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Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města

Usnesení

Přehled usnesení zastupitelstva města dle čísel ze dne: 25.05.2016
Číslo usnesení

Materiál

Název

1074/ZM1418/17

ZM_M 0

1075/ZM1418/17

ZM_M 0

1076/ZM1418/17

ZM_M 0

1077/ZM1418/17
1078/ZM1418/17

ZM_M 1
ZM_M 3

1079/ZM1418/17

ZM_M 4

1080/ZM1418/17

ZM_M 5

1081/ZM1418/17

ZM_M 6

1082/ZM1418/17

ZM_M 7

1083/ZM1418/17

ZM_M 8

1084/ZM1418/17

ZM_M 9

1085/ZM1418/17

ZM_M 10

1086/ZM1418/17

ZM_M 11

1087/ZM1418/17

ZM_M 48

Schválení programu 17. zasedání zastupitelstva
města konaného dne 25.5.2016
Určení ověřovatelů zápisu ze 17. zasedání
zastupitelstva města, konaného dne 25.5.2016
Zpráva ověřovatelů zápisu z 16. zasedání
zastupitelstva města
Informace o činnosti orgánů města
Návrh na udělení Čestného občanství města
Ostravy, udělení Ceny města Ostravy in
memoriam a udělení Ceny města Ostravy
Snížení neinvestiční účelové dotace - dodatek k
Dotační smlouvě ev. č. 0018/2016/KP ze dne 5.
1. 2016
Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace
na organizační zajištění projektu ,,tour4change”
Návrh na uzavření Dodatku č. 2 s Valašským
muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm k
darovací smlouvě ev.č. 0972/2014/KP
Zpráva o činnosti zástupců města v odborné
pracovní komisi ustavené na základě Smlouvy o
spolupráci a závazcích uzavřené s Dalkia Česká
republika, a.s. (dnes Veolia Energie ČR, a.s.)
Informativní zpráva - rozestavěná stavba na ul.
28. října v Ostravě a soudní spor se společností
AMÁDEUS REAL, a.s.
Návrh na poskytnutí bezúročných zápůjček
zaměstnancům dle Zásad pro použití prostředků
sociálního fondu zaměstnanců statutárního města
Ostravy zařazených do magistrátu a do
organizačních složek zřízených městem
”Veřejná zakázka o sdružených službách
dodávky elektrické energie pro statutární město
Ostrava a městské organizace pro rok 2017“, poř.
č. 71/2016
”Veřejná zakázka o sdružených službách
dodávky plynu pro statutární město Ostrava a
městské organizace pro rok 2017“, poř. č.
72/2016
Dohoda o poskytování služeb, o změně obsahu
smlouvy o půjčce a o započtení pohledávek

zn.předkl.

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města
1088/ZM1418/17

ZM_M 49

1089/ZM1418/17

ZM_M 12

1090/ZM1418/17

ZM_M 13

1091/ZM1418/17

ZM_M 14

1092/ZM1418/17

ZM_M 15

1093/ZM1418/17

ZM_M 16

1094/ZM1418/17

ZM_M 50

1095/ZM1418/17

ZM_M 51

1096/ZM1418/17

ZM_M 52

1097/ZM1418/17

ZM_M 53

1098/ZM1418/17

ZM_M 54

1099/ZM1418/17

ZM_M 17

1100/ZM1418/17

ZM_M 18

1101/ZM1418/17

ZM_M 19

Usnesení

Schválení navýšení dotace z Regionálního
operačního programu Moravskoslezsko pro
projekt Městské nemocnice Ostrava a schválení
přesunu alokací mezi oběma Ostravskými IPRM
Žádost Městské nemocnice Ostrava o změnu
účelu použití neinvestičního příspěvku a jeho
použití v roce 2016
Návrh na poskytnutí finančního daru právnické
osobě Česká republika - Krajské ředitelství
policie Moravskoslezského kraje, IČO 75151502
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní
smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace
v oblasti sociální péče na zabezpečení projektu
“Návrat do společnosti” z rozpočtu statutárního
města Ostravy
Žádosti o poskytnutí neinvestičních účelových
dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy v
oblasti kultury
Zřizovací listina právnické osoby PLATO
Ostrava, příspěvková organizace
Návrh na snížení neinvestiční účelové dotace
poskytnuté společnosti DK POKLAD, s.r.o. a
uzavření Dodatku č. 1
Vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí
stipendia města Ostrava pro akademický rok
2016/2017
Návrh na poskytnutí investiční účelové dotace
obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA,
a.s., na akci “Rekonstrukce parkovacího systému
OSTRAVAR ARÉNY”
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o
finanční spoluúčasti a spolupráci při zajištění
projektu s Roma Education Fund, evidenční číslo
smlouvy 3157/2015/SVZV
Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace
z rozpočtu statutárního města Ostravy organizaci
Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje
Návrh na odejmutí nemovitého majetku, návrh na
schválení dodatku č. 6 ke zřizovací listině
právnické osoby Čtyřlístek, příspěvková
organizace v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava
Návrh na předání majetku k hospodaření
dodatkem č. 3 ke zřizovací listině ze dne
21.5.2014 právnické osoby Divadlo loutek
Ostrava, příspěvková organizace
Návrh nesvěřit pozemky (ul. Na Karolíně) v k.ú.
Moravská Ostrava, obec Ostrava

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města
1102/ZM1418/17

ZM_M 20

1103/ZM1418/17

ZM_M 21

1104/ZM1418/17

ZM_M 22

1105/ZM1418/17

ZM_M 23

1106/ZM1418/17

ZM_M 24

1107/ZM1418/17

ZM_M 25

1108/ZM1418/17

ZM_M 26

1109/ZM1418/17

ZM_M 27

1110/ZM1418/17

ZM_M 28

1111/ZM1418/17

ZM_M 29

1112/ZM1418/17

ZM_M 30

1113/ZM1418/17

ZM_M 31

1114/ZM1418/17

ZM_M 32

1115/ZM1418/17

ZM_M 33

1116/ZM1418/17

ZM_M 34

1117/ZM1418/17

ZM_M 35

Usnesení

Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti
s vlastníkem pozemku Dopravní podnik Ostrava
a.s. pro oprávněného statutární město Ostrava
Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti
s vlastníkem pozemků společností Multi Veste
Czech Republic 5, s.r.o. pro oprávněného SMO
Návrh na uzavření darovací smlouvy s manžely
D. na dar vodovodního řadu v k. ú. Nová Bělá,
obec Ostrava a uzavření smlouvy o zřízení
služebnosti s vlastníkem pozemku
Návrh darování nemovitých věcí v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, obec Ostrava a dalších věcí
Moravskoslezskému kraji
Návrh na záměr města darovat nemovité věci a
návrh přijmout darem nemovité věci - vše k.ú.
Slezská Ostrava, obec Ostrava
Návrh města směnit nemovité věci v k.ú.
Proskovice, obec Ostrava
Návrh koupit nemovité věci v k. ú. Nová Ves u
Ostravy, obec Ostrava (lokalita U Hrůbků)
Návrh koupit části pozemku v k. ú. Mariánské
Hory, obec Ostrava v rámci stavby “Cyklostezka
chemické osady, Grmelova”
Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Michálkovice,
obec Ostrava
Návrh na výkup pozemků pod komunikací v k.ú.
Dubina u Ostravy, obec Ostrava
Návrh na prodej nemovité věci v k.ú. Třebovice
ve Slezsku, obec Ostrava
Návrh na prodej pozemku společnosti CTP
Divišov I, spol. s r.o. v k.ú. Hrabová, obec
Ostrava
Návrh na záměr města nesměnit nemovité věci v
k.ú. Koblov, obec Ostrava a návrh na záměr
města prodat část pozemku v k.ú. Pustkovec,
obec Ostrava
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v
k.ú. Hrušov, obec Ostrava a v k.ú. Muglinov,
obec Ostrava
Návrh na záměr města prodat nemovitou věc v
k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava; Návrh na záměr
města neprodat nemovitou věc v k.ú. Svinov,
obec Ostrava
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v
k.ú. Michálkovice, obec Ostrava a k.ú. Hlučín,
obec Hlučín, návrh na záměr města neprodat
nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec
Ostrava

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města
1118/ZM1418/17

ZM_M 36

1119/ZM1418/17

ZM_M 37

1120/ZM1418/17

ZM_M 38

1121/ZM1418/17

ZM_M 39

1122/ZM1418/17

ZM_M 40

1123/ZM1418/17

ZM_M 41

1124/ZM1418/17

ZM_M 56

1125/ZM1418/17

ZM_M 57

1126/ZM1418/17

ZM_M 58

1127/ZM1418/17

ZM_M 59

1128/ZM1418/17

ZM_M 68

1129/ZM1418/17

ZM_M 55

1130/ZM1418/17

ZM_M 42

1131/ZM1418/17

ZM_M 43

1132/ZM1418/17

ZM_M 44

1133/ZM1418/17

ZM_M 61

Usnesení

Návrh na záměr prodeje rekreačního objektu na
Pstruží v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí, obec
Frýdlant nad Ostravicí
Návrh na záměr města prodat část pozemku v
areálu Vědecko-technologického parku v Ostravě
- Pustkovci
Návrh na záměr města prodat nemovitou věc
(lokalita ul. Slovenská) a neprodat nemovitou věc
(lokalita ul. Božkova), vše v k. ú. Přívoz, obec
Ostrava
Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v
k.ú. Michálkovice, obec Ostrava a návrh svěřit
nemovitou věc v k.ú. Velká Polom, obec Velká
Polom městskému obvodu Plesná
Návrh na záměr města neprodat pozemky v k. ú.
Poruba-sever, obec Ostrava, svěřené městskému
obvodu
Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v
k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava, návrh na záměr
města prodat pozemek parc.č. 189/86 v k.ú.
Vítkovice, obec Ostrava
Souhlas se členem představenstva a se členy
dozorčí rady v nástupnické společnosti po fúzi
sloučením společností OVANET a.s. a
OVA!!!CLOUD.net a.s.
Návrh přijmout darem části pozemku v k. ú.
Mariánské Hory, obec Ostrava v rámci stavby
“Cyklostezka chemické osady Grmelova”
Návrh na zrušení usnesení a uzavření smluv o
zřízení služebnosti s fyzickými osobami
Uznání dluhu a dohoda o splátkách Prominutí
dluhu a dohoda o prominutí dluhu (poplatků z
prodlení)
Návrh na záměr města směnit nemovitosti v ploše
“Strategické průmyslové zóny Ostrava-Mošnov”
v k.ú. Mošnov, obec Mošnov
Návrh na změnu majetkové účasti statutárního
města Ostravy ve společnosti OZO Ostrava s.r.o.
Návrh na uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o
dílo č.1243/2014/OI/LPO ke stavbě “Propojení
kanalizace Nová Bělá-Hrabová”
Informace o stavu projektu Nová Karolina za
období leden 2015 až prosinec 2015
Veřejná zakázka “Odkanalizování Heřmanic - ul.
Parcelní”, poř. č. 68/2016
Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností”
v souvislosti se stavbami zahrnutými do
kapitálového rozpočtu města Ostravy

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města
1134/ZM1418/17

ZM_M 62

1135/ZM1418/17

ZM_M 63

1136/ZM1418/17

ZM_M 64

1137/ZM1418/17

ZM_M 65

1138/ZM1418/17

ZM_M 66

1139/ZM1418/17

ZM_M 67

1140/ZM1418/17

ZM_M 45

1141/ZM1418/17

ZM_M 47

Usnesení

Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností”
v souvislosti se stavbou “Cyklostezka chemické
osady, Grmelova”, “Nová Karolina - Nová ulice
Porážková” a “Nová Karolina - Prodloužená
ulice Porážková I”
Návrh na uzavření smluv o budoucích věcných
břemenech v souvislosti se stavbami veřejného
osvětlení zahrnutými do kapitálového rozpočtu
statutárního města Ostravy
Návrh na uzavření smluv o budoucích věcných
břemenech v souvislosti se stavbami zahrnutými
do kapitálového rozpočtu statutárního města
Ostravy
Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě a smluv o
budoucích věcných břemenech v souvislosti se
stavbami vodovodů a kanalizací zahrnutými do
kapitálového rozpočtu statutárního města
Ostravy
Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o
dílo ev. č. 1797/2015/OI/ZFUN v souvislosti s
realizací stavby “Cyklostezka Počáteční,
Slezskoostravský hrad”
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o
dílo z důvodu vzniku méněprací v rámci stavby
„Cyklistická trasa I, podél silnice Na Lukách“
Zpráva o hospodaření statutárního města Ostrava
za první čtvrtletí roku 2016
Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace
na zajištění 17. ročníku mezinárodního veletrhu
CZECH RAILDAYS

34

34

34

34

34

34

29
39

Materiály, které byly staženy:
Materiál

Název

ZM_M 46

Poskytování bezplatné přepravy důchodcům
starším 65 let

zn.předkl.

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města
ZM_M 0
Schválení programu 17. zasedání zastupitelstva města konaného dne 25.5.2016

Usnesení

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 1074/ZM1418/17
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
program 17. zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. 5. 2016 s úpravou

(zn.předkl.)
ZM_M 0
72
Určení ověřovatelů zápisu ze 17. zasedání zastupitelstva města, konaného dne
25.5.2016
Usnesení číslo: 1075/ZM1418/17
Zastupitelstvo města
1)

určuje
za ověřovatele zápisu ze 17. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 25. 5. 2016 Bc. Lucii
Feikovou a pana Ladislava Rumánka

ZM_M 0
Zpráva ověřovatelů zápisu z 16. zasedání zastupitelstva města

(zn.předkl.)
72

Usnesení číslo: 1076/ZM1418/17
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
zprávu ověřovatelů zápisu pana Ing. Martina Jurošky, Ph.D., a MUDr. Tomáše Málka o ověření
zápisu z 16. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 13. 4. 2016

ZM_M 1
Informace o činnosti orgánů města

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 1077/ZM1418/17
Zastupitelstvo města

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

Usnesení

bere na vědomí
informaci o činnosti orgánů města

(zn.předkl.)
ZM_M 3
35
Návrh na udělení Čestného občanství města Ostravy, udělení Ceny města
Ostravy in memoriam a udělení Ceny města Ostravy
Usnesení číslo: 1078/ZM1418/17
k usnesení č. 03704/RM1418/56
Zastupitelstvo města
1)

uděluje
Čestné občanství města XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXX., narozenému
XX XX XXXX, XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX X XXXXXX, spojené s
finančním darem XXX XXXX XX a rozhodlo o uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 1
předloženého materiálu

2)

uděluje
Cenu města Ostravy in memoriam XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXX XXXX X XXX
XX XXXXX

3)

rozhodlo
o poskytnutí daru ve výši XXX XXXX XX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX oceněného
Cenou města in memoriam XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XX
XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXX XXXXX X a rozhodlo o
uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

4)

uděluje
Cenu města Ostravy XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX
XXX XX XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXX XXX XXXX XXXXXX XXXXXXXX X
XXXXXXXXX XXXXX XXX XXXX XX a rozhodlo o uzavření darovací smlouvy dle přílohy
č. 3 předloženého materiálu

5)

uděluje
Cenu města Ostravy XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX XXXXX
XXXXX XXXXXX XXXX XXX XXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX X

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

Usnesení

XXXXXXXXX XXXXX XXX XXXX XX a rozhodlo o uzavření darovací smlouvy dle přílohy
č. 4 předloženého materiálu
6)

uděluje
Cenu města Ostravy XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX XXXXX
XXXXX XXXXXX XXX XXX XXXX XXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX X
XXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXX XX a rozhodlo o uzavření darovací smlouvy dle
přílohy č. 5 předloženého materiálu

7)

schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
- sníží běžné výdaje
na § 2141, pol. 5169, ORJ 221 o 500 tis. Kč
- zvýší dary obyvatelstvu
na § 3399, pol. 5492, ORJ 221 o 500 tis. Kč

8)

ukládá
radě města realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 7) tohoto usnesení
T: 31. 5. 2016

ZM_M 4
Snížení neinvestiční účelové dotace - dodatek k Dotační smlouvě ev. č.
0018/2016/KP ze dne 5. 1. 2016

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 1079/ZM1418/17
k usnesení č. 03705/RM1418/56
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
a) dodatek č. 1 k Dotační smlouvě ev. č. 0018/2016/KP ze dne 5. 1. 2016
b) rozpočtové opatření, kterým se

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

zvyšuje
rozpočtová rezerva
na § 6409, pol. 5901, ORJ 120

o 1.733 tis. Kč

snižují
neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům
na § 5511, pol. 5319, ORJ 121
2)

o 1.733 tis. Kč

ukládá
radě města realizovat rozpočtové opatření dle bodu 1) tohoto usnesení
Vyřizuje:

Ing. Lukáš Jančálek,
vedoucí odboru financí a rozpočtu

T: 31.05.2016

(zn.předkl.)
ZM_M 5
35
Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace na organizační zajištění
projektu ,,tour4change”
Usnesení číslo: 1080/ZM1418/17
k usnesení č. 03844/RM1418/58
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostrava ve výši 100 tis.
Kč spolku Černí koně, z.s. se sídlem Cyrilovská 48, Nové Jirny, 250 90 Jirny, IČO 227 24 389,
na organizační zajištění projektu ,,tour4change”

2)

schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
- sníží běžné výdaje na § 2143, pol. 5909, ÚZ 7117 o 100 tis. Kč
- zvýší neinvestiční transfery na § 3113, pol. 5222, ÚZ 7117 o 100 tis. Kč

3)

rozhodlo

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

Strana 10/59

Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města

Usnesení

o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu
statutárního města Ostravy mezi statutárním městem Ostrava se sídlem Prokešovo nám. 8, 729
30 Ostrava 25, IČO 00845451 a spolkem Černí koně, z.s., se sídlem Cyrilovská 48, Nové Jirny,
250 90 Jirny, IČO: 227 24 389 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
4)

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

ZM_M 6
Návrh na uzavření Dodatku č. 2 s Valašským muzeem v přírodě v Rožnově pod
Radhoštěm k darovací smlouvě ev.č. 0972/2014/KP

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 1081/ZM1418/17
k usnesení č. 03845/RM1418/58
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o uzavření Dodatku č. 2 k darovací smlouvě ev. č. 0972/2014/KP uzavřené mezi
statutárním městem Ostrava a Valašským muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm se
sídlem Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 00098604 dle přílohy č. 4
předloženého materiálu

(zn.předkl.)
ZM_M 7
35
Zpráva o činnosti zástupců města v odborné pracovní komisi ustavené na
základě Smlouvy o spolupráci a závazcích uzavřené s Dalkia Česká republika,
a.s. (dnes Veolia Energie ČR, a.s.)
Usnesení číslo: 1082/ZM1418/17
k usnesení č. 03846/RM1418/58
Zastupitelstvo města
1)

projednalo
zprávu o činnosti zástupců města v odborné pracovní komisi ustavené na základě Smlouvy o
spolupráci a závazcích uzavřené s Dalkia Česká republika, a.s. (dnes Veolia Energie ČR, a.s.)

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

Usnesení

ukládá
náměstkyni primátora doc. Ing. Ivetě Vozňákové, PhD.
jednou za půl roku předložit zastupitelstvu města zprávu o činnosti zástupců města v odborné
pracovní komisi ustavené na základě Smlouvy o spolupráci a závazcích uzavřené s Dalkia Česká
republika, a.s. (dnes Veolia Energie ČR,a.s.)
Termín: pololetně

(zn.předkl.)
ZM_M 8
Informativní zpráva - rozestavěná stavba na ul. 28. října v Ostravě a soudní spor35
se společností AMÁDEUS REAL, a.s.
Usnesení číslo: 1083/ZM1418/17
k usnesení č. 03629/RM1418/55
k usnesení č. 03791/RM1418/57
Zastupitelstvo města
1)

projednalo
informativní zprávu ve věci dostavby rozestavěné stavby nacházející se na ul. 28. října v Ostravě
naproti DKMO a ve věci soudního řízení o žalobě společnosti AMÁDEUS REAL, a.s. proti
statutárnímu městu Ostrava o zaplacení částky 1.580.639.095,05 Kč, vše dle důvodové zprávy
předloženého materiálu

(zn.předkl.)
ZM_M 9
Návrh na poskytnutí bezúročných zápůjček zaměstnancům dle Zásad pro35
použití prostředků sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Ostravy
zařazených do magistrátu a do organizačních složek zřízených městem
Usnesení číslo: 1084/ZM1418/17
k usnesení č. 03884/RM1418/58
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
poskytnout bezúročné zápůjčky zaměstnancům, kteří jsou uvedeni včetně výše a účelu zápůjčky
v příloze č. 1 tohoto materiálu, dle Zásad pro použití prostředků sociálního fondu zaměstnanců

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

statutárního města Ostravy zařazených do magistrátu a organizačních složek zřízených městem
a uzavřít s jednotlivými zaměstnanci v závislosti na účelu zápůjčky smlouvu o bezúročné
zápůjčce dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

(zn.předkl.)
ZM_M 10
”Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie pro 35
statutární město Ostrava a městské organizace pro rok 2017“, poř. č. 71/2016
Usnesení číslo: 1085/ZM1418/17
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
odůvodnění veřejné zakázky o sdružených službách dodávky elektrické energie pro statutární
město Ostrava a městské organizace pro rok 2017, poř.č. zakázky 71/2016, dle ustanovení §156,
odst.4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v rozsahu dle přílohy č.2 předloženého
materiálu

(zn.předkl.)
ZM_M 11
”Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky plynu pro statutární město 35
Ostrava a městské organizace pro rok 2017“, poř. č. 72/2016
Usnesení číslo: 1086/ZM1418/17
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
odůvodnění veřejné zakázky o sdružených službách dodávky zemního plynu pro statutární
město Ostrava a městské organizace pro rok 2017, poř.č. zakázky 72/2016, dle ustanovení §156,
odst.4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v rozsahu dle přílohy č.2 předloženého
materiálu

ZM_M 48
Dohoda o poskytování služeb, o změně obsahu smlouvy o půjčce a o započtení
pohledávek

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 1087/ZM1418/17
k usnesení č. 03893/RM1418/59

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 Dohody o poskytování služeb, o změně obsahu smlouvy o půjčce a o započtení
pohledávek mezi statutárním městem Ostrava se sídlem Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava,
IČO 00845451 a spolkem Jezdecký klub Baník Ostrava se sídlem K průplavu 729/12, 724 00
Ostrava-Stará Bělá,
IČO 60783419 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

(zn.předkl.)
ZM_M 49
35
Schválení navýšení dotace z Regionálního operačního programu
Moravskoslezsko pro projekt Městské nemocnice Ostrava a schválení přesunu
alokací mezi oběma Ostravskými IPRM
Usnesení číslo: 1088/ZM1418/17
k usnesení č. 0746/ZM1418/11
k usnesení č. 1919/ZM1014/27
k usnesení č. 0682/ZM1418/10
k usnesení č. 03897/RM1418/59
Zastupitelstvo města
1)

souhlasí
s navýšením míry dotace do výše 100% způsobilých nákladů z Regionálního operačního
programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko pro projekt “Zlepšení vzdělávání v oblasti
radiologických zobrazovacích metod v Městské nemocnici v Ostravě” spolufinancovaného v
rámci IPRM Ostrava Magnet regionu

2)

souhlasí
s přesunem alokací mezi oběma Ostravskými IPRM dle výše vyčerpaných alokací jednotlivých
projektů zařazených do obou IPRM v rámci Regionálního operačního programu
Moravskoslezsko

(zn.předkl.)
ZM_M 12
30
Žádost Městské nemocnice Ostrava o změnu účelu použití neinvestičního
příspěvku a jeho použití v roce 2016
Usnesení číslo: 1089/ZM1418/17
k usnesení č. 03719/RM1418/56
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

Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o použití části neinvestičního příspěvku poskytnutého Městské nemocnici Ostrava, příspěvková
organizace, Nemocniční 20A, 728 80 Ostrava, IČO 00635162, ve výši 2.191 tis. Kč - v roce
2016 a souhlasit se změnou účelu jeho použití dle důvodové zprávy předloženého materiálu

(zn.předkl.)
ZM_M 13
30
Návrh na poskytnutí finančního daru právnické osobě Česká republika Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, IČO 75151502
Usnesení číslo: 1090/ZM1418/17
k usnesení č. 03849/RM1418/58
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o poskytnutí finančního daru z rozpočtu statutárního města Ostravy ORJ 180, § 4349, pol. 5909,
ÚZ 7401 odboru sociálních věcí a zdravotnictví ve výši 250.000,- Kč České republice –
Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje, IČO 75151502, se sídlem 30. dubna
1682/24, 728 99 Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

2)

schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se:
snižují běžné výdaje v ORJ 180
na § 4349, pol. 5909, ÚZ 7401 o 250 tis. Kč,
zvyšují ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům v ORJ 180
na § 4349, pol. 5319, ÚZ 7401 o 250 tis. Kč

3)

rozhodlo
o uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
Vyřizuje:

Mgr. Jaroslava Rovňáková,
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

T: 30.06.2016

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

(zn.předkl.)
ZM_M 14
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí30
neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče na zabezpečení projektu
“Návrat do společnosti” z rozpočtu statutárního města Ostravy
Usnesení číslo: 1091/ZM1418/17
k usnesení č. 0887/ZM1418/13
k usnesení č. 03850/RM1418/58
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v
oblasti sociální péče na zabezpečení projektu “Návrat do společnosti” uzavřené s Poradnou pro
občanství/Občanská a lidská práva, se sídlem Ječná 548/7, Praha - Nové Město, IČO 70100691,
dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

(zn.předkl.)
ZM_M 15
Žádosti o poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu statutárního31
města Ostravy v oblasti kultury
Usnesení číslo: 1092/ZM1418/17
k usnesení č. 03851/RM1418/58
k usnesení č. 0553/ZM1418/8
k usnesení č. 0815/ZM1418/12
k usnesení č. 0798/ZM1014/14
k usnesení č. 03106/RM1418/46
k usnesení č. 0930/ZM1418/14
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o neposkytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy fyzické osobě
podnikající Ing. Lucii Houthoofdtové, místem podnikání U Břízek 115/8, 747 94 Dobroslavice,
IČO 61953318, na realizaci projektu “Advent plný Křídlení 2016” dle přílohy č. 1 a důvodové
zprávy předloženého materiálu

2)

rozhodlo
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti kultury fyzické osobě nepodnikající
MXXXXXXXX JXXXXXXX, rok narození XXXX, bydlištěm XXXXXXXXXX

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

XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX na realizaci projektu “REPREZENTACE
OSTRAVY NA CELOSVĚTOVÉ SOUTĚŽI WORLD CHAMPIONSHIPS OF
PERFORMING ART 2016 V USA” ve výši 90 tis. Kč dle přílohy č. 2 a důvodové zprávy
předloženého materiálu a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace mezi
statutárním městem Ostrava a příjemcem dotace uvedeném v bodě 2) tohoto usnesení a dle
přílohy č. 3 předloženého materiálu
3)

schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
-snižují
ostatní neinvestiční výdaje na ORJ 160
na § 3392, pol. 5901, ÚZ 7117 o 90 tis. Kč
-zvyšují
neinvestiční transfery na ORJ 160
na § 3312, pol. 5493, ÚZ 7117 o 90 tis. Kč

4)

ukládá
radě města
realizovat rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení
Termín: 31.05.2016

ZM_M 16
Zřizovací listina právnické osoby PLATO Ostrava, příspěvková organizace

(zn.předkl.)
31

Usnesení číslo: 1093/ZM1418/17
k usnesení č. 03852/RM1418/58
k usnesení č. 1048/ZM1418/16
k usnesení č. 03585/RM1418/54
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
zřizovací listinu právnické osoby PLATO Ostrava, příspěvková organizace, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu

2)

stanovuje
že zřizovací listinu právnické osoby PLATO Ostrava, příspěvková organizace, dle bodu 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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tohoto usnesení podepíše spolu s primátorem Ing. Tomášem Macurou, MBA, náměstek
primátora Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D.

(zn.předkl.)
ZM_M 50
31
Návrh na snížení neinvestiční účelové dotace poskytnuté společnosti DK
POKLAD, s.r.o. a uzavření Dodatku č. 1
Usnesení číslo: 1094/ZM1418/17
k usnesení č. 03836/RM1418/58
k usnesení č. 0815/ZM1418/12
k usnesení č. 03902/RM1418/59
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o snížení poskytnuté neinvestiční účelové dotace o 700 tis. Kč společnosti DK POKLAD, s.r.o.,
se sídlem M. Kopeckého 675, PSČ 708 00 Ostrava-Poruba, IČO 47670576, k částečnému krytí
provozních a osobních nákladů vzniklých v roce 2016 a uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č.
0039/2016/KVA dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

(zn.předkl.)
ZM_M 51
46
Vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí stipendia města Ostrava pro
akademický rok 2016/2017
Usnesení číslo: 1095/ZM1418/17
k usnesení č. 03904/RM1418/59
Zastupitelstvo města
1)

si vyhrazuje
rozhodnout o vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí stipendia města Ostrava v
akademickém roce 2016/2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s úpravou

2)

rozhodlo
o vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí stipendia města Ostrava v akademickém roce
2016/2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s úpravou

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

Usnesení

schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se:
- snižuje rozpočtová rezerva na § 6409, pol. 5901, ORJ 120
- zvyšují běžné výdaje na § 3211, pol. 5491, ORJ 140

o 100 tis. Kč
o 100 tis. Kč

(zn.předkl.)
ZM_M 52
46
Návrh na poskytnutí investiční účelové dotace obchodní společnosti
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., na akci “Rekonstrukce parkovacího systému
OSTRAVAR ARÉNY”
Usnesení číslo: 1096/ZM1418/17
k usnesení č. 03903/RM1418/59
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o použití přebytku hospodaření statutárního města Ostrava za rok 2015 ve výši max.
10 000 tis.Kč na akci “Rekonstrukce parkovacího systému OSTRAVAR ARÉNY”

2)

ukládá
vedoucímu odboru financí a rozpočtu zapracovat částku ve výši 10 000 tis. Kč na akci
“Rekonstrukce parkovacího systému OSTRAVAR ARÉNY” do materiálu týkajícího se
rozdělení volných zdrojů přebytku hospodaření statutárního města Ostravy za rok 2015

3)

rozhodlo
o poskytnutí investiční účelové dotace na akci “Rekonstrukce parkovacího systému
OSTRAVAR ARÉNY” ve výši 60% celkových nákladů na tuto akci, max. však ve výši 10
000 tis. Kč, obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., se sídlem Ruská 3077/135, 700
30 Ostrava-Zábřeh, IČO 25911368, 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 VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., IČO 25911368, dle přílohy č. 2
předloženého materiálu

(zn.předkl.)
ZM_M 53
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o finanční spoluúčasti a spolupráci46
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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při zajištění projektu s Roma Education Fund, evidenční číslo smlouvy
3157/2015/SVZV
Usnesení číslo: 1097/ZM1418/17
k usnesení č. 03905/RM1418/59
k usnesení č. 0822/ZM1418/12
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o finanční spoluúčasti a spolupráci při zajištění projektu s
Roma Education Fund, evidenční číslo smlouvy 3157/2015/SVZV, dle přílohy č. 2
předloženého materiálu

(zn.předkl.)
ZM_M 54
Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města46
Ostravy organizaci Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje
Usnesení číslo: 1098/ZM1418/17
k usnesení č. 03906/RM1418/59
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o poskytnutí účelové neinvestiční dotaci organizaci Rada dětí a mládeže Moravskoslezského
kraje, se sídlem: Na Mýtě 1556/10, Ostrava - Hrabůvka, 700 30, IČO: 26523825 ve výši 138 tis.
Kč na realizaci projektu “podpora mládežnických iniciativ” dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu

2)

rozhodlo
o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace mezi statutárním městem Ostrava a
příjemcem dotace dle bodu 1) tohoto usnesení a dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

(zn.předkl.)
ZM_M 17
32
Návrh na odejmutí nemovitého majetku, návrh na schválení dodatku č. 6 ke
zřizovací listině právnické osoby Čtyřlístek, příspěvková organizace v k.ú.
Kunčičky, obec Ostrava
Usnesení číslo: 1099/ZM1418/17
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Strana 20/59

Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města

Usnesení

k usnesení č. 03856/RM1418/58
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
odejmout níže uvedený nemovitý majetek z hospodaření právnické osoby Čtyřlístek - centrum
pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, IČO: 70631808 k
31.5.2016, a to:
pozemek parc.č. 897/1
pozemek parc.č. 897/3
pozemek parc.č. 897/4
pozemek parc.č. 897/5
pozemek parc.č. 897/6
budovu s čp. 611 umístěnou na pozemku parc.č. 897/3, oplocení objektu včetně zpevněných
ploch na pozemku parc.č. 897/5 a na pozemku parc.č. 897/6
vše v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava

2)

rozhodlo
uzavřít dodatek č. 6 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Čtyřlístek - centrum
pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, dle přílohy č. 2
předloženého materiálu

(zn.předkl.)
ZM_M 18
32
Návrh na předání majetku k hospodaření dodatkem č. 3 ke zřizovací listině ze
dne 21.5.2014 právnické osoby Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace
Usnesení číslo: 1100/ZM1418/17
k usnesení č. 03743/RM1418/56
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
dodatek č. 3 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014 právnické osoby Divadlo loutek Ostrava,
příspěvková organizace, se sídlem Pivovarská 15, 729 82 Ostrava, IČO 00533874, kterým se

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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předávají k hospodaření nemovité věci, a to:
pozemek parc.č. 86/31 - zastavěná plocha a nádvoří v pořizovací ceně 48.979,00 Kč
pozemek parc.č. 86/32 - ostatní plocha, kulturní a osvětová plocha v pořizovací ceně 85.571,00
Kč
vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
2)

stanoví
že dodatek č. 3 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014 právnické osoby Divadlo loutek Ostrava,
příspěvková organizace, podepíše spolu s primátorem Ing. Tomášem Macurou, MBA,
náměstek primátora Mgr. Radim Babinec

(zn.předkl.)
ZM_M 19
32
Návrh nesvěřit pozemky (ul. Na Karolíně) v k.ú. Moravská Ostrava, obec
Ostrava
Usnesení číslo: 1101/ZM1418/17
k usnesení č. 03860/RM1418/58
Zastupitelstvo města
1)

si vyhrazuje
rozhodnutí neoznačit níže uvedený majetek, jakožto majetek svěřený městskému obvodu
Moravská Ostrava a Přívoz dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) OZV č. 14/2013, Statut města Ostravy,
ve znění pozdějších změn a doplňků, a to:
pozemek parc. č. 244/9
pozemek parc. č. 244/10
pozemek parc. č. 244/16
v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,
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

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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(zn.předkl.)
ZM_M 20
32
Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti s vlastníkem pozemku
Dopravní podnik Ostrava a.s. pro oprávněného statutární město Ostrava
Usnesení číslo: 1102/ZM1418/17
k usnesení č. 03750/RM1418/56
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
na straně oprávněného uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě - kabelového
vedení veřejného osvětlení, světelného signalizačního zařízení, vodovodního přivaděče DN 700,
vodovodního řadu DN 200, kanalizace DN 300, kanalizace DN 500, kanalizace DN 600,
kanalizačního sběrače DN 1700, kanalizačního sběrače DN 1500 k částem pozemku:
parc.č. 2968 - ostatní plocha, dráha
v k.ú. Poruba, obec Ostrava, s vlastníkem:
Dopravní podnik Ostrava a.s.
se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 619 74 757
podle přílohy č.2 předloženého materiálu

(zn.předkl.)
ZM_M 21
32
Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti s vlastníkem pozemků
společností Multi Veste Czech Republic 5, s.r.o. pro oprávněného SMO
Usnesení číslo: 1103/ZM1418/17
k usnesení č. 03859/RM1418/58
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
na straně oprávněného uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti:
- kanalizace DN 400 a veřejného osvětlení k části pozemku parc. č. 3380/30 - ostatní plocha,
manipulační plocha v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,
- vodovodního řadu DN 200 a veřejného osvětlení k části pozemku parc. č. 3380/34 - ostatní
plocha, manipulační plocha v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,
s vlastníkem pozemků:
Multi Veste Czech Republic 5, s.r.o.
se sídlem Praha 1, Olivova 4/2096, PSČ 110 00

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

(zn.předkl.)
ZM_M 22
32
Návrh na uzavření darovací smlouvy s manžely D. na dar vodovodního řadu v k.
ú. Nová Bělá, obec Ostrava a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti s vlastníkem
pozemku
Usnesení číslo: 1104/ZM1418/17
k usnesení č. 03811/RM1418/57
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
s dárci
manžely
XXXX XXXXXXXXvá,
XXXXXXXX XXXXXán,
oba bydliště XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXX XXX XXX 00,
na dar vodovodního řadu PE D 90 v celkové délce 87,9 m, který je uložen v pozemcích v k.ú.
Nová Bělá, obec Ostrava dle přílohy č. 1A, č. 1B předloženého materiálu, a to:
- parc. č. 350/4 - orná půda,
- parc. č. 1623/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace.
”Vodovod pro výstavbu rodinných domů ul. Na Šancích, k.ú. Nová Bělá, Ostrava”.

2)

rozhodlo
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti - zřízení, provozování a údržby
vodovodního řadu PE D 90 k části pozemku:
parc. č. 350/4 – orná půda,
v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava, s vlastníkem pozemku:
XXXX XXXXXXXová
bydliště XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXX XXlá,
dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,
za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva k vodovodnímu řadu PE D 90 na statutární
město Ostrava na základě darovací smlouvy uvedené v bodě 1) tohoto usnesení

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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(zn.předkl.)
ZM_M 23
32
Návrh darování nemovitých věcí v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava a
dalších věcí Moravskoslezskému kraji
Usnesení číslo: 1105/ZM1418/17
k usnesení č. 03864/RM1418/58
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
darovat níže uvedené nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, svěřené městskému
obvodu Ostrava-Jih, a další věci Moravskoslezskému kraji, a to:
a) pozemky a stavby:
- p.p.č. 783/52, ost. plocha, sport. a rekr. plocha
- p.p.č. 783/56, ost. plocha, sport. a rekr. plocha,
jejichž součástí je stavba lehkoatletického stadionu
- p.p.č. 783/62, ost. plocha, sport. a rekr. plocha, jehož součástí je stavba tenisových kurtů se
stěnou
- p.p.č. 783/61, ost. plocha, sport. a rekr. plocha, jehož součástí je stavba horolezecké věže
- p.p.č. 783/48, ost. plocha, sport. a rekr. plocha, jehož součástí je stavba víceúčelového hřiště
- p.p.č. 783/51, ost. plocha, jiná plocha, jehož součástí je stavba dětského koutku
- p.p.č. 783/55, ost. plocha, zeleň
- p.p.č. 783/60, ost. plocha, zeleň
- p.p.č. 783/53, ost. plocha, zeleň
- p.p.č. 783/54, ost. plocha, zeleň
- p.p.č. 783/42, ost. plocha, zeleň
- p.p.č. 783/49, ost. plocha, ost. komunikace
- p.p.č. 783/43, ost. plocha, ost. komunikace
- chodník umístěný na pozemcích p.p.č. 783/43 a p.p.č. 789/49
- p.č.st. 6511, zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, obč. vybavenost (správní
budova)
- p.č.st. 6524, zast. plocha a nádvoří, bez stavby
- p.p.č. 783/34, ost. plocha, jiná plocha
- chodník umístěný na pozemku p.p.č. 783/34
- nový pozemek p.p.č. 783/38, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 235 m2, který vznikne
sloučením pozemku p.p.č. 783/38 o výměře 155 m2 a části pozemku p.p.č. 783/45 o výměře 80
m2 dle geometrického plánu č. 3290-571/2015 vyhotoveného dne 22.11.2015, který je
nedílnou součástí této smlouvy
- stavba komunikace a parkoviště umístěná na nově vzniklém pozemku p.p.č. 783/38 zmíněném
v předchozí odrážce
- stavba komunikace a parkoviště na pozemcích p.p.č. 783/32, 783/39, které jsou ve vlastnictví
MSK
- p.p.č. 783/35, ost. plocha, ost. komunikace
- stavba komunikace a parkoviště umístěná na pozemku p.p.č. 783/35

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. 783/36, ost. plocha, zeleň
- p.p.č. 783/37, ost. plocha, zeleň
- přípojka vody na pozemku p.p.č. 783/34
- přípojka kanalizace na pozemcích p.p.č. 783/34, p.p.č. 783/36, p.p.č. 783/37, p.p.č. 783/38
(rovněž na pozemku p.p.č. 783/32, který je ve vlastnictví MSK)
- přípojka nízkého napětí ke stavbě správní budovy na pozemku p.č.st. 6511, umístěná pod
omítkou na stavbě bez čp/če, obč. vybavenost na pozemku p.č.st. 6511
- stavba zavlažování stadionu na pozemcích p.p.č. 783/34, p.p.č. 783/38, p.p.č. 783/51, p.p.č.
783/52, p.p.č. 783/56 (rovněž na pozemcích p.p.č. 783/39, p.p.č. 783/40, které jsou ve
vlastnictví MSK a rovněž na pozemcích p.p.č. 783/44, p.p.č. 783/45, p.p.č. 783/46, p.p.č.
783/50, které jsou ve vlastnictví dárce a jsou svěřeny městskému obvodu Ostrava - Jih)
- oplocení na pozemcích p.p.č. 783/38, p.p.č. 783/51, p.p.č. 783/60 (rovněž na pozemcích p.p.č.
783/16, p.p.č. 783/39, p.p.č. 783/40, p.p.č. 783/41, které jsou ve vlastnictví MSK a rovněž na
pozemcích p.p.č. 783/44, p.p.č. 783/45, které jsou ve vlastnictví dárce a jsou svěřeny
městskému obvodu Ostrava - Jih)
- osvětlení víceúčelového hřiště na pozemku p.p.č. 783/48 (rovněž na pozemcích p.p.č. 783/45,
p.p.č. 783/46, p.p.č. 783/47, které jsou ve vlastnictví dárce a jsou svěřeny městskému obvodu
Ostrava - Jih)
b) další věci:
DHM – dlouhodobý hmotný majetek:
- zavlažovací systém: posilovací stanice - výkonné čerpadlo LOWARA GS – SO 100, filtr 2“
100 MESH síťový, pojišťovací ventil 6/4“ 0,8 MPa, 2“elektroventil s regulací průtoku P220
1,5 MPa, mezipřírubová klapa, výstupní 2“ kulový pro odvodnění systému tlakovým
vzduchem, uzavírací kulový ventil se zemní soupravou 3“
- vzduchotechnika: jednotka VENTO (Remak) v sestavě ve správní budově
- vzduchotechnika: jednotka ALFA1000 W, 750 m3/hod., N 4,0 Kw, 400 V ve správní budově
- vzduchotechnika: střešní ventilátor DVS 311 EV vč. zpětné klapky VKS 311 a tlumícího
nástavce SSD 311, vč. 5-ti stupňového regulátoru otáček RE 1,5 tep ve správní budově
DDHM – drobný dlouhodobý hmotný majetek:
- odrazová deska IIAF pro trojskok a skok daleký vč. rámu – 4 ks
- pryžová rohož 600/400/20 - čisticí zóna na podélných stranách doskočiště pro trojskok a skok
daleký – 7 ks
- přenosný gumový rozvaděč se zásuvkami 6 x 230 V/16 A s jištěním a proudovým chráničem 8 ks
- sloupky na volejbal do zemního pouzdra, kovové, vč. sítě – 2 ks
- sloupky na tenis, do zemního pouzdra, kovové, se snímatelnou klikou pro vypnutí sítě, vč. sítě
– 3 ks
- sedačka umpire kovová, s žebříkem, volně stojící, skořepinová sedačka, psací deska – 4 ks
- branky na házenou 3 x 2/1,1 m, do zemního pouzdra, kovová, vč. sítě - 2 ks
- branky pro kopanou 7,50 x 2,5/0,8 m, do zemního pouzdra, kovová, vč. sítě – 2 ks
- vzduchotechnika: ventilátor RP 50-25/22 – 4E pro V 1200 m3/hod., 220 Pa, tlumič hluku
TKU 50 (odvod vzduchu ze šaten 1. NP) se šňůrou 5x4 dl. 10 m – 8 ks
Moravskoslezskému kraji, se sídlem 28. října 2771/117, Ostrava, IČO 70890692

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

(zn.předkl.)
ZM_M 24
32
Návrh na záměr města darovat nemovité věci a návrh přijmout darem nemovité
věci - vše k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
Usnesení číslo: 1106/ZM1418/17
k usnesení č. 03741/RM1418/56
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o záměru města darovat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví
statutárního města Ostrava, nesvěřené městskému obvodu Slezská Ostrava, a to pozemky:
- parc.č. 1946/135
- parc.č. 1946/153
- parc.č. 1946/154
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

2)

rozhodlo
přijmout darem nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, a to pozemky:
- parc.č. 5623/17
- parc.č. 5623/18
- parc.č. 5623/19
- parc.č. 5623/20
- parc.č. 5623/21
- parc.č. 5623/23
- parc.č. 5623/24
- parc.č. 5623/25
- parc.č. 5623/27
- parc.č. 5623/28
- parc.č. 5623/29
- parc.č. 5623/33
- parc.č. 1946/71
- parc.č. 1946/142
- parc.č. 1946/144
- parc.č. 1946/145

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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od vlastníka Moravskoslezský kraj, IČO 708 90 692, se sídlem ul. 28. října 2771/117, 702 18
Ostrava, zastoupeného Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, IČO
000 95 711, se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava
a zahájit jednání, týkající se uzavření příslušné darovací smlouvy

ZM_M 25
Návrh města směnit nemovité věci v k.ú. Proskovice, obec Ostrava

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 1107/ZM1418/17
k usnesení č. 03863/RM1418/58
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
směnit níže uvedené nemovité věci v k.ú. Proskovice, obec Ostrava, a to:
- část pozemku parc.č. 85/11, díl b, orná půda o výměře 492 m2, oddělenou dle GP č.
826-222/2015 ze dne 7.5.2015 a sloučeného do pozemku parc.č. 85/12, orná půda
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřeno městskému obvodu Proskovice
za
- část pozemku parc.č. 85/12, díl c, orná půda o výměře 492 m2, oddělenou dle GP č.
826-222/2015 ze dne 7.5.2015 a sloučeného do pozemku parc.č. 85/11, orná půda
ve spoluvlastnictví
Michala Besty, rok narození 1986, bydliště Výškovická 555/148, Ostrava-Výškovice, 700 30,
Petra Koláříka, rok narození 1984, bydliště Staroveská 53/95, Ostrava-Proskovice, 724 00,
Vladislava Koláříka, rok narození 1949, bydliště Staroveská 53/95, Ostrava-Proskovice 724 00
a uzavřít směnnou smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

(zn.předkl.)
ZM_M 26
32
Návrh koupit nemovité věci v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava (lokalita U
Hrůbků)
Usnesení číslo: 1108/ZM1418/17
k usnesení č. 03865/RM1418/58
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
koupit
- část stávajícího pozemku p.p.č. 291/3 zahrada o výměře 34 m2, v k. ú. Nová Ves u Ostravy,

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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obec Ostrava, která je dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 826-94/2014 ze dne
12.05.2014 označena jako nový pozemek p.p.č. 291/7, ostatní plocha, ostatní
komunikace, vzniklý sloučením dílu „a“ odděleného z pozemku p.č.st. 73 a dílu
„b“ odděleného z pozemku p.p.č. 291/3 v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, na němž se
nachází chodník ve vlastnictví statutárního města Ostravy
od: XXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydlištěm X XXXXXX XXXXXX
XXXXXXXX XXXX XXXX XXX XX
za cenu obvyklou ve výši 23.800,- Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
2)

rozhodlo
koupit
- část stávajícího pozemku p.p.č. 380/3 zahrada o výměře 23 m2, v k. ú. Nová Ves u Ostravy,
obec Ostrava, která je dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 822-345/2013 ze dne
16.12.2013 označena jako nový pozemek p.p.č. 380/9 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú.
Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, na němž se nachází chodník ve vlastnictví statutárního města
Ostravy
ve společném jmění manželů XXXXXXXXX XXXXXXX, rok narození XXXX a XXXXXXX
XXXXXXXXX, rok narození XXXX, oba bydlištěm XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX
XXXX XXXX XXX XXX XX
za cenu obvyklou ve výši 16.100,- Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

3)

rozhodlo
koupit
- spoluvlastnický podíl 1/4 k části pozemku p.p.č. 391/1 o výměře 1 m2 v k. ú. Nová Ves u
Ostravy, obec Ostrava, od XXXX XXXXXXXX, rok narození XXXX,
bydlištěm XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XXX
XX
- spoluvlastnický podíl 1/4 k téže části pozemku od XXXXXXX XXXXXXXXXX, rok narození
XXXX, bydlištěm XXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XXX
XX
- spoluvlastnický podíl 1/2 k téže části pozemku od XXXXXX XXXXXXXXXX, rok narození
XXXX, bydlištěm XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX
XXX XX,
která je dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 822-345/2013 ze dne 16.12.2013
označena jako nový pozemek p.p.č. 391/5, ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Nová Ves u
Ostravy, obec Ostrava, na němž se nachází chodník ve vlastnictví statutárního města Ostravy
za cenu obvyklou v celkové výši 700,- Kč, přičemž:

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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XXXX XXXXXXXX obdrží částku 175,- Kč
XXXXXX XXXXXXXX obdrží částku 175,- Kč
XXXXXX XXXXXXXX obdrží částku 350,- Kč
a uzavřít kupní smlouvu, která je přílohou č. 9 předloženého materiálu
4)

si vyhrazuje
označit nemovité věci v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, uvedené v bodu 1) - 3) návrhu
usnesení tohoto materiálu, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Nová Ves, dle čl. 9
odst. (1), písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění
pozdějších změn a doplňků,
za podmínky, že se město stane jejich vlastníkem

5)

rozhodlo
označit nemovité věci v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, uvedené v bodu 1) - 3) návrhu
usnesení tohoto materiálu, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Nová Ves, dle čl. 9 odst.
(1), písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších
změn a doplňků,
za podmínky, že se město stane jejich vlastníkem

(zn.předkl.)
ZM_M 27
32
Návrh koupit části pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava v rámci
stavby “Cyklostezka chemické osady, Grmelova”
Usnesení číslo: 1109/ZM1418/17
k usnesení č. 03866/RM1418/58
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
koupit:
- část stávajícího pozemku p.p.č. 736/113 o výměře 14 m2, v k. ú. Mariánské Hory, obec
Ostrava, který je dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 2110-29/2015 ze dne
28.12.2015 označen jako nový pozemek p.p.č. 736/339 ostatní plocha v k. ú. Mariánské Hory,
obec Ostrava
a
- část stávajícího pozemku p.p.č. 736/113 o výměře 9 m2, v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava,
který je dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 2110-29/2015 ze dne 28.12.2015

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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označen jako nový pozemek p.p.č. 736/340 ostatní plocha v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava
za cenu v celkové výši 9.200,- Kč včetně DPH, z toho:
za pozemek p.p.č. 736/339 částku ve výši 5.600,- Kč
za pozemek p.p.č. 736/340 částku ve výši 3.600,- Kč
a uzavřít se společností FRISCHBETON s.r.o., IČO 407 43 187, kupní smlouvu dle přílohy č.
5 předloženého materiálu.

ZM_M 28
Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 1110/ZM1418/17
k usnesení č. 03872/RM1418/58
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
koupit nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, a to:
- část pozemku p.p.č. 8/7, o výměře 270 m2, oddělenou dle geometrického
01945-35/2015 ze dne 20.1.2016 a nově označenou jako pozemek p.p.č. 8/22
- pozemek p.p.č. 17/167
- část pozemku p.p.č. 52/1, o výměře 215 m2, oddělenou dle geometrického
01947-37/2015 ze dne 13.1.2016 a nově označenou jako pozemek p.p.č. 52/12
- část pozemku p.p.č. 681, o výměře 41 m2, oddělenou dle geometrického
01948-38/2015 ze dne 19.1.2016 a nově označenou jako pozemek p.p.č. 681/2
- část pozemku p.p.č. 65/1, o výměře 30 m2, oddělenou dle geometrického
1954-12/2016 ze dne 26.1.2016 a nově označenou jako pozemek p.p.č. 65/15

plánu č.
plánu č.
plánu č.
plánu č.

od vlastníka Asental Land, s.r.o., IČO 277 69 143, sídlo Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava,
702 00 Ostrava, za cenu celkem 323.940,-Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
2)

rozhodlo
vyhradit si rozhodnutí označit pozemky (i nově vzniklé), uvedené 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 pozemky (i nově vzniklé) uvedené v bodu 1) tohoto usnesení statutární město
Ostrava nabude do svého vlastnictví

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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rozhodlo
označit pozemky (i nově vzniklé), uvedené 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 pozemky (i nově
vzniklé) uvedené v bodu 1) tohoto usnesení statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví

(zn.předkl.)
ZM_M 29
32
Návrh na výkup pozemků pod komunikací v k.ú. Dubina u Ostravy, obec
Ostrava
Usnesení číslo: 1111/ZM1418/17
k usnesení č. 03870/RM1418/58
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
koupit spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 k pozemku parc.č. 100/74 ostatní plocha, ostatní
komunikace a pozemku parc.č. 100/105 ostatní plocha, ostatní komunikace od XXXX XXXXX
XXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX
XXXXX XXX XX a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 k pozemku parc.č. 100/74 ostatní
plocha, ostatní komunikace a pozemku parc.č. 100/105 ostatní plocha, ostatní komunikace od
XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX XXX XX
vše v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava,
za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která je přílohou č.3 předloženého materiálu a uzavřít
kupní smlouvu dle přílohy č.3 předloženého materiálu

ZM_M 30
Návrh na prodej nemovité věci v k.ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 1112/ZM1418/17
k usnesení č. 03862/RM1418/58
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o prodeji:
- pozemku parc.č. 1227 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřeno městskému obvodu
společnosti Veolia Energie ČR, a.s. se sídlem 28.října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Ostrava, IČO: 45193410
za celkovou kupní cenu 167.800,-Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která je
přílohou č. 3 předloženého materiálu a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého
materiálu
(zn.předkl.)
ZM_M 31
32
Návrh na prodej pozemku společnosti CTP Divišov I, spol. s r.o. v k.ú. Hrabová,
obec Ostrava
Usnesení číslo: 1113/ZM1418/17
k usnesení č. 03871/RM1418/58
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
prodat pozemek parc.č. 302/20 v k.ú. Hrabová, obec Ostrava
společnosti CTP Divišov I, spol.s.r.o., se sídlem Central Trade Park D1 1571, 396 01 Humpolec
IČO: 26189542
za kupní cenu 17.980,-Kč včetně DPH
a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která je přílohou č.3 předloženého materiálu a
uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č.3 předloženého materiálu
za podmínky souhlasu Správce programu, kterým je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

(zn.předkl.)
ZM_M 32
32
Návrh na záměr města nesměnit nemovité věci v k.ú. Koblov, obec Ostrava a
návrh na záměr města prodat část pozemku v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava
Usnesení číslo: 1114/ZM1418/17
k usnesení č. 03803/RM1418/57
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o záměru města nesměnit pozemky:
- parc.č. 1620/22 ostatní plocha
- parc.č. 1620/23 ostatní plocha
- parc.č. 1620/35 ostatní plocha,
vše v k.ú. Koblov, obec Ostrava
ve vlastnictví RXXXXX BXXXXXXXXX, rok nar. XXXX, bytem X XXXXXXXX XXXX

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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XXXXX XXXXX XXXXX
za pozemek:
- parc.č. 1213/3 orná půda v k.ú. Koblov, obec Ostrava
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Slezská Ostrava
2)

rozhodlo
o záměru města prodat:
- část pozemku parc.č. 4026/2 orná půda o výměře 656 m2, v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava,
svěřeno městskému obvodu Pustkovec, která je dle geometrického plánu č. 5641-21/2016 ze dne
19.4.2016 označena jako pozemek parc.č. 4026/5 v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

(zn.předkl.)
ZM_M 33
32
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Hrušov, obec Ostrava a v k.ú.
Muglinov, obec Ostrava
Usnesení číslo: 1115/ZM1418/17
k usnesení č. 03732/RM1418/56
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o záměru města prodat:
- pozemek parc.č. 1795/94 ostatní plocha v k.ú. Hrušov, obec Ostrava
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Slezská Ostrava
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

2)

rozhodlo
o záměru města prodat:
- část pozemku p.p.č. 420/4 ostatní plocha o výměře 7 m2 v k.ú. Muglinov, obec Ostrava,
svěřeno městskému obvodu Slezská Ostrava, která je dle geometrického plánu č. 2522-192/2015
ze dne 23.10.2015 označena jako pozemek p.p.č. 420/6 v k.ú. Muglinov, obec Ostrava
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

ZM_M 34
Návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava;

(zn.předkl.)
32

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Návrh na záměr města neprodat nemovitou věc v k.ú. Svinov, obec Ostrava
Usnesení číslo: 1116/ZM1418/17
k usnesení č. 03733/RM1418/56
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o záměru města prodat část pozemku p.p.č. 937/3 o výměře 162 m2 v k.ú. Krásné Pole, obec
Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Krásné Pole,
která je dle geometrického plánu č. 2070-245/2015 vyhotoveného dne 11.12.2015 označena
jako pozemek p.p.č. 937/6 v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava
a zároveň si vyhrazuje právo tento záměr kdykoliv zrušit

2)

rozhodlo
že město nemá záměr prodat část pozemku p.p.č. 210/1 o výměře 99 m2 v k.ú. Svinov, obec
Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Svinov, dle
zákresu ve snímku, který je přílohou č. 3/3 tohoto materiálu

(zn.předkl.)
ZM_M 35
32
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava a
k.ú. Hlučín, obec Hlučín, návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava
Usnesení číslo: 1117/ZM1418/17
k usnesení č. 03734/RM1418/56
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o záměru města prodat nemovitou věc v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, ve vlastnictví
statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Michálkovice, a to pozemek p.p.č.
659/1
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

2)

rozhodlo
o záměru města prodat nemovité věci v k.ú. Hlučín, obec Hlučín, ve vlastnictví statutárního

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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města Ostrava, a to pozemky:
- parc.č. 2216
- parc.č. 2217/7
- parc.č. 2225
- parc.č. 4507/27
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
3)

rozhodlo
že město nemá záměr prodat nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, ve
vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, a to pozemky:
- p.p.č. 613/95
- p.č.st. 6171

(zn.předkl.)
ZM_M 36
32
Návrh na záměr prodeje rekreačního objektu na Pstruží v k.ú. Frýdlant nad
Ostravicí, obec Frýdlant nad Ostravicí
Usnesení číslo: 1118/ZM1418/17
k usnesení č. 03801/RM1418/57
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o záměru města prodat:
- pozemek parc.č. 2925 zastavěná plocha a nádvoří
- budovu č.e. 164 rodinná rekreace - stavba stojící na pozemku parc.č. 2925
- pozemek parc.č. 2926 zahrada
vše v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí, obec Frýdlant nad Ostravicí

ZM_M 37
Návrh na záměr města prodat část pozemku v areálu Vědecko-technologického
parku v Ostravě - Pustkovci

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 1119/ZM1418/17
k usnesení č. 03810/RM1418/57
Zastupitelstvo města
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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1)

Usnesení

rozhodlo
o záměru města prodat část pozemku parc. č. 4707/2 o výměře 324 m2 v k. ú. Pustkovec, obec
Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřeno městskému obvodu, která je dle
geometrického plánu č. 5642-61/2016 ze dne 19.4.2016 označena jako pozemek parc. č. 4707/8
v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava
a zároveň si vyhradilo právo kdykoliv tento záměr zrušit

(zn.předkl.)
ZM_M 38
32
Návrh na záměr města prodat nemovitou věc (lokalita ul. Slovenská) a neprodat
nemovitou věc (lokalita ul. Božkova), vše v k. ú. Přívoz, obec Ostrava
Usnesení číslo: 1120/ZM1418/17
k usnesení č. 03861/RM1418/58
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o záměru města prodat
- část pozemku p.p.č. 971/15 o výměře 2052 m2 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, nesvěřeno
městskému obvodu, která je dle geometrického plánu č. 2073-171/2015 ze dne 21.9.2015
označena jako pozemek p.p.č. 971/36 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava,
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

2)

rozhodlo
že město nemá záměr prodat
pozemek p.p.č. 453/59
v k. ú. Přívoz, obec Ostrava,
nesvěřeno městskému obvodu,
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

(zn.předkl.)
ZM_M 39
32
Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava
a návrh svěřit nemovitou věc v k.ú. Velká Polom, obec Velká Polom městskému
obvodu Plesná
Usnesení číslo: 1121/ZM1418/17

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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k usnesení č. 03652/RM1418/55
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
že město nemá záměr prodat nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, svěřené
městskému obvodu Michálkovice, a to pozemky:
- p.p.č. 570/7
- p.p.č. 570/8
- p.p.č. 571/4

2)

rozhodlo
že město nemá záměr prodat nemovitou věc v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, svěřenou
městskému obvodu Michálkovice, a to pozemek p.p.č. 17/52

3)

rozhodlo
vyhradit si rozhodnutí označit pozemek parc.č. 1477/3, k.ú. Velká Polom, obec Velká Polom,
jakožto majetek svěřený městskému obvodu Plesná dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné
vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků

4)

rozhodlo
označit pozemek parc.č. 1477/3, k.ú. Velká Polom, obec Velká Polom, jakožto majetek svěřený
městskému obvodu Plesná dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut
města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků

(zn.předkl.)
ZM_M 40
32
Návrh na záměr města neprodat pozemky v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava,
svěřené městskému obvodu
Usnesení číslo: 1122/ZM1418/17
k usnesení č. 03735/RM1418/56
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
že město nemá záměr prodat pozemek parc. č. 1957 pod stavbou garáže bez čp/če ve
vlastnictví fyzické osoby v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního 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

Ostravy, svěřeno městskému obvodu Poruba
2)

rozhodlo
že město nemá záměr prodat pozemek parc. č. 1821 pod stavbou garáže bez čp/če ve vlastnictví
fyzické osoby v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, svěřeno městskému obvodu Poruba

(zn.předkl.)
ZM_M 41
32
Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava,
návrh na záměr města prodat pozemek parc.č. 189/86 v k.ú. Vítkovice, obec
Ostrava
Usnesení číslo: 1123/ZM1418/17
k usnesení č. 03802/RM1418/57
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
že město nemá záměr prodat část pozemku p.p.č. 225/7 - ost. plocha, zeleň o výměře 18 m2 v
k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému
obvodu Ostrava-Jih, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 1/3 předloženého materiálu

2)

rozhodlo
že město nemá záměr prodat část pozemku p.p.č. 243/23 - ost. plocha, zeleň o výměře 500 m2 v
k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému
obvodu Ostrava-Jih, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 3/1 předloženého materiálu

3)

rozhodlo
o záměru města prodat pozemek parc.č. 189/86 v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Vítkovice
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

(zn.předkl.)
ZM_M 56
32
Souhlas se členem představenstva a se členy dozorčí rady v nástupnické
společnosti po fúzi sloučením společností OVANET a.s. a OVA!!!CLOUD.net a.s.

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Usnesení číslo: 1124/ZM1418/17
k usnesení č. 03910/RM1418/59
Zastupitelstvo města
1)

souhlasí
v rámci realizace fúze společností OVANET a.s. a OVA!!!CLOUD.net a.s., o které rozhodlo
zastupitelstvo města dne 17.2.2016 usn. č. 0949/ZM1418/14 s Ing. Michalem Hrotíkem, nar.
XXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, OXXXXXX-PXXXXX, PSČ 708
00 jako členem představenstva nástupnické společnosti

2)

souhlasí
v rámci realizace fúze společností OVANET a.s. a OVA!!!CLOUD.net a.s., o které rozhodlo
zastupitelstvo města dne 17.2.2016 usn. č. 0949/ZM1418/14 s níže uvedenými osobami jako
členy dozorčí rady nástupnické společnosti
Mgr. Petr Mika, nar. XXXXXXXXX,
OXXXXXX-HXXXXXXXX

bytem

X

XXXXXXX

XXXXXXX,

Ing. Petr Pivoda, nar. XXXXXXXXX, bytem XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX,
OXXXXXX
Lukáš Král, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXX XXXXX OXXXXXX-ZXXXXX
Ing. Miroslav Paul, nar. XXXXXXXX, bytem XXXXXXXXX XX, OXXXXXX-HXXXXXXX
Ing.
Ivan
Tomášek,
nar.
OXXXXXX-VXXXXXXXX

XXXXXXXX,

bytem

XXXXXXXX

XXXXXX,

(zn.předkl.)
ZM_M 57
32
Návrh přijmout darem části pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava v
rámci stavby “Cyklostezka chemické osady Grmelova”
Usnesení číslo: 1125/ZM1418/17
k usnesení č. 03655/RM1418/55
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
přijmout darem
- část stávajícího pozemku p.p.č. 976/25 ostatní plocha, silnice o výměře 24 m2 v k. ú.
Mariánské Hory, obec Ostrava, která je dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č.

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

2110-29/2015 ze dne 28.12.2015 označena jako nový pozemek p.p.č. 976/32 ostatní plocha, jiná
plocha v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava
a
- část stávajícího pozemku p.p.č. 976/25 ostatní plocha, silnice o výměře 38 m2 v k. ú.
Mariánské Hory, obec Ostrava, která je dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č.
2110-29/2015 ze dne 28.12.2015 označena jako nový pozemek p.p.č. 976/33 ostatní plocha, jiná
plocha v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava,
a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

(zn.předkl.)
ZM_M 58
32
Návrh na zrušení usnesení a uzavření smluv o zřízení služebnosti s fyzickými
osobami
Usnesení číslo: 1126/ZM1418/17
k usnesení č. 03916/RM1418/59
Zastupitelstvo města
1)

ruší
své usnesení č. 1016/ZM1418/15 ze dne 23.3.2016 v bodě 2), kterým rozhodlo, na straně
oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti - zřízení, provozování a údržby vodovodu
DN 80 a kanalizace jednotné DN 250 k částem pozemku parc. č. 3018/15 v k. ú. Polanka nad
Odrou, obec Ostrava, se spoluvlastníky pozemku

2)

rozhodlo
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti - zřízení, provozování a údržby
vodovodu DN 80 a kanalizace jednotné DN 250 k částem pozemku:
parc. č. 3018/15 – orná půda,
v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, se spoluvlastníky pozemku:
manželé
XXXX XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXká,
oba bydliště XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X
XXXXXXX XXX XXXou,
SJM podíl ve výši 1/6,
manželé
Mgr. Marek XXXXXXX X XXXXXX XXXXXXová,
oba bydliště XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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XXXXXXX XXX XXrou,
SJM podíl ve výši 1/6,
XXXXXX XXXXXXová,
bydliště XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXX
XXX XXrou,
podíl ve výši 1/6,
manželé
Marek XXXXXX X XXXXX XXXXXXXá,
oba bydliště XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXX XXXXXXX X
XXXXXXX XXX XXrou,
SJM podíl ve výši 1/6,
Ing. XXXXXX XXXbel,
bydliště XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXX
XXX XXrou,
podíl ve výši 1/6,
XXXXXXX XXXXXková,
bydliště Jaroslava XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXX XXX
XXrou,
podíl ve výši 1/12,
XXXX XXXXch,
bydliště Jaroslava XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXX XXX
Xdrou,
podíl ve výši 1/12,
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
3)

rozhodlo
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti - zřízení, provozování a údržby
vodovodního řadu DN 80 k části pozemku:
p. p. č. 554/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace
v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, s:
XXXXXX XXXXXvá,
bydliště U XXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXvice,
dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

(zn.předkl.)
ZM_M 59
32
Uznání dluhu a dohoda o splátkách Prominutí dluhu a dohoda o prominutí
dluhu (poplatků z prodlení)
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Usnesení číslo: 1127/ZM1418/17
k usnesení č. 03926/RM1418/59
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
na straně věřitele o uzavření uznání dluhu a dohody o splátkách na dluh v celkové výši 59.625,Kč, který vznikl neuhrazením nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu XXX
XX ul. Horní 3032/100, 700 30 Ostrava a poplatků z prodlení, s dlužníkem
MXXXX VXXXXXXXXX, rok nar. XXXXX trvale bytem XXXXX XXXXXXXX, 700 30
Ostrava
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

2)

rozhodlo
na straně věřitele o prominutí poplatků z prodlení v celkové výši 92.659,- Kč specifikovaných v
dohodě o prominutí dluhu (poplatků z prodlení) dle přílohy č. 7 předloženého materiálu
MXXXX ViXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXX, 700 30
Ostrava a o uzavření dohody o prominutí dluhu (poplatků z prodlení) ve výši 92.659,- Kč, který
vznikl z titulu nezaplacení poplatků z prodlení za pozdní úhradu nájmu a úhrad za plnění
poskytovaná s užíváním bytu XX XX ul. Horní 3032/100, 700 30 Ostrava, s dlužníkem
MXXXX VXXXXXXXXX, rok nar. XXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXX, 700 30
Ostrava
dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

(zn.předkl.)
ZM_M 68
32
Návrh na záměr města směnit nemovitosti v ploše “Strategické průmyslové zóny
Ostrava-Mošnov” v k.ú. Mošnov, obec Mošnov
Usnesení číslo: 1128/ZM1418/17
k usnesení č. 03986/RM1418/60
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o záměru města směnit pozemek vedený ve zjednodušené evidenci - Přídělový plán nebo jiný
podklad (GP) - 593/1 ve vlastnictví statutárního města Ostravy

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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za
- pozemek parc.č. 1321/2
- a pozemek ve zjednodušené evidenci pozemkový katastr (PK) 1128/2 díl 2 (původní katastr
Sedlnice)
vše v k.ú. Mošnov, obec Mošnov
ve vlastnictví České republiky, ve správě Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha 3
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

(zn.předkl.)
ZM_M 55
32
Návrh na změnu majetkové účasti statutárního města Ostravy ve společnosti
OZO Ostrava s.r.o.
Usnesení číslo: 1129/ZM1418/17
k usnesení č. 03909/RM1418/59
Zastupitelstvo města
1)

souhlasí
se snížením majetkové účasti statutárního města Ostravy formou snížení základního kapitálu u
obchodní společnosti OZO Ostrava s.r.o., se sídlem Frýdecká 680/444, PSČ 719 00,
Ostrava-Kunčice, IČ 62300920 o 115 000 000 Kč

(zn.předkl.)
ZM_M 42
34
Návrh na uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo č.1243/2014/OI/LPO ke stavbě
“Propojení kanalizace Nová Bělá-Hrabová”
Usnesení číslo: 1130/ZM1418/17
k usnesení č. 03817/RM1418/57
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo č.1243/2014/OI/LPO ze dne 12.05.2014 mezi
statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. č.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 a
zhotovitelem KR OSTRAVA a.s., se sídlem: Slívova 1946/7, 710 00 Ostrava, IČO: 25890981
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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(zn.předkl.)
ZM_M 43
34
Informace o stavu projektu Nová Karolina za období leden 2015 až prosinec
2015
Usnesení číslo: 1131/ZM1418/17
k usnesení č. 03822/RM1418/57
Zastupitelstvo města
1)

bere na vědomí
informaci o stavu projektu Nová Karolina a spolupráci se společností MULTI dle přílohy č. 1
předloženého materiálu

ZM_M 44
Veřejná zakázka “Odkanalizování Heřmanic - ul. Parcelní”, poř. č. 68/2016

(zn.předkl.)
34

Usnesení číslo: 1132/ZM1418/17
k usnesení č. 03877/RM1418/58
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
požadavky na obsah smlouvy o dílo na realizaci stavby “Odkanalizování Heřmanic - ul.
Parcelní”, poř. č. 68/2016 v rozsahu přílohy č. 1 předloženého materiálu

(zn.předkl.)
ZM_M 61
34
Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností” v souvislosti se stavbami
zahrnutými do kapitálového rozpočtu města Ostravy
Usnesení číslo: 1133/ZM1418/17
k usnesení č. 03929/RM1418/59
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti” v souvislosti se stavbou
“Rekonstrukce vodovodu ul. Hlučínská” mezi povinným:
Ředitelství silnic a dálnic ČR,
státní příspěvková organizace

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle
IČO: 65993390
a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na části pozemku parc.č. 1906/8 v k.ú. Petřkovice u
Ostravy, obec Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
2)

rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o zřízení služebnosti” v souvislosti se stavbou “Propojení cyklistické trasy v
úseku ul. Psohlavců, ul. Martinovská” mezi vlastníkem:
UNIPETROL RPA, s.r.o.
se sídlem Litvínov - Záluží 1, 436 70
IČO: 27597075
a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na části pozemku parc.č.991/2 v k.ú. Třebovice ve
Slezsku, obec Ostrava dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

3)

rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o zřízení služebnosti” v souvislosti se stavbou “Odkanalizování Přívozu na
ÚČOV 2. etapa” mezi vlastníkem:
OZO Ostrava s.r.o.
se sídlem Frýdecká 680/4444, Kunčice, 719 00 Ostrava
IČO: 62300920
a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na části pozemku p.p.č. 560/15 v k.ú. Přívoz, obec
Ostrava dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

4)

rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o zřízení věcného břemene” v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce
kanalizace a vodovodu ul. Nádražní” mezi povinným:
Moravskoslezský kraj
sídlo: ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava
IČO: 70890692
zastoupený z pověření hejtmana kraje
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací,

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
IČO: 00095711
a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na částech pozemků parc.č. 974/2 a parc.č. 3567/2
v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 8 předloženého materiálu
5)

rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o zřízení věcného břemene” v souvislosti se stavbou “Cyklostezka
chemické osady, Grmelova” mezi povinným:
Moravskoslezský kraj
sídlo: ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava
IČO: 70890692
zastoupený 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
IČO: 00845451
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na části pozemku parc.č.976/5 v k.ú. Mariánské
Hory, obec Ostrava dle přílohy č.10 předloženého materiálu

6)

rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti se stavbou “Odvedení
odpadních vod z průmyslové zóny Paskov” mezi povinným:
VÍTKOVICE, a.s.
se sídlem Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava
IČO: 45193070
a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na částech pozemků parc.č. 348/30, parc.č. 348/31,
parc.č. 408/2, parc.č. 1865/1 v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava dle přílohy č. 12 předloženého
materiálu

(zn.předkl.)
ZM_M 62
34
Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností” v souvislosti se stavbou
“Cyklostezka chemické osady, Grmelova”, “Nová Karolina - Nová ulice
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Strana 47/59

Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města

Usnesení

Porážková” a “Nová Karolina - Prodloužená ulice Porážková I”
Usnesení číslo: 1134/ZM1418/17
k usnesení č. 03930/RM1418/59
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o zřízení věcného břemene” v souvislosti se stavbou “Cyklostezka chemické
osady, Grmelova” mezi vlastníkem:
České dráhy, a.s.
sídlo: Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15
IČO: 70994226
a
oprávněným:
statutární město Ostrava
Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na pozemku p.p.č. 736/2 v k.ú. Mariánské Hory, obec
Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

2)

rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o zřízení služebnosti” v souvislosti se stavbou “Nová Karolina - Nová ulice
Porážková I” mezi povinným:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
sídlo: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 70994234
a
oprávněným:
statutární město Ostrava
Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na pozemcích p.č. 1800/59 a p.č. 1800/62 v k.ú.
Moravská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

3)

rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o zřízení služebnosti” v souvislosti se stavbou “Nová Karolina - Prodloužená
ulice Porážková I” mezi povinným:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
sídlo: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 70994234
a
oprávněným:

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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statutární město Ostrava
Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na pozemku p.č. 3372/4 v k.ú. Moravská Ostrava,
obec Ostrava dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

(zn.předkl.)
ZM_M 63
34
Návrh na uzavření smluv o budoucích věcných břemenech v souvislosti se
stavbami veřejného osvětlení zahrnutými do kapitálového rozpočtu statutárního
města Ostravy
Usnesení číslo: 1135/ZM1418/17
k usnesení č. 03931/RM1418/59
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti se
stavbou “Doplnění VO oblast Podsedliště” mezi vlastníkem pozemku XXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX
a budoucím oprávněným
statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž předmětem
je budoucí služebnost inženýrské sítě k části pozemku parc. č. 2051/4 v kat. ú. Koblov, obec
Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

2)

rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti se
stavbou “Doplnění VO oblast Podsedliště” mezi vlastníky pozemku XXXX XXXXX
XXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXX XXX XX
XXXXXXX
a budoucím oprávněným
statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž předmětem
je budoucí služebnost inženýrské sítě k části pozemku parc. č. 2051/3 v kat. ú. Koblov, obec
Ostrava dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

3)

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

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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stavbou “Doplnění VO oblast Podsedliště” mezi vlastníkem pozemku XXXX XXXXX
XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX
a budoucím oprávněným
statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž předmětem
je budoucí služebnost inženýrské sítě k části pozemku parc. č. 2051/2 v kat. ú. Koblov, obec
Ostrava dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
4)

rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti se
stavbou “rekonstrukce VO oblast Kramolišova” mezi vlastníky pozemku XXXXXX
XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXX XXXXXXX
XXXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX
XXXXXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX
a budoucím oprávněným
statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž předmětem
je budoucí služebnost inženýrské sítě k částem pozemků parc. č. 2809 a parc. č. 2810 v kat. ú.
Koblov, obec Ostrava dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

5)

rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti se
stavbou “Rekonstrukce VO oblast Kramolišova” mezi vlastníkem pozemku RPG Byty, s.r.o., se
sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, PSČ 701 97, IČO: 27769127
a budoucím oprávněným
statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž předmětem
je budoucí služebnost inženýrské sítě k části pozemku parc. č. 2855 v kat. ú. Slezská
Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

6)

rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti se
stavbou “Rekonstrukce VO oblast Kramolišova” mezi vlastníkem pozemku Advanced World
a.s., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Hornopolní 3314/38, PSČ 702 62, IČO: 47675977
a budoucím oprávněným
statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž předmětem
je budoucí služebnost inženýrské sítě k části pozemku parc. č. 5648/1 v kat. ú. Slezská
Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 8 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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rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti se
stavbou “Rekonstrukce VO oblast Kramolišova” mezi vlastníkem pozemku XXXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX
a budoucím oprávněným
statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž předmětem
je budoucí služebnost inženýrské sítě k části pozemku parc. č. 2893/5 v kat. ú. Slezská
Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

8)

rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti se
stavbou “Rekonstrukce VO oblast Kramolišova” mezi vlastníkem pozemku XXXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX
a budoucím oprávněným
statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž předmětem
je budoucí služebnost inženýrské sítě k části pozemku parc. č. 2896/2 v kat. ú. Slezská
Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

9)

rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti se
stavbou “Rekonstrukce VO oblast Kramolišova” mezi vlastníky pozemku XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXX XXXXXXXXX
XXXXX XXXXXXX XXXXX XXX XX XXXX
a budoucím oprávněným
statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž předmětem
je budoucí služebnost inženýrské sítě k částem pozemků parc,. č. 2962/2 a parc. č. 2963 v kat. ú.
Slezská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

10) rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti se
stavbou “Rekonstrukce VO oblast Kramolišova” mezi vlastníky pozemku XXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX XXXXX X XXXXX XXXXXXXXX XX
XXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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a budoucím oprávněným
statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž předmětem
je budoucí služebnost inženýrské sítě k částem pozemků parc. č. 2957 a parc. č. 2951/2 v kat. ú.
Slezská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 13 předloženého materiálu
11) rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti se
stavbou “Rekonstrukce VO oblast Kramolišova” mezi vlastníky pozemku XXXXXXXXXX
XXXXXXXX XX XXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXX
XX XXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX
a budoucím oprávněným
statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž předmětem
je budoucí služebnost inženýrské sítě k částem pozemků parc. č. 2961/1 a parc. č. 2961/2 v kat.
ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 14 předloženého materiálu
12) rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a o právu provést
stavbu” v souvislosti se stavbou “Prodloužení VO na ul F. a A.Ryšových” mezi budoucím
povinným vlastníkem pozemku Asental Land, s.r.o., Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava, IČO: 27769143
a budoucím oprávněným
statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž předmětem
je budoucí služebnost inženýrské sítě k části pozemku parc. č. 2989 v kat. ú. Svinov, obec
Ostrava dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

(zn.předkl.)
ZM_M 64
34
Návrh na uzavření smluv o budoucích věcných břemenech v souvislosti se
stavbami zahrnutými do kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy
Usnesení číslo: 1136/ZM1418/17
k usnesení č. 03933/RM1418/59
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo

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

Strana 52/59

Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města

Usnesení

uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti se
stavbou “Prodloužení sběrače B do Radvanic” mezi vlastníkem pozemku XXXXXXXX
XXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX
XXXXXXX
a budoucím oprávněným
statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž předmětem
je budoucí služebnost inženýrské sítě k části pozemku parc. č. 4155/7 v kat. ú. Slezská
Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

2)

rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti se
stavbou “Prodloužení sběrače B do Radvanic” mezi vlastníkem pozemku Dopravním podnikem
Poděbradova 494/2, 70170 Ostrava-Moravská Ostrava
a budoucím oprávněným
statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž předmětem
je budoucí služebnost inženýrské sítě k části pozemku parc. č. 1214 v kat. ú. Slezská
Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

3)

rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti” v souvislosti se stavbou
“Rekonstrukce vodovodního řadu ul. Dušní - ul. Barbořina” mezi budoucím povinným
vlastníkem pozemku Asental Land, s.r.o., Gregorova 2582/3, 70200 Ostrava-Moravská Ostrava,
IČO: 27769143
a budoucím oprávněným
statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž předmětem
je budoucí služebnost inženýrské sítě k části pozemku parc. č. 190/115 v kat. ú. Vítkovice
Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

4)

rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene” v souvislosti se
stavbou “Kanalizace Nová Bělá - II. etapa” mezi budoucím povinným vlastníkem pozemku
Moravskoslezským krajem, ul.28.října 117, 702 18 Ostrava, IČO:70890692

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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a budoucím oprávněným
statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž předmětem
je budoucí věcné břemeno k částem pozemků parc. č. 1638/1 a parc. č. 1640/1 v kat. ú. Nová
Bělá, obec Ostrava dle přílohy č. 8 předloženého materiálu
5)

rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a o právu provést stavbu” v
souvislosti se stavbou “Plošná kanalizace Michálkovice” mezi budoucím povinným vlastníkem
pozemku Asental Land, s.r.o., Gregorova 2582/3, 70200 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO:
27769143
a budoucím oprávněným
statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž předmětem
je budoucí služebnost inženýrské sítě k části pozemku parc. č. 281/13 v kat. ú.
Michálkovice, obec Ostrava dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

6)

rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti” v souvislosti se stavbou
“Rekonstrukce a rozšíření kanalizace Nová Bělá - II. etapa” mezi budoucím povinným
vlastníkem pozemku XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
XXXXXXX XXX XX XXXXXXX
a budoucím oprávněným
statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž předmětem
je budoucí služebnost inženýrské sítě k části pozemku parc. č. 1640/27 v kat. ú. Nová Bělá, obec
Ostrava dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

7)

rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti” v souvislosti se stavbou
“Revitalizace vodní plochy Radvanice” mezi vlastníkem pozemku XXXXX XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX
a budoucím oprávněným
statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž předmětem
je budoucí služebnost k části pozemku parc. č. 832/1 v kat. ú. Radvanice, obec Ostrava dle
přílohy č. 14 předloženého materiálu

8)

rozhodlo

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

Usnesení

uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti se
stavbou “Rekonstrukce a rozšíření kanalizace Nová Bělá - II. etapa” mezi vlastníkem pozemku
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX
a budoucím oprávněným
statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž předmětem
je budoucí služebnost inženýrské sítě k části pozemku parc. č. 453 v kat. ú. Nová Bělá, obec
Ostrava dle přílohy č. 16 předloženého materiálu
9)

rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti se
stavbou “Rekonstrukce a rozšíření kanalizace Nová Bělá - II.etapa” mezi vlastníkem pozemku
XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX
a budoucím oprávněným
statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž předmětem
je budoucí služebnost inženýrské sítě k části pozemku parc. č. 123 v kat. ú. Nová Bělá, obec
Ostrava dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

10) rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti” v souvislosti se stavbou
“Rekonstrukce a rozšíření kanalizace Nová Bělá - II.etapa” mezi vlastníkem pozemku XXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX
a budoucím oprávněným
statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž předmětem
je budoucí služebnost inženýrské sítě k části pozemku parc. č. 1389 v kat. ú. Nová Bělá, obec
Ostrava dle přílohy č. 20 předloženého materiálu

(zn.předkl.)
ZM_M 65
34
Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě a smluv o budoucích věcných břemenech
v souvislosti se stavbami vodovodů a kanalizací zahrnutými do kapitálového
rozpočtu statutárního města Ostravy
Usnesení číslo: 1137/ZM1418/17
k usnesení č. 03935/RM1418/59
Zastupitelstvo města

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

Usnesení

rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvu o právu
provést stavbu” v souvislosti se stavbou “Odkanalizování Heřmanic, spádové oblasti ul. Vrbická
- Záblatská” mezi vlastníky pozemku XXXX XXXXXX XXXXXXX X XXXXXX
XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX
a budoucím oprávněným
statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž předmětem
je budoucí služebnost inženýrské sítě k části pozemku p.p.č. 526 v kat. ú. Heřmanice, obec
Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

2)

rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti se
stavbou “Rekonstrukce a rozšíření kanalizace Nová Bělá - II.etapa” mezi vlastníkem pozemku
XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX
a budoucím oprávněným
statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž předmětem
je budoucí služebnost inženýrské sítě k části pozemku parc. č. 108 v kat. ú. Nová Bělá, obec
Ostrava dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

3)

rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti se
stavbou “Prodloužení sběrače B do Radvanic” mezi vlastníkem pozemku Advanced World
ransport a.s., Hornopolní 3314/38, 702 62 Ostrava, Moravská Ostrava, IČO: 47675977
a budoucím oprávněným
statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž předmětem
je budoucí služebnost inženýrské sítě k části pozemku parc. č. 5653 v kat. ú. Slezská
Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

4)

rozhodlo
uzavřít “Dodatek č.1” ke “Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene”
evidenční číslo 1607/2004/OI v souvislosti se stavbou “Prodloužení sběrače B do Radvanic”
mezi vlastníkem pozemku Povodím Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava,
702 00 Ostrava, IČO: 70890021
a budoucím oprávněným
statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž předmětem

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

Usnesení

je budoucí služebnost inženýrské sítě k části pozemku parc. č. 1212/5 v kat. ú. Slezská
Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 9 předloženého materiálu
5)

rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti se
stavbou “Prodloužení sběrače B do Radvanic” mezi vlastníkem pozemku XXXXXX
XXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX
a budoucím oprávněným
statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž předmětem
je budoucí služebnost inženýrské sítě k části pozemku parc. č. 4155/4 v kat. ú. Slezská
Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

6)

rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti se
stavbou “Rekonstrukce vodovodu ul. Michálkovická a Petřvaldská” mezi vlastníky pozemku
XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX
XXXXXXX X XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXX
XX XXXXXXXXXXXXXXX
a budoucím oprávněným
statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž předmětem
je budoucí služebnost inženýrské sítě k části pozemku parc. č. 4812/6 v kat. ú. Slezská
Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

(zn.předkl.)
ZM_M 66
34
Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ev. č. 1797/2015/OI/ZFUN v
souvislosti s realizací stavby “Cyklostezka Počáteční, Slezskoostravský hrad”
Usnesení číslo: 1138/ZM1418/17
k usnesení č. 03934/RM1418/59
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ev. č. 1797/2015/OI/ZFUN z důvodu vzniku
méněprací a víceprací v rámci stavby „Cyklostezka Počáteční, Slezskoostravský hrad“ se
zhotovitelem společností JANKOSTAV s.r.o. se sídlem Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava Kunčice, IČO: 25855581, kterým se upravuje cena stavby na částku 8 207 365,- Kč bez DPH,

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

Usnesení

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

(zn.předkl.)
ZM_M 67
34
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo z důvodu vzniku méněprací v
rámci stavby „Cyklistická trasa I, podél silnice Na Lukách“
Usnesení číslo: 1139/ZM1418/17
k usnesení č. 03937/RM1418/59
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
pokračovat dle varianty č. 1 uvedené v důvodové zprávě předloženého materiálu a uzavřít
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2503/2015/OI/ZFUN z důvodu vzniku méněprací a víceprací
v rámci stavby „Cyklistická trasa I, podél silnice Na Lukách“ se zhotovitelem společností
STAVIA – silniční stavby a.s., se sídlem Střádalů 631/47, 718 00 Ostrava – Kunčičky, IČO:
25864092, kterým se upravuje cena stavby na částku 6 700 881,48 Kč bez DPH, dle přílohy č.
2 předloženého materiálu

ZM_M 45
Zpráva o hospodaření statutárního města Ostrava za první čtvrtletí roku 2016

(zn.předkl.)
29

Usnesení číslo: 1140/ZM1418/17
k usnesení č. 03882/RM1418/58
Zastupitelstvo města
1)

projednalo
Zprávu o hospodaření SMO za I. čtvrtletí roku 2016

(zn.předkl.)
ZM_M 47
39
Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na zajištění 17. ročníku
mezinárodního veletrhu CZECH RAILDAYS
Usnesení číslo: 1141/ZM1418/17
k usnesení č. 03828/RM1418/57
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města

Usnesení

Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
a) o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 111 tis. Kč společnosti M-PRESSE plus, s. r. o. IČO:
28959221, se sídlem Na Petřinách 1945/55, 162 00 Praha 6 - Břevnov, na zabezpečení 17.
ročníku mezinárodního železničního veletrhu CZECH RAILDAYS,
b) o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

2)

rozhodlo

schválit rozpočtové opatření, kterým se:
s n í ž í:
investiční transf. ostat. přísp. organizacím
na § 2212, pol. 6359, ORG 0000000003408, ORJ 100

o 111 tis. kč

z v ý š í:
ostatní neinv. transfery
na § 2291, pol. 5229, ORJ 0100
3)

o 111 tis. Kč

ukládá
vedoucímu odboru financí a rozpočtu
realizovat schválené rozpočtové opatření
Vyřizuje:

Ing. Lukáš Jančálek,
vedoucí odboru financí a rozpočtu

T: 31.05.2016

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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