277 92 064
Vodovodní řad bude realizován v rámci stavby “LCS - Logistické centrum Svinov - SO 01
Vodovodní řad”.

ZM_M 39
Návrh prodat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava a v k.ú. Radvanice,
obec Ostrava a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 1063/ZM1418/16
k usnesení č. 03597/RM1418/54
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
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. 3216/12 o výměře 81 m2
- část pozemku parc.č. 3216/3 nově označena jako pozemek parc.č. 3216/13 o výměře 18 m2
oba v k.ú. Radvanice, obec Ostrava, svěřené městskému obvodu Radvanice a Bartovice (dle
geometrického plánu č. 2115-57/2015 ze dne 09.11.2015 - viz příloha č. 1/3)

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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kupující: společnost CAR CONSULT s.r.o.
se sídlem Rajská 766/13, Michálkovice, 715 00 Ostrava
IČO 268 37 927
za celkovou cenu obvyklou ve výši 96.200,- Kč s tím, že kupující uhradí statutárnímu městu
Ostrava náklady na zpracování znaleckých posudků ve výši 2.850,- Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
2)

rozhodlo
na straně oprávněného ze služebnosti uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro
umístění kabelového vedení veřejného osvětlení k pozemkům:
- parc.č. 3216/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 81 m2, který vznikne z
pozemku parc.č. 3216/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace dle geometrického plánu č. 211557/2015 ze dne 9.11.2015 v k.ú. Radvanice, obec Ostrava,
- parc.č. 3216/13 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 18 m2, který vznikne z pozemku
parc.č. 3216/3 - ostatní plocha, jiná plocha, dle geometrického plánu č. 2115-57/2015 ze dne
9.11.2015 v k.ú. Radvanice, obec Ostrava, s vlastníkem:
CAR CONSULT s.r.o.
se sídlem Rajská 766/13, Michálkovice, 715 00 Ostrava
IČO 268 37 927
za podmínky, že zastupitelstvo města rozhodne o uzavření kupní smlouvy dle bodu 1) tohoto
usnesení
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

ZM_M 21
Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností” v souvislosti se
stavbou “Odstranění výpusti Mastného”

(zn.předkl.)
34

Usnesení číslo: 1064/ZM1418/16
k usnesení č. 03506/RM1418/52

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

rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o zřízení služebnosti” v souvislosti se stavbou “Odstranění výpusti
Mastného” mezi vlastníkem:
Mgr. BXXXXX HXXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXX
a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na části pozemku parc.č. 2152 v k.ú. Slezská
Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

2)

rozhodlo
uzavřít ”Smlouvu o zřízení služebnosti” v souvislosti se stavbou “Odstranění výpusti
Mastného” mezi vlastníkem:
HXXX DXXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXX
a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na části pozemku parc.č. 2154 v k.ú. Slezská
Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

3)

rozhodlo
uzavřít ”Smlouvu o zřízení služebnosti” v souvislosti se stavbou “Odstranění výpusti
Mastného” mezi vlastníky:
Ing. DXXXX MXXXX
MUDr. DXXXXX MXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXX
a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na části pozemku parc.č. 2149 v k.ú. Slezská
Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

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

Strana 31/40

Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města
ZM_M 22
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby
“Kanalizace Folvarek II. etapa”

Usnesení

(zn.předkl.)
34

Usnesení číslo: 1065/ZM1418/16
k usnesení č. 03552/RM1418/53
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2487/2014/OI/LPO ze dne 31.10.2014, který se týká
stavby “Kanalizace Folvarek II. etapa” se zhotovitelem
HYDROSPOR spol. s r.o., Úprkova 3, Ostrava Přívoz, PSČ 702 00, IČO: 47666374
a objednatelem
statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, kterým se
původní smlouva doplňuje o méněpráce a vícepráce na stavbě kanalizace v Ostravě - Staré
Bělé, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

ZM_M 23
Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností” v souvislosti se
stavbou “Rekonstrukce veřejného osvětlení Ráčkova”

(zn.předkl.)
34

Usnesení číslo: 1066/ZM1418/16
k usnesení č. 03550/RM1418/53
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
uzavřít ”Smlouvu o zřízení služebnosti” v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce veřejného
osvětlení Ráčkova” mezi povinným:
Asental Land, s.r.o.
se sídlem: Ostrava, Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, PSČ: 702 00
IČO: 27769143
a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451

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

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na částech pozemků p.č. 6280/1 a p.č. 6281 v k.ú.
Petřvald u Karviné, obec Petřvald a na částech pozemku p.č. 916, p.č. 920, p.č. 921, p.č. 928/5,
p.č. 930, p.č. 3147, p.č. 3148 a p.č. 3263/3 v k.ú. Radvanice, obec Ostrava dle přílohy č. 2
předloženého materiálu
2)

rozhodlo
uzavřít ”Smlouvu o zřízení služebnosti” v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce veřejného
osvětlení Ráčkova” mezi vlastníkem:
Město Petřvald
nám. Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald
IČO: 00297593
a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na částech pozemků p.č. 6268, p.č. 6280/5 a
p.č.6280/6 v k.ú. Petřvald u Karviné, obec Petřvald dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

3)

rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o zřízení služebnosti” v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce veřejného
osvětlení Ráčkova” mezi vlastníkem:
BXXXXXX HXXXXXXX
XXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXXX
a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na části pozemku p.č.6331 v k.ú. Petřvald u
Karviné, obec Petřvald dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

4)

rozhodlo
uzavřít ”Smlouvu o zřízení služebnosti” v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce veřejného
osvětlení Ráčkova” mezi vlastníkem:
JXXX PXXXXXXX
XXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXXX
a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na částech pozemků p.č. 6327 a p.č. 6328/2 v k.ú.
Petřvald u Karviné, obec Petřvald dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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5)

Usnesení

rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o zřízení služebnosti” v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce veřejného
osvětlení Ráčkova” mezi vlastníkem:
Moravskoslezské sdružení Církve adventistů sedmého dne
Newtonova 725/14, 702 00 Ostrava-Přívoz
IČO: 63029391
a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na částech pozemků p.č.886/2 a p.č. 887 v
k.ú.Radvanice, obec Ostrava dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

ZM_M 24
Vyhodnocení soutěže o titul Ostravský dům roku 2015

(zn.předkl.)
34

Usnesení číslo: 1067/ZM1418/16
k usnesení č. 03510/RM1418/52
Zastupitelstvo města
1)

bere na vědomí
rozhodnutí rady města č. 03510/RM1418/52 ze dne 22. 3. 2016 o udělení:
a) titulu Ostravský dům roku 2015 spojeného s předáním bronzové plakety
Nové koupelny - HUDEBNÍ KLUB v Moravské Ostravě
b) Odměny v pořadí druhému vyhodnocenému domu
Rekonstrukce městského stadionu v Ostravě Vítkovicích

2)

rozhodlo
o rozdělení finančního ocenění investorům a autorům objektů oceněných v soutěži
o titul Ostravský dům roku 2015 takto:
za titul Ostravský dům roku 2015
investorovi : Vítkovice a.s.
finanční částku ve výši …………………………………………………………… 195 000,-Kč
autorovi architektonického řešení: Josef Pleskot, AP ATELIER
finanční částku ve výši..………………………………..………………….….….. 105 000,-Kč

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

za Odměnu - v pořadí druhé vyhodnocené dílo
investorovi: VÍTKOVICE ARÉNA a.s.
finanční částku ve výši …………………………………………………………...

48 750,-Kč

autorům architektonického řešení: PROJEKTSTUDIO EUCZ s.r.o.
a HUTNÍ PROJEKT Ostrava a.s.
finanční částku ve výši …………………………………………………………...

52 500,-Kč

a o uzavření smluv o poskytnutí ceny dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
3)

schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
snižují
běžné výdaje na § 3699, pol. 5901, ORJ 210 o částku 402 tis. Kč
zvyšují
běžné výdaje na § 3699, pol. 5213, ORJ 210 o částku 102 tis. Kč
běžné výdaje na § 3699, pol. 5240, ORJ 210 o částku 195 tis. Kč
běžné výdaje na § 3699, pol. 5494, ORJ 210 o částku 105 tis. Kč

4)

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

ZM_M 40
(zn.předkl.)
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2514/2015/OI/ZFUN
34
na realizaci stavby “Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS
MSK”
Usnesení číslo: 1068/ZM1418/16
k usnesení č. 03599/RM1418/54 ze dne 05.04.2016
k usnesení č. 03385/RM1418/50 ze dne 08.03.2016
k usnesení č. 0644/ZM1418/8 ze dne 09.09.2015

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

Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2514/2015/OI/ZFUN ze dne 5.10.2015, na
realizaci stavby “Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS MSK”, se zhotovitelem:
Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

ZM_M 41
Významná veřejná zakázka “Rekonstrukce ÚČOV - Dosazovací nádrže
č. 1 - 10”, poř. č. 44/2016

(zn.předkl.)
34

Usnesení číslo: 1069/ZM1418/16
k usnesení č. 03601/RM1418/54
k usnesení č. 03390/RM1418/50
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
odůvodnění veřejné zakázky “Rekonstrukce ÚČOV - Dosazovací nádrže č. 1 - 10”, poř. č.
44/2016, dle ust. § 156 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, v rozsahu dle předloženého materiálu

ZM_M 42
(zn.předkl.)
Veřejná zakázka „Petřkovice - Kanalizační stoky, odkanalizování obce 34
část B – II. a III. etapa“ , poř.č. 55/2016
Usnesení číslo: 1070/ZM1418/16
k usnesení č. 03395/RM1418/50
k usnesení č. 03603/RM1418/54
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
požadavky na obsah smlouvy k veřejné zakázce „Petřkovice - Kanalizační stoky,
odkanalizování obce - část B – II. a III. etapa“, poř. č. 55/2016 v rozsahu dle přílohy č. 1

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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předloženého materiálu
ZM_M 26
(zn.předkl.)
Změna obecně závazné vyhlášky č. 5/2008, kterou se stanoví systém
33
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního města Ostrava,
včetně systému nakládání se stavebním odpadem, ve znění obecně
závazné vyhlášky č. 3/2015
Usnesení číslo: 1071/ZM1418/16
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
vydat obecně závaznou vyhlášku č. 3/2016, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2008,
kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního města Ostrava, včetně systému
nakládání se stavebním odpadem, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 3/2015 dle přílohy č. 1
předloženého materiálu

ZM_M 43
Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství

(zn.předkl.)
29

Usnesení číslo: 1072/ZM1418/16
k usnesení č. 03608/RM1418/54
Zastupitelstvo města
1)

vydává
obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

2)

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

Ing. Lukáš Jančálek,
vedoucí odboru financí a rozpočtu

T: 18.04.2016

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

Strana 37/40

Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města
ZM_M 27
Návrh na uzavření Dodatku č. 19 ke Smlouvě o veřejných službách v
přepravě cestujících a poskytnutí kompenzací za veřejné služby
uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a společností Dopravní
podnik Ostrava a.s.

Usnesení

(zn.předkl.)
39

Usnesení číslo: 1073/ZM1418/16
k usnesení č. 03561/RM1418/53
Zastupitelstvo města
1)

si vyhrazuje
právo rozhodnout o uzavření Dodatku č. 19 ke Smlouvě ev. č. 3010/2009/OD o veřejných
službách v přepravě cestujících a poskytnutí kompenzací za veřejné služby uzavřené mezi
statutárním městem Ostrava a společností Dopravní podnik Ostrava a.s., se sídlem
Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, IČO 61974757, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu

2)

rozhodlo
o uzavření Dodatku č. 19 ke Smlouvě ev. č. 3010/2009/OD o veřejných službách v přepravě
cestujících a poskytnutí kompenzací za veřejné služby uzavřené mezi statutárním městem
Ostrava a společností Dopravní podnik Ostrava a.s., se sídlem Poděbradova 494/2, 702 00
Ostrava, Moravská Ostrava, IČO 61974757, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

• Tisková oprava Tisková oprava usnesení zastupitelstva města č. 0895/ZM1418/13, bod
2) ze dne 20.1.2016

(zn.předkl.)
32

Zastupitelstvo města
1)

Chybné znění:
Usnesení zastupitelstva města č. 0895/ZM1418/13, bod 2) ze dne 20.1.2016:
rozhodlo o záměru darovat věci nemovité v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, svěřené
městskému obvodu Ostrava-Jih, a to pozemky a stavby:
- p.p.č. 783/52
- p.p.č. 783/56, oba včetně stavby lehkoatletického stadionu
- p.p.č. 783/62, včetně stavby tenisových kurtů se stěnou

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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- p.p.č. 783/61, včetně stavby horolezecké věže
- p.p.č. 783/48, včetně stavby víceúčelového hřiště
- p.p.č. 783/51, včetně stavby dětského koutku
- p.p.č. 783/55
- p.p.č. 783/60
- p.p.č. 783/53
- p.p.č. 783/54
- p.p.č. 783/42
- p.p.č. 783/49
- p.p.č. 783/43
- p.č.st. 6511, jehož součástí je stavba bez čp/če, obč. vybavenost
- p.č.st. 6524, bez stavby
- p.p.č. 783/34, včetně stavby chodníku
- nový pozemek p.p.č. 783/38, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 235 m2, který vznikne
sloučením pozemku p.p.č. 783/38 a části pozemku p.p.č. 783/45 dle geometrického plánu č.
3290-571/2015, vyhotoveného dne 22.11.2015, včetně stavby komunikace a parkoviště
- stavba komunikace a parkoviště na pozemcích p.p.č. 783/32, 783/39 ve vlastnictví MSK
- p.p.č. 783/35, včetně stavby parkoviště
- p.p.č. 783/36
- p.p.č. 783/37
- přípojka vody na pozemku p.p.č. 783/34
- přípojka kanalizace na pozemcích p.p.č. 783/34, 783/36, 783/37, 783/38 (rovněž na pozemku
p.p.č. 783/32 ve vlastnictví MSK)
- přípojka NN ke stavbě na pozemku p.č.st. 6511 (správní budova) pod omítkou na stavbě bez
čp/če, obč. vybavenost na pozemku p.č.st. 6511
- zavlažování stadionu na pozemcích p.p.č. 783/34, 783/38, 783/51, 783/52, 783/56 (rovněž na
pozemcích p.p.č. 783/39, 783/40 ve vlastnictví MSK a rovněž na pozemcích p.p.č. 783/44,
783/45, 783/46, 783/50 svěřených MOb Ostrava - Jih)
- oplocení stadionu na pozemcích p.p.č. 783/38, 783/51, 783/60 (rovněž na pozemcích p.p.č.
783/16, 783/39, 783/40, 783/41 ve vlastnictví MSK a rovněž na pozemcích p.p.č. 783/44,
783/45 svěřených MOb Ostrava - Jih)
- osvětlení víceúčelového hřiště na pozemku p.p.č. 783/48 (rovněž na pozemcích p.p.č. 783/45,
783/46, 783/47 svěřených MOb Ostrava - Jih)
Moravskoslezskému kraji, se sídlem 28. října 117, Ostrava, IČO 70890692
a zároveň si vyhrazuje právo tento záměr kdykoli zrušit
2)

Správné znění:
Usnesení zastupitelstva města č. 0895/ZM1418/13, bod 2) ze dne 20.1.2016:
rozhodlo o záměru darovat věci nemovité v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, svěřené
městskému obvodu Ostrava-Jih, a to pozemky a stavby:

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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- p.p.č. 783/52
- p.p.č. 783/56, oba včetně stavby lehkoatletického stadionu
- p.p.č. 783/62, včetně stavby tenisových kurtů se stěnou
- p.p.č. 783/61, včetně stavby horolezecké věže
- p.p.č. 783/48, včetně stavby víceúčelového hřiště
- p.p.č. 783/51, včetně stavby dětského koutku
- p.p.č. 783/55
- p.p.č. 783/60
- p.p.č. 783/53
- p.p.č. 783/54
- p.p.č. 783/42
- p.p.č. 783/49, včetně stavby chodníku
- p.p.č. 783/43, včetně stavby chodníku
- p.č.st. 6511, jehož součástí je stavba bez čp/če, obč. vybavenost
- p.č.st. 6524, bez stavby
- p.p.č. 783/34, včetně stavby chodníku
- nový pozemek p.p.č. 783/38, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 235 m2, který vznikne
sloučením pozemku p.p.č. 783/38 a části pozemku p.p.č. 783/45 dle geometrického plánu č.
3290-571/2015, vyhotoveného dne 22.11.2015, včetně stavby komunikace a parkoviště
- stavba komunikace a parkoviště na pozemcích p.p.č. 783/32, 783/39 ve vlastnictví MSK
- p.p.č. 783/35, včetně stavby parkoviště
- p.p.č. 783/36
- p.p.č. 783/37
- přípojka vody na pozemku p.p.č. 783/34
- přípojka kanalizace na pozemcích p.p.č. 783/34, 783/36, 783/37, 783/38 (rovněž na pozemku
p.p.č. 783/32 ve vlastnictví MSK)
- přípojka NN ke stavbě na pozemku p.č.st. 6511 (správní budova) pod omítkou na stavbě bez
čp/če, obč. vybavenost na pozemku p.č.st. 6511
- zavlažování stadionu na pozemcích p.p.č. 783/34, 783/38, 783/51, 783/52, 783/56 (rovněž na
pozemcích p.p.č. 783/39, 783/40 ve vlastnictví MSK a rovněž na pozemcích p.p.č. 783/44,
783/45, 783/46, 783/50 svěřených MOb Ostrava - Jih)
- oplocení stadionu na pozemcích p.p.č. 783/38, 783/51, 783/60 (rovněž na pozemcích p.p.č.
783/16, 783/39, 783/40, 783/41 ve vlastnictví MSK a rovněž na pozemcích p.p.č. 783/44,
783/45 svěřených MOb Ostrava - Jih)
- osvětlení víceúčelového hřiště na pozemku p.p.č. 783/48 (rovněž na pozemcích p.p.č. 783/45,
783/46, 783/47 svěřených MOb Ostrava - Jih)
Moravskoslezskému kraji, se sídlem 28. října 117, Ostrava, IČO 70890692
a zároveň si vyhrazuje právo tento záměr kdykoli zrušit

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