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Usnesení

Přehled usnesení zastupitelstva města dle čísel ze dne: 19.10.2016
Číslo usnesení

Materiál

Název

zn.předkl.

1315/ZM1418/20

ZM_M 0

35

1316/ZM1418/20

ZM_M 0

1317/ZM1418/20

ZM_M 0

1318/ZM1418/20
1319/ZM1418/20

ZM_M 1
ZM_M 3

1320/ZM1418/20
1321/ZM1418/20

ZM_M 4
ZM_M 5

1322/ZM1418/20

ZM_M 33

1323/ZM1418/20

ZM_M 34

1324/ZM1418/20

ZM_M 35

1325/ZM1418/20

ZM_M 36

1326/ZM1418/20

ZM_M 6

1327/ZM1418/20

ZM_M 7

1328/ZM1418/20

ZM_M 37

1329/ZM1418/20

ZM_M 8

1330/ZM1418/20

ZM_M 9

Schválení programu 20. zasedání zastupitelstva
města konaného dne 19.10.2016
Určení ověřovatelů zápisu z 20. zasedání
zastupitelstva města, konaného dne 19.10.2016
Zpráva ověřovatelů zápisu z 19. zasedání
zastupitelstva města
Informace o činnosti orgánů města
Nám. Dr. E. Beneše v Moravské Ostravě informativní zpráva
Podnět občana statutárního města Ostravy
Projednání Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí
dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro
projekt “Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu
Hasičského záchranného sboru
Moravskoslezského kraje”
Návrh na uzavření Memoranda o spolupráci mezi
statutárním městem Ostravou, Vysokou školou
báňskou – Technickou univerzitou Ostrava a
Ostravskou univerzitou
Forenzní audit vybraných společností s
majetkovou účastí města - vyjádření společností
Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a
doplňuje obecně závazná vyhláška č. 14/2013,
Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a
doplňků
Území Karolina - návrh na částečné odstoupení od
kupní smlouvy a návrh na koupi nemovitých věcí
v území
Návrh na poskytnutí mimořádných účelových
dotací nestátním neziskovým organizacím v
oblasti sociální péče, podpory osob s handicapem
a protidrogové prevence
Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o
poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu
statutárního města Ostravy
Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace spolku
PANT, z.s.
Poskytnutí Stipendia města Ostrava v
akademickém roce 2016/2017
Návrh na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
statutárního města Ostravy Českému atletickému
svazu na uspořádání Kontinentálního poháru
IAAF 2018

72
72
35
35
35
35

35

35
35

32

30

30

31
46
46
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1331/ZM1418/20

ZM_M 10

1332/ZM1418/20

ZM_M 38

1333/ZM1418/20

ZM_M 39

1334/ZM1418/20

ZM_M 40

1335/ZM1418/20

ZM_M 41

1336/ZM1418/20

ZM_M 42

1337/ZM1418/20

ZM_M 43

1338/ZM1418/20

ZM_M 11

1339/ZM1418/20

ZM_M 12

1340/ZM1418/20

ZM_M 13

1341/ZM1418/20

ZM_M 14

1342/ZM1418/20

ZM_M 15

1343/ZM1418/20

ZM_M 16

1344/ZM1418/20

ZM_M 17

1345/ZM1418/20

ZM_M 18

1346/ZM1418/20

ZM_M 19

Usnesení

Žádost Tělovýchovné jednoty SLOVAN
OSTRAVA, z.s. o prominutí úhrady penále za
porušení rozpočtové kázně
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního
města Ostravy pro období 2016 - 2017 v oblasti
sportu
Program na poskytování peněžních prostředků z
rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2017 v
oblastech Tělovýchova a sport a Vrcholový sport
Žádosti obchodní společnosti VÍTKOVICE
ARÉNA, a.s., o navýšení provozní dotace na rok
2016 a o poskytnutí účelové dotace na nezbytné
úpravy a dovybavení OSTRAVAR ARÉNY a
Městského stadionu
Závěrečná zpráva o konání Olympijského parku
Ostrava 2016
Žádost FC Vítkovice 1919, z.s., o změnu termínu
předložení čestného prohlášení o bezdlužnosti a
rozšíření podmínek použití poskytnuté dotace
Návrh na poskytnutí mimořádné dotace spolkům
K+K LABYRINT OSTRAVA z.s. a Akademie
FC Baník Ostrava z.s.
Návrh na svěření nemovité věci městskému
obvodu Nová Ves, městskému obvodu Vítkovice a
městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
Návrh darovat nemovitou věc v k.ú. Heřmanice,
obec Ostrava
Návrh koupit části nemovité věci v k.ú.
Michálkovice, obec Ostrava
Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Hrabová, obec
Ostrava, návrh svěřit nemovité věci v k.ú.
Hrabová, obec Ostrava městskému obvodu
Hrabová
Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Dubina u
Ostravy, obec Ostrava
Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Petřkovice u
Ostravy, obec Ostrava
Návrh koupit pozemek p.p.č. 677/2 v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, obec Ostrava, návrh svěřit pozemek
p.p.č. 677/2 městskému obvodu Ostrava-Jih
Návrh na koupi vodovodního řadu, v k.ú. Nová
Bělá, obec Ostrava, uzavření kupní smlouvy se
spol. GANSA FINANCIAL s.r.o.
Návrh koupit a nekoupit pozemky dle nabídky
Zemědělského podniku Razová, státního podniku
v likvidaci; Návrh na záměr města neprodat
pozemek v k.ú. Svinov, obec Ostrava

46

46

46

46

46
46

46

32

32
32
32

32
32
32

32

32

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

Strana 3/64

Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města
1347/ZM1418/20

ZM_M 20

1348/ZM1418/20

ZM_M 21

1349/ZM1418/20

ZM_M 22

1350/ZM1418/20

ZM_M 23

1351/ZM1418/20

ZM_M 24

1352/ZM1418/20

ZM_M 25

1353/ZM1418/20

ZM_M 26

1354/ZM1418/20

ZM_M 27

1355/ZM1418/20

ZM_M 28

1356/ZM1418/20

ZM_M 44

1357/ZM1418/20

ZM_M 45

1358/ZM1418/20

ZM_M 46

1359/ZM1418/20

ZM_M 47

Usnesení

Návrh na záměr města prodat pozemky v k. ú.
Martinov ve Slezsku, obec Ostrava a v k. ú.
Pustkovec, obec Ostrava
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú.
Slezská Ostrava, obec Ostrava a v k.ú. Hrušov,
obec Ostrava a návrh na záměr města neprodat
nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec
Ostrava a v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava
Návrh prodat část pozemku p.p.č. 460/1 v k.ú.
Zábřeh-VŽ, obec Ostrava
Návrh na záměr města prodat pozemky a části
pozemků v k. ú. Poruba, obec Ostrava, svěřené
městskému obvodu Poruba - lokalita lehké
průmyslové zóny “Nad Porubkou”
Návrh prodat nemovitou věc v k.ú. Kunčičky,
obec Ostrava a návrh na svěření nemovitých věcí
v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava
Návrh prodat nemovité věci v k.ú. Hlučín, obec
Hlučín
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú.
Výškovice u Ostravy, v k.ú. Vítkovice a v k.ú.
Proskovice, obec Ostrava
Návrh na záměr města neprodat pozemek v k. ú.
Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava, svěřený MOb
Třebovice; Návrh na záměr města neprodat část
pozemku v k. ú. Poruba, obec Ostrava, svěřený
MOb Poruba
Návrh na zrušení usnesení zastupitelstva města č.
1200/ZM1418/18 ze dne 22.6.2016 a návrh na
záměr města prodat nemovité věci v ploše
“Strategické průmyslové zóny Ostrava-Mošnov” v
k.ú. Mošnov, obec Mošnov
Návrh nevyužít předkupní právo ke stavbě na
pozemku parc. č. 2801/27 v k. ú. Poruba, obec
Ostrava (areál “Nad Porubkou”)
Návrh nevyužít předkupní právo k nemovitým
věcem v k. ú. Poruba a návrh na uzavření Kupní
smlouvy a smlouvy o úpravě práv a povinností
mezi jejími účastníky k nemovitým věcem v k. ú.
Poruba, obec Ostrava
Návrh uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu
pozemku a návrh svěřit pozemek v k. ú. Hrušov,
obec Ostrava městskému obvodu Slezská Ostrava
Návrh na odejmutí městským obvodům nemovité
věci v k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava a v
k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava

32

32

32
32

32

32
32

32

32

32

32

32

32
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1360/ZM1418/20

ZM_M 48

1361/ZM1418/20

ZM_M 49

1362/ZM1418/20

ZM_M 50

1363/ZM1418/20

ZM_M 51

1364/ZM1418/20

ZM_M 52

1365/ZM1418/20

ZM_M 53

1366/ZM1418/20

ZM_M 54

1367/ZM1418/20

ZM_M 29

1368/ZM1418/20

ZM_M 30

1369/ZM1418/20

ZM_M 31

1370/ZM1418/20

ZM_M 55

1371/ZM1418/20

ZM_M 56

1372/ZM1418/20

ZM_M 57

1373/ZM1418/20

ZM_M 58

1374/ZM1418/20

ZM_M 32

1375/ZM1418/20

ZM_M 59

1376/ZM1418/20

ZM_M 60

Usnesení

Návrh na odejmutí části pozemku parc.č. 3097
k.ú. Moravská Ostrava ze svěření městskému
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
Návrh města vypůjčit a darovat stavební objekty v
k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, realizované v rámci
stavby “Prodloužená ul. Ruská”
Návrh koupit a svěřit městskému obvodu Slezská
Ostrava nemovitou věc v k.ú. Heřmanice, obec
Ostrava
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú.
Proskovice, obec Ostrava
Návrh prodat část pozemku parc. č. 4425/5 ul.
Martinovská, k.ú. Třebovice ve Slezsku, obec
Ostrava
Návrh na záměr města prodat části pozemků při
ul. Vítězná, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v
k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava, návrh svěřit
nemovité věci v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava
městskému obvodu Stará Bělá
Návrh na uzavření Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo
na realizaci stavby “Odkanalizování Přívozu na
ÚČOV II. etapa, 1. a 2. část”
Návrh na uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo
na realizaci stavby “Kanalizace Folvarek II. etapa”
Návrh na uzavření “Smlouvy o zřízení věcného
břemene - služebnosti” v souvislosti se stavbou
“Propojení kanalizace Nová Bělá - Hrabová”
Návrh na vyhlášení soutěže “O návrh revitalizace
veřejného prostoru náměstí Msgre Šrámka v
Ostravě”
Návrh na vyhlášení soutěže “O návrh revitalizace
veřejného prostoru ulice Umělecká v Ostravě”
Návrh na poskytnutí dotace Moravskoslezskému
kraji na spolufinancování projektu “Kotlíkové
dotace v Moravskoslezském kraji”
Poskytnutí účelových neinvestičních dotací z
Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší na
období od 01. 11. 2016 do 30. 04. 2017
Zpráva o hospodaření SMO za I. pololetí roku
2016
Návrh metodiky pro sestavování návrhu rozpočtu
statutárního města Ostrava pro rok 2017
Návrhy dodatků ke zřizovacím listinám 25
příspěvkových organizací zřízených
zastupitelstvem města

32

32

32

32
32

32
32

34

34
34

34

34
33

33

29
29
29

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

Strana 5/64

Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města

Usnesení

Tiskové opravy :
Materiál

Název

ZM_TO 2

Tisková oprava k usnesení zastupitelstva města č. 32
1265/ZM1418/19 ze dne 14.9.2016
Tisková oprava usnesení zastupitelstva města č.
32
1256/ZM1418/19 ze dne 14.9.2016

ZM_TO 1

ZM_M 0
Schválení programu 20. zasedání zastupitelstva města konaného dne
19.10.2016

zn.předkl.

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 1315/ZM1418/20
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
program 20. zasedání zastupitelstva města konaného dne 19.10.2016

ZM_M 0
Určení ověřovatelů zápisu z 20. zasedání zastupitelstva města,
konaného dne 19.10.2016

(zn.předkl.)
72

Usnesení číslo: 1316/ZM1418/20
Zastupitelstvo města
1)

určuje
za ověřovatele zápisu z 20. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 19.10.2016 RSDr.
Oldřicha Jakubka a pana Vladimíra Poláka

ZM_M 0
Zpráva ověřovatelů zápisu z 19. zasedání zastupitelstva města

(zn.předkl.)
72

Usnesení číslo: 1317/ZM1418/20
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje

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

zprávu ověřovatelů zápisu Ing. Vladimíra Kulila, Ph.D., a pana Václava Štolby o ověření
zápisu z 19. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 14. 9. 2016

ZM_M 1
Informace o činnosti orgánů města

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 1318/ZM1418/20
Zastupitelstvo města
1)

bere na vědomí
informaci o činnosti orgánů města

ZM_M 3
Nám. Dr. E. Beneše v Moravské Ostravě - informativní zpráva

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 1319/ZM1418/20
k usnesení č. 04828/RM1418/70
Zastupitelstvo města
1)

projednalo
informativní zprávu v záležitosti prodeje pozemků v lokalitě Nám. Dr. E. Beneše v Moravské
Ostravě a následných soudních sporů souvisejících s odstoupením kupující společnosti od
kupní smlouvy dle důvodové zprávy s úpravou

ZM_M 4
Podnět občana statutárního města Ostravy

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 1320/ZM1418/20
k usnesení č. 04829/RM1418/70
Zastupitelstvo města
1)

projednalo
podnět občana dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

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

ZM_M 5
(zn.předkl.)
Projednání Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu
35
Moravskoslezského kraje pro projekt “Výstavba vrtulníkového hangáru
v areálu Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje”
Usnesení číslo: 1321/ZM1418/20
k usnesení č. 1040/ZM1418/16
k usnesení č. 04832/RM1418/70
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 1178/2016/OSR o poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje ze dne 5.5.2016 uzavřené mezi Statutárním městem Ostrava a
Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ:70890692 dle přílohy č.
1 předloženého materiálu

ZM_M 33
(zn.předkl.)
Návrh na uzavření Memoranda o spolupráci mezi statutárním městem
35
Ostravou, Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava a
Ostravskou univerzitou
Usnesení číslo: 1322/ZM1418/20
k usnesení č. 04887/RM1418/71
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o schválení Memoranda o spolupráci mezi statutárním městem Ostravou, Vysokou školou
báňskou - Technickou univerzitou Ostrava, se sídlem 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava Poruba, zastoupenou rektorem prof. Ing. I. Vondrákem, CSc., Ostravskou univerzitou, se
sídlem Dvořákova 7, 701 03 Ostrava, zastoupenou rektorem prof. MUDr. J. Latou, CSc., dle
přílohy č. 1 předloženého materiálu

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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ZM_M 34
Forenzní audit vybraných společností s majetkovou účastí města vyjádření společností

Usnesení

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 1323/ZM1418/20
k usnesení č. 04894/RM1418/71
Zastupitelstvo města
1)

projednalo
vyjádření vybraných společností s majetkovou účastí statutárního města Ostrava k opatřením
přijatým na základě zpráv z forenzního auditu společností, případně k důvodům nepřijetí
navrhovaných opatření dle důvodové zprávy předloženého materiálu

ZM_M 35
(zn.předkl.)
Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně
35
závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších
změn a doplňků
Usnesení číslo: 1324/ZM1418/20
Zastupitelstvo města
1)

vydává
obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 14/2013,
Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, dle přílohy č. 2 předloženého
materiálu s úpravou

2)

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

Mgr. Renata Kolková,
vedoucí odboru legislativního a právního

T: 19.10.2016
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zastupitelstvo města
ZM_M 36
Území Karolina - návrh na částečné odstoupení od kupní smlouvy a
návrh na koupi nemovitých věcí v území

Usnesení

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 1325/ZM1418/20
k usnesení č. 04931/RM1418/71
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o částečném odstoupení od Kupní smlouvy, uzavřené dne 5. října 2006 mezi statutárním
městem Ostrava a společností Multi Veste Czech Republic 5, s.r.o. Praha 1, Olivova 4/2096,
PSČ 110 00, IČO: 273 71 344, ve znění dodatků č. 1 až č. 6, v rozsahu předchozího prodeje
nemovitostí 3. – 4. etapy rozvoje území Karolina a o souhlasném prohlášení dle přílohy č. 1 a 2
předloženého materiálu

2)

rozhodlo
o uzavření kupní smlouvy mezi statutárním městem Ostrava a společností Multi Veste Czech
Republic 5, s.r.o. Praha 1, Olivova 4/2096, PSČ 110 00, IČO: 273 71 344 za účelem koupě
nemovitých věcí (včetně součástí a příslušenství), vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava:
pozemek parc. č. 3380/16
pozemek parc. č. 3380/34
pozemek parc. č. 3380/30
pozemek parc. č. 3457/46
pozemek parc. č. 4246/11
za kupní cenu ve výši 10.000.000 Kč bez DPH (12.100.000 Kč s DPH)
dle přílohy č. 5 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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zastupitelstvo města

Usnesení

ZM_M 6
Návrh na poskytnutí mimořádných účelových dotací nestátním
neziskovým organizacím v oblasti sociální péče, podpory osob s
handicapem a protidrogové prevence

(zn.předkl.)
30

Usnesení číslo: 1326/ZM1418/20
k usnesení č. 04835/RM1418/70
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o poskytnutí mimořádných účelových dotací nestátním neziskovým organizacím v oblasti
sociální péče, podpory osob s handicapem a protidrogové prevence dle přílohy č. 2 a 3
předloženého materiálu a o uzavření smluv dle návrhu uvedeného v příloze č. 5 a 6
předloženého materiálu s těmito organizacemi

2)

rozhodlo
o neposkytnutí mimořádných účelových dotací nestátním neziskovým organizacím v oblasti
sociální péče, podpory osob s handicapem a protidrogové prevence dle přílohy č. 4
předloženého materiálu z důvodů, které jsou ve vztahu k jednotlivým žadatelům uvedeny v
téže příloze

3)

schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se:
- snižují
běžné výdaje v ORJ 180
na § 4351, pol. 5909, ÚZ 7301

o

512 tis. Kč

na § 4379, pol. 5323

o

2 455 tis. Kč

na § 4349, pol. 5909, ÚZ 7603

o

200 tis. Kč

na § 4349, pol. 5909, ÚZ 7602

o

100 tis. Kč

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

na § 4357, pol. 5909, ÚZ 7314

o

200 tis. Kč

na § 4376, pol. 5909,

o

650 tis. Kč

na § 4349, pol. 5909, ÚZ 7400

o

51 tis. Kč

- zvyšují
neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím v ORJ 180
na § 4311, pol. 5222

o

34 tis. Kč

na § 4311, pol. 5223

o

50 tis. Kč

na § 4344, pol. 5221

o

121 tis. Kč

na § 4344, pol. 5222

o

81 tis. Kč

na § 4344, pol. 5223

o

125 tis. Kč

na § 4350, pol. 5213

o

100 tis. Kč

na § 4354, pol. 5221

o

50 tis. Kč

na § 4356, pol. 5223

o

225 tis. Kč

na § 4357, pol. 5223

o

268 tis. Kč

na § 4371, pol. 5222

o

99 tis. Kč

na § 4372, pol. 5223

o

200 tis. Kč

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

4)

Usnesení

na § 4374, pol. 5222

o

500 tis. Kč

na § 4374, pol. 5223

o

350 tis. Kč

na § 4375, pol. 5222

o

140 tis. Kč

na § 4375, pol. 5223

o

250 tis. Kč

na § 4376, pol. 5221

o

25 tis. Kč

na § 4378, pol. 5221

o

211 tis. Kč

na § 4378, pol. 5222

o

95 tis. Kč

na § 4379, pol. 5222

o

150 tis. Kč

na § 4379, pol. 5223

o

277 tis. Kč

na § 4399, pol. 5213

o

350 tis. Kč

na § 4399, pol. 5221

o

169 tis. Kč

na § 4399, pol. 5222

o

298 tis. Kč

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

Ing. Lukáš Jančálek,
vedoucí odboru financí a rozpočtu

T: 31.10.2016

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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zastupitelstvo města
ZM_M 7
Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí neinvestiční
účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy

Usnesení

(zn.předkl.)
30

Usnesení číslo: 1327/ZM1418/20
k usnesení č. 0815/ZM1418/12
k usnesení č. 0887/ZM1418/13
k usnesení č. 04836/RM1418/70
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o uzavření Dodatků č. 1 ke smlouvám o poskytnutí neinvestiční účelové dotace:
- ev. č. 0105/2016/SVZ, uzavřené s organizací Centrum Anabell, z. s., Masarykova 506/37,
602 00 Brno, IČO 26606518, s rozšířením účelu použití dle přílohy č. 3
- ev. č. 0035/2016/SVZ, uzavřené se společností Renarkon o.p.s., Mariánskohorská 1328/29,
702 00 Ostrava, IČO 25380443, s rozšířením účelu použití a místa realizace dle přílohy č. 6

ZM_M 37
Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace spolku PANT, z.s.

(zn.předkl.)
31

Usnesení číslo: 1328/ZM1418/20
k usnesení č. 04903/RM1418/71
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostrava ve výši 500 tis.
Kč, spolku PANT, z.s., se sídlem Nábřežní 1272/2a, 725 25 Polanka nad Odrou, IČO
22667393, na částečné krytí nákladů spojených s úpravou nebytových prostorů na adrese Čs.
legií 22, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého
materiálu a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Ostrava a
příjemcem dotace uvedeného v tomto bodě a přílohy č. 6 předloženého materiálu

2)

schvaluje
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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-snižuje
rozpočtová rezerva na ORJ 120
na § 6409, pol. 5901

Usnesení

o 500 tis. Kč

-zvyšují
neinvestiční transfery na ORJ 160
na § 3319, pol. 5222
o 500 tis. Kč
3)

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

Odbor financí a rozpočtu

ZM_M 8
Poskytnutí Stipendia města Ostrava v akademickém roce 2016/2017

T: 31.10.2016
(zn.předkl.)
46

Usnesení číslo: 1329/ZM1418/20
k usnesení č. 04783/RM1418/69
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o poskytnutí stipendia města Ostrava v akademickém roce 2016/2017 studujícím ve výši
uvedené v důvodové zprávě předloženého materiálu

2)

rozhodlo
o uzavření smluv o poskytnutí stipendia města Ostrava v akademickém roce 2016/2017 mezi
statutárním městem Ostrava a příjemci stipendia dle bodu 1) tohoto usnesení a přílohy č. 1
předloženého materiálu

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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ZM_M 9
Návrh na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města
Ostravy Českému atletickému svazu na uspořádání Kontinentálního
poháru IAAF 2018

Usnesení

(zn.předkl.)
46

Usnesení číslo: 1330/ZM1418/20
k usnesení č. 04784/RM1418/69
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o poskytnutí účelové dotace ve výši 20 mil. Kč Českému atletickému svazu, spolku, IČO:
00539244, se sídlem Diskařská 2431/4, 169 00 Praha – Břevnov na uspořádání
Kontinentálního poháru IAAF 2018 dle důvodové zprávy předloženého materiálu a o
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města
Ostravy mezi statutárním městem Ostrava a příjemcem dotace uvedeným v tomto bodě 1)
tohoto usnesení dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

2)

schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se:
-snižují
neinvestiční transfery
na § 3419, pol. 5213, ÚZ 7117, ORJ 161 o 5 mil. Kč
-zvyšují
neinvestiční transfery
na § 3419, pol. 5222, ORJ 161 o 5 mil. Kč

3)

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

Ing. Lukáš Jančálek,
vedoucí odboru financí a rozpočtu

T: 31.10.2016

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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ZM_M 10
Žádost Tělovýchovné jednoty SLOVAN OSTRAVA, z.s. o prominutí
úhrady penále za porušení rozpočtové kázně

Usnesení

(zn.předkl.)
46

Usnesení číslo: 1331/ZM1418/20
k materiálu č. BJ1418 02791/16
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o prominutí penále Tělovýchovné jednotě SLOVAN Ostrava, z.s. se sídlem Gollova 1407/8,
Hulváky, 709 00 Ostrava, IČO: 15502414, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu a schválilo
rozhodnutí o prominutí penále

ZM_M 38
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro
období 2016 - 2017 v oblasti sportu

(zn.předkl.)
46

Usnesení číslo: 1332/ZM1418/20
k usnesení č. 04905/RM1418/71
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro období 2016 - 2017 v oblasti
sportu příjemcům a ve výši dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a o uzavření
veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací mezi statutárním městem Ostrava a příjemci dotací
dle přílohy č. 1 a 3 předloženého materiálu

2)

rozhodlo
o neposkytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro období 2016 - 2017 v oblasti
sportu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu a důvodové zprávy

3)

schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se:
snižují neinvestiční transfery
na § 3419, pol. 5213, ÚZ 7103, ORJ 161 o 3.650 tis. Kč
na § 3419, pol. 5222, ÚZ 7104, ORJ 161 o 4.870 tis. Kč

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

zvyšují neinvestiční transfery
na § 3419, pol. 5212, ÚZ 7104, ORJ 161 o
70 tis. Kč
na § 3419, pol. 5213, ÚZ 7104, ORJ 161 o 6.400 tis. Kč
zvyšují investiční transfery
na § 3419, pol. 6322, ÚZ 7104, ORJ 161 o 2.050 tis. Kč
4)

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

Ing. Lukáš Jančálek,
vedoucí odboru financí a rozpočtu

ZM_M 39
Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního
města Ostravy na rok 2017 v oblastech Tělovýchova a sport a
Vrcholový sport

T: 31.10.2016

(zn.předkl.)
46

Usnesení číslo: 1333/ZM1418/20
k usnesení č. 04907/RM1418/71
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok
2017 v oblastech Tělovýchova a sport a Vrcholový sport dle příloh č. 1-3 předloženého
materiálu

2)

schvaluje
návrh na vyhlášení výběrového řízení dle přílohy č. 4 předloženého materiálu a rozhodnout o
vyhlášení výběrového řízení na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu 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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Usnesení

ZM_M 40
(zn.předkl.)
Žádosti obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., o navýšení
46
provozní dotace na rok 2016 a o poskytnutí účelové dotace na nezbytné
úpravy a dovybavení OSTRAVAR ARÉNY a Městského stadionu
Usnesení číslo: 1334/ZM1418/20
k usnesení č. 04906/RM1418/71
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o navýšení provozní dotace na rok 2016 obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., IČO
25911368, Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava-Zábřeh o 2 950 000,- Kč na 68 317 000,- Kč a o
uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
statutárního města Ostravy evid. č. 3190/2015/KSV s obchodní společností VÍTKOVICE
ARÉNA, a.s., IČO 25911368 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

2)

rozhodlo
o neposkytnutí účelové dotace obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., IČO
25911368, Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava-Zábřeh na dovybavení a nezbytné úpravy
OSTRAVAR ARÉNY a Městského stadionu

3)

schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
snižují neinvestiční transfery
na § 3419, pol. 5213, ÚZ 7117, ORJ 161 o 2 950 tis. Kč
zvyšují neinvestiční transfery
na § 3412, pol. 5213, ORG 4261, ORJ 161 o 2 950 tis. Kč

4)

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

Ing. Lukáš Jančálek,
vedoucí odboru financí a rozpočtu

T: 31.10.2016

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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ZM_M 41
Závěrečná zpráva o konání Olympijského parku Ostrava 2016

Usnesení

(zn.předkl.)
46

Usnesení číslo: 1335/ZM1418/20
k usnesení č. 04908/RM1418/71
Zastupitelstvo města
1)

projednalo
závěrečnou zprávu o konání Olympijského parku Ostrava 2016

ZM_M 42
Žádost FC Vítkovice 1919, z.s., o změnu termínu předložení čestného
prohlášení o bezdlužnosti a rozšíření podmínek použití poskytnuté
dotace

(zn.předkl.)
46

Usnesení číslo: 1336/ZM1418/20
k usnesení č. 04909/RM1418/71
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o rozšíření podmínek použití poskytnutých peněžních prostředků a o změně termínu
předložení čestného prohlášení o bezdlužnosti spolku FC Vítkovice, 1919 z.s., se sídlem 30.
dubna 560/11, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ: 22881425 dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu a důvodové zprávy a o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. 1731/2016/ŠaS dle
přílohy č. 3 předloženého materiálu

ZM_M 43
Návrh na poskytnutí mimořádné dotace spolkům K+K LABYRINT
OSTRAVA z.s. a Akademie FC Baník Ostrava z.s.

(zn.předkl.)
46

Usnesení číslo: 1337/ZM1418/20
k usnesení č. 04911/RM1418/71
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o poskytnutí mimořádné dotace ve výši 40 tis. Kč spolku K+K LABYRINT OSTRAVA z.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

IČO: 22751335, se sídlem Černá louka 3187, 70200 Ostrava - Moravská Ostrava dle přílohy č.
1 a důvodové zprávy předloženého materiálu a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
mimořádné dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu na ”Podporu výjezdu reprezentace
K+K LABYRINT OSTRAVA z.s. na mezinárodní soutěže, ME, MS v roce 2016”
2)

rozhodlo
o poskytnutí mimořádné dotace ve výši 3.500 tis Kč spolku Akademii FC Baník Ostrava z.s.,
IČO: 02214270, se sídlem Bukovanského 1028/4, 710 00, Ostrava - Slezská Ostrava dle
přílohy č. 2 a důvodové zprávy předloženého materiálu a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí mimořádné dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy dle přílohy č. 4
předloženého materiálu na ”Rozvoj tréninkového a soutěžního zázemí v rámci Akademie FC
Baník Ostrava z.s.”

3)

schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se:
snižují neinvestiční transfery
na § 3419, pol. 5213, ÚZ 7103, ORJ 161 o 3 500 tis. Kč
zvyšují neinvestiční transfery
na § 3419, pol. 5222, ORJ 161 o 3 500 tis. Kč
snižují běžné výdaje
na § 3419, pol. 5169, ORJ 161 o 40 tis. Kč
zvyšují neinvestiční transfery
na § 3419, pol. 5222, ORJ 161 o 40 tis. Kč

4)

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

Ing. Lukáš Jančálek,
vedoucí odboru financí a rozpočtu

ZM_M 11
Návrh na svěření nemovité věci městskému obvodu Nová Ves,
městskému obvodu Vítkovice a městskému obvodu Moravská Ostrava
a Přívoz

T: 31.10.2016

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 1338/ZM1418/20

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

Usnesení

k usnesení č. 04798/RM1418/69
k usnesení č. 04851/RM1418/70
Zastupitelstvo města
1)

si vyhrazuje
rozhodnutí označit jakožto majetek svěřený městskému obvodu Nová Ves dle čl. 9 odst. 1
písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění
pozemek p.p.č. 602/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec
Ostrava

2)

rozhodlo
označit jakožto majetek svěřený městskému obvodu Nová Ves, dle čl. 9 odst. 1 písm. b)
Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění
pozemek p.p.č. 602/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec
Ostrava

3)

si vyhrazuje
rozhodnutí označit jakožto majetek svěřený městskému obvodu Vítkovice, dle čl. 9 odst. 1
písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění
pozemek parc.č. 1234/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava

4)

rozhodlo
označit jakožto majetek svěřený městskému obvodu Vítkovice, dle čl. 9 odst. 1 písm. b)
Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění
pozemek parc.č. 1234/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava

5)

si vyhrazuje
rozhodnutí označit jakožto majetek svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz,
dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném
znění

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

Strana 22/64

Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města
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pozemek 461/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
za podmínky, že zastupitelstvo městského obvodu vydá se svěřením souhlasné stanovisko
6)

rozhodlo
označit jakožto majetek svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, dle čl. 9 odst.
1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění
pozemek 461/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
za podmínky, že zastupitelstvo městského obvodu vydá se svěřením souhlasné stanovisko

ZM_M 12
Návrh darovat nemovitou věc v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 1339/ZM1418/20
k usnesení č. 04793/RM1418/69
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
darovat nemovitou věc v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města
Ostrava, svěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava, a to:
- pozemek p.p.č. 261/96
XXXXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX
XXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXX XXX XX
a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města
ZM_M 13
Návrh koupit části nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava

Usnesení

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 1340/ZM1418/20
k usnesení č. 04850/RM1418/70
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
koupit části nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, a to:
- část pozemku p.p.č. 655, o výměře 1 m2, která je dle geometrického plánu č. 1952-2/2016
označena jako pozemek p.p.č. 750/2
- část pozemku p.p.č. 655, o výměře 49 m2, která je dle geometrického plánu č. 1952-2/2016
označena jako pozemek p.p.č. 750/3
od podílových spoluvlastníků
- XXXX XXXXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXXX
XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (podíl ve výši 1/3)
- XXXXX XXXX XXXXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXXX
XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (podíl ve výši 2/3)
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

ZM_M 14
Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Hrabová, obec Ostrava, návrh svěřit
nemovité věci v k.ú. Hrabová, obec Ostrava městskému obvodu
Hrabová

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 1341/ZM1418/20
k usnesení č. 04847/RM1418/70
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
koupit níže uvedené nemovité věci v k.ú. Hrabová, obec Ostrava, a to:
- pozemek parc.č. 17/9
- pozemek parc.č. 17/10
- pozemek parc.č. 17/11

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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- pozemek parc.č. 17/12
z vlastnictví XXXX XXXXX XXXXXX, rok narození XXXXX bydliště XX XXXXXX
XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX za sjednanou kupní cenu ve výši 404.000,Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
2)

rozhodlo
koupit níže uvedené nemovité věci v k.ú. Hrabová, obec Ostrava, a to:
- pozemek parc.č. 18
- pozemek parc.č. 19
- pozemek parc.č. 2582/7
- pozemek parc.č. 3027/1
z podílového spoluvlastnictví
- XXXX XXXXX XXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XX XXXXXX XXXXXXX
XXXXXXX XXX XX XXXXXXX
(podíl ve výši 5/16)
- XXXXXX XXXXXXXXXX, rok narození XXXXX byliště X XXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXXXX XXX XX XXXXX
(podíl ve výši 11/16)
za sjednanou kupní cenu ve výši 463.260,- Kč, přičemž
- XXXX XXXX XXXXXXXobdrží částku ve výši 144.769,- Kč
- XXXXX XXXXXXXXXXobdrží částku ve výši 318.491,- Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

3)

si vyhrazuje
rozhodnutí označit níže uvedené nemovité věci v k.ú. Hrabová, obec Ostrava, jakožto
majetek svěřený městskému obvodu Hrabová, dle čl. 9 odst. (1) písm. b) Obecně závazné
vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění, za podmínky, že statutární město
Ostrava nabude uvedené nemovité věci do svého vlastnictví, a to:
- pozemek parc.č. 17/9
- pozemek parc.č. 17/10
- pozemek parc.č. 17/11
- pozemek parc.č. 18
- pozemek parc.č. 19

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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- pozemek parc.č. 2582/7
- pozemek parc.č. 3027/1
4)

rozhodlo
označit níže uvedené nemovité věci v k.ú. Hrabová, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený
městskému obvodu Hrabová, dle čl. 9 odst. (1), písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013,
Statut města Ostravy, v platném znění za podmínky, že statutární město Ostrava nabude
uvedené nemovité věci do svého vlastnictví, a to:
- pozemek parc.č. 17/9
- pozemek parc.č. 17/10
- pozemek parc.č. 17/11
- pozemek parc.č. 18
- pozemek parc.č. 19
- pozemek parc.č. 2582/7
- pozemek parc.č. 3027/1

ZM_M 15
Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 1342/ZM1418/20
k usnesení č. 04848/RM1418/70
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
koupit nemovité věci v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, a to pozemky:
- parc.č. 100/73
- parc.č. 100/104
- parc.č. 100/123
od vlastníka XXXXXXXXX XXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXXX
XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXX XXXX, za cenu obvyklou
celkem 2.087.040,-Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

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

Usnesení

rozhodlo
vyhradit si rozhodnutí označit pozemek parc.č. 100/123, k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava,
jakožto majetek svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih 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 předmětný pozemek statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví

3)

rozhodlo
označit pozemek parc.č. 100/123, k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, jakožto majetek
svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih 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 předmětný pozemek statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví

ZM_M 16
Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 1343/ZM1418/20
k usnesení č. 04849/RM1418/70
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
koupit nemovité věci v k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, a to:
část pozemku parc.č. 1519/4, o výměře 30 m2, oddělenou dle geometrického plánu č.
01930-8/2016 a nově označenou jako pozemek parc.č. 1519/19
část pozemku parc.č. 1519/6, o výměře 40 m2, oddělenou dle geometrického plánu č.
01930-8/2016 a nově označenou jako pozemek parc.č. 1519/20
část pozemku parc.č. 1525/1, o výměře 128 m2, oddělenou dle geometrického plánu č.
01929-7/2016 a nově označenou jako pozemek parc.č. 1525/3
část pozemku parc.č. 1527, o výměře 28 m2, oddělenou dle geometrického plánu č.
01929-7/2016 a nově označenou jako pozemek parc.č. 1527/3
část pozemku parc.č. 1535, o výměře 994 m2, oddělenou dle geometrického plánu č.
01929-7/2016 a nově označenou jako pozemek parc.č. 1535/1

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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část pozemku parc.č. 1543, o výměře 991 m2, oddělenou dle geometrického plánu č.
01929-7/2016 a nově označenou jako pozemek parc.č. 1543/1
od vlastníka:
Asental Land, s.r.o., sídlo Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 277 69
143 za celkovou kupní cenu 614 500,00 Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 1/5 předloženého materiálu
2)

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

3)

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

ZM_M 17
Návrh koupit pozemek p.p.č. 677/2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec
Ostrava, návrh svěřit pozemek p.p.č. 677/2 městskému obvodu
Ostrava-Jih

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 1344/ZM1418/20
k usnesení č. 04736/RM1418/68
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
koupit pozemek p.p.č. 677/2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava
z podílového spoluvlastnictví

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 XXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXX
XXXXXXX XXX XX XXXXX X
(podíl ve výši 1/6)
- XXXXXXXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXX XXX XXX
XXX XXXXXXXXX XXXXXX
(podíl ve výši 1/3)
- XXXXXX XXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX
XXXXXXXXX
(podíl ve výši 1/6)
- XXXXXXXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště X XXXXXXXXX XXXX
XXX XXXXXXXXX XXXXXX
(podíl ve výši 1/3)
za sjednanou kupní cenu ve výši 89.690,- Kč, přičemž
-XXXXXX XXXX XXXXXXXXX obdrží částku 14.948,- Kč
- XXXXXXXXX XXXXXXXXX obdrží částku 29.897,- Kč
- XXXXXX XXXXXX obdrží částku 14.948,- Kč
- XXXXXXXX XXXXXXX obdrží částku 29.897,- Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
2)

si vyhrazuje
rozhodnutí označit pozemek p.p.č. 677/2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, jakožto
majetek svěřený městskému obvodu Ostrava - Jih, dle čl. 9 odst. (1) písm. b) Obecně závazné
vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění, za podmínky, že statutární město
Ostrava nabude uvedený pozemek do svého vlastnictví

3)

rozhodlo
označit pozemek p.p.č. 677/2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, jakožto majetek
svěřený městskému obvodu Ostrava - Jih, dle čl. 9 odst. (1), písm. b) Obecně závazné vyhlášky
č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění za podmínky, že statutární město Ostrava
nabude uvedený pozemek do svého vlastnictví

ZM_M 18
Návrh na koupi vodovodního řadu, v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava,
uzavření kupní smlouvy se spol. GANSA FINANCIAL s.r.o.

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 1345/ZM1418/20
k usnesení č. 04794/RM1418/69

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

rozhodlo
o koupi vodovodního řadu PE D 90 délky 68,65 m a PE D 110 délky 104,02 m tj. celkové
délky 172,67 m, dle přílohy č 1A, č. 1B předloženého materiálu, uloženého v pozemcích v
k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava, a to:
- parc. č. 1523 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
- parc. č. 1526/1 - orná půda,
- parc. č. 10/9 - ostatní plocha, jiná plocha,
a uzavření kupní smlouvy dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
s
žadatelem – prodávajícím
GANSA FINANCIAL s.r.o.
se sídlem Hasičská 930/53, Hrabůvka, 700 30 Ostrava
IČO: 285 93 197,
za dohodnutou kupní cenu v celkové výši 1,- Kč vč. DPH
Stavební objekt byl vybudován v rámci stavby “Výstavba inženýrských sítí, Nová Bělá”.

ZM_M 19
Návrh koupit a nekoupit pozemky dle nabídky Zemědělského podniku
Razová, státního podniku v likvidaci; Návrh na záměr města neprodat
pozemek v k.ú. Svinov, obec Ostrava

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 1346/ZM1418/20
k usnesení č. 04864/RM1418/70
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
koupit pozemek parc.č. 1163/116, zast. plocha a nádvoří v k.ú. Svinov, obec Ostrava
ve vlastnictví ČR, právo hospodařit má Zemědělský podnik Razová, státní podnik v likvidaci,

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 Třanovského 622/11, 163 04 Praha 6 Řepy, IČO 13642090
za cenu obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem ve výši 4.050,-Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
2)

rozhodlo
vyhradit si rozhodnutí označit pozemek parc.č. 1163/116 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, jakožto
majetek svěřený městskému obvodu Svinov, dle čl. 9 odst. 1, písm. b) Obecně závazné
vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků,
za podmínky, že se město stane jeho vlastníkem

3)

rozhodlo
označit pozemek parc.č. 1163/116 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený
městskému obvodu Svinov, dle čl. 9 odst. 1, písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013,
Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků,
za podmínky, že se město stane jeho vlastníkem

4)

rozhodlo
nekoupit spoluvlastnické podíly a pozemky
spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/3 k pozemku parc.č. 2232/130, ost. plocha, manipulační
plocha v k.ú. Velká Bystřice, obec Velká Bystřice
spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/11 k pozemku parc.č. 285, ost. plocha, ost. komunikace
parc.č. 1981/6, ost. plocha, neplodná půda
parc.č. 1983/2, ost. plocha, neplodná půda,
vše v k.ú. Koblov, obec Ostrava
parc.č. 1906/146, ost. plocha, silnice v k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava
parc.č. 3110/1, vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené
parc.č. 3110/2, vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené
parc.č. 3110/10, vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené
parc.č. 3110/36, vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené
parc.č. 3136/5, ost. plocha, ost. komunikace
parc.č. 3141/2, trvalý travní porost

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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parc.č. 3143/2, ost. plocha, neplodná půda
parc.č. 3148/4, ost. plocha, ost. komunikace
parc.č. 3148/7, ost. plocha, ost. komunikace
parc.č. 4017, ost. plocha, neplodná půda,
vše k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava
parc.č. 2155, vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené
parc.č. 2248, vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené
parc.č. 2261, vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené
parc.č. 2294/2, vodní plocha, zamokřená plocha
parc.č. 2354, ost. plocha, ost. komunikace
parc.č. 2355, ost. plocha, neplodná půda
parc.č. 2359/3, ost. plocha, ost. komunikace
parc.č. 2379/3, ost. plocha, ost. komunikace
parc.č. 2381/1, vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené
parc.č. 2381/2, vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené
parc.č. 2381/3, vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené
parc.č. 2622, ost. plocha, neplodná půda
parc.č. 2709/9, zast. plocha a nádvoří,
vše v k.ú. Svinov, obec Ostrava
parc.č. 3726, ost. plocha, sportoviště a rekreační plocha v k.ú. Šenov u Ostravy, obec Šenov
vše ve vlastnictví ČR, právo hospodařit má Zemědělský podnik Razová, státní podnik v
likvidaci, se sídlem Třanovského 622/11, 163 04 Praha 6 Řepy, IČO 13642090
5)

rozhodlo,
že město nemá záměr prodat část pozemku parc.č. 242/1 o výměře 1060 m2 ani o výměře 1000
m2 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému
obvodu Svinov, dle zákresů ve snímku, které jsou přílohou č. 5/3 a 5/4 tohoto materiálu

ZM_M 20
Návrh na záměr města prodat pozemky v k. ú. Martinov ve Slezsku,
obec Ostrava a v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 1347/ZM1418/20
k usnesení č. 04844/RM1418/70
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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o záměru města prodat
- pozemek parc. č. 3065/2 v k. ú. Martinov ve Slezku, obec Ostrava
a
- část pozemku parc. č. 3065/1 v k. ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava o výměře 4 m2 dle
zákresu z katastrální mapy, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu
oba ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Martinov
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
2)

rozhodlo
o záměru města prodat
- část pozemku parc. č. 4408/175 o výměře 75 m2 v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, která je dle
geometrického plánu č. 5653-14/2016 ze dne 15.08.2016 označena jako pozemek parc. č.
4408/177 v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Pustkovec
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

ZM_M 21
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava,
obec Ostrava a v k.ú. Hrušov, obec Ostrava a návrh na záměr města
neprodat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava a v k.ú.
Kunčičky, obec Ostrava

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 1348/ZM1418/20
k usnesení č. 04845/RM1418/70
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o záměru města prodat:
- pozemek parc.č. 1149/1 ostatní plocha
- pozemek parc.č. 1149/2 zastavěná plocha a nádvoří,
vše v k.ú. Slezská 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.

Strana 33/64

Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města

Usnesení

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřených městskému obvodu Slezská Ostrava
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
2)

rozhodlo
o záměru města prodat:
- pozemek parc.č. 1202/39 zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek parc.č. 1202/67 zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek parc.č. 1202/81 ostatní plocha,
vše v k.ú. Hrušov, obec Ostrava,
ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřených městskému obvodu Slezská Ostrava
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

3)

rozhodlo
o záměru města neprodat:
- pozemek parc.č. 2219/1 ostatní plocha, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,
ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřeného městskému obvodu Slezská Ostrava

4)

rozhodlo
o záměru města neprodat:
- část pozemku parc.č. 1774 o výměře 479 m2 v k.ú Kunčičky, obec Ostrava,
ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřeno městskému obvodu Slezská Ostrava,
která je dle geometrického plánu č. 770-18/2013 vyhotoveného pro k.ú. Kunčičky,
označena jako pozemek parc.č. 1774/2 v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava

ZM_M 22
(zn.předkl.)
Návrh prodat část pozemku p.p.č. 460/1 v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava
32
Usnesení číslo: 1349/ZM1418/20
k usnesení č. 04846/RM1418/70
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
prodat část pozemku p.p.č. 460/1 - ost. plocha, manipulační plocha o výměře 158 m2 v k.ú.

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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Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřenou městskému
obvodu Vítkovice, která je dle geometrického plánu č. 1980-252/2016 vyhotoveného
pro k.ú. Zábřeh-VŽ, označena jako pozemek p.p.č. 460/68 - ost. plocha, manipulační plocha v
k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava
Diakonii ČCE - středisko v Ostravě, se sídlem: Syllabova 1278/19, 703 00 Ostrava,
IČO: 410 35 526
za sjednanou kupní cenu ve výši 217.900,- Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

ZM_M 23
Návrh na záměr města prodat pozemky a části pozemků v k. ú. Poruba,
obec Ostrava, svěřené městskému obvodu Poruba - lokalita lehké
průmyslové zóny “Nad Porubkou”

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 1350/ZM1418/20
k usnesení č. 04789/RM1418/69
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o záměru města prodat část pozemku v k. ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního
města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Poruba, a to:
- část pozemku parc. č. 2801/1 o výměře 3083 m2, která je dle geometrického plánu č.
2834-115/2015 vyhotoveného pro k. ú. Poruba, obec Ostrava, označena jako pozemek parc. č.
2801/169 v k. ú. Poruba, obec Ostrava,
nejméně za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem
dne 2.5.2016 ve výši 1.050,- Kč/m2

č.

1092/33/16 ze

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
2)

rozhodlo
o záměru města prodat níže uvedené části pozemků v k. ú. Poruba, obec Ostrava, ve 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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statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Poruba, a to:
- část pozemku parc. č. 2801/1 o výměře 1701 m2, označenou písmenem h
- část pozemku parc. č. 2801/13 o výměře 361m2, označenou písmenem i
sloučené dle geometrického plánu č. 2834-115/2014 vyhotoveného pro k. ú. Poruba, obec
Ostrava, do pozemku parc. č. 2801/168 o výměře 2062 m2 v k. ú. Poruba, obec Ostrava,
nejméně za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem
dne 2.5.2016 ve výši 1.050,- Kč/m2

č.

1092/33/16 ze

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
3)

rozhodlo
o záměru města prodat část pozemku v k. ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního
města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Poruba, a to:
- část pozemku parc. č. 2801/125 o výměře 3175 m2, která je dle geometrického plánu č.
2848-43/2015 vyhotoveného pro k.ú. Poruba, obec Ostrava, označena jako pozemek parc. č.
2801/176 v k. ú. Poruba, obec Ostrava,
nejméně za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem
dne 2.5.2016 ve výši 950,- Kč/m2

č.

1092/33/16 ze

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

ZM_M 24
Návrh prodat nemovitou věc v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava a návrh na
svěření nemovitých věcí v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 1351/ZM1418/20
k usnesení č. 04859/RM1418/70
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
prodat nemovitou věc v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava,
nesvěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava, a to:

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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pozemek parc.č. 1654/496
společnosti Ostrava Business Park s.r.o., sídlo Nádražní 344/23, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO
242 56 625, za sjednanou kupní cenu 232 360,00 Kč + DPH ve výši 48 795,60 Kč, tj. celkem
281 155,60 Kč s tím, že Ostrava Business Park s.r.o. uhradí statutárnímu městu Ostrava
náklady na zpracování znaleckého posudku ve výši 800,00 Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 1/4 předloženého materiálu
2)

rozhodlo
vyhradit si rozhodnutí označit nemovité věci, a to:
pozemek p.p.č. 8/9
pozemek p.p.č. 465/64
pozemek p.p.č. 465/65
pozemek p.p.č. 465/66
pozemek p.p.č. 508/15
pozemek p.p.č. 509/22
pozemek p.p.č. 509/24
pozemek p.p.č. 614/5
pozemek p.p.č. 624/2
pozemek p.p.č. 624/3
všechny v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava,
jakožto majetek svěřený městskému obvodu Michálkovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně
závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a
doplňků

3)

rozhodlo
označit nemovité věci, a to:
pozemek p.p.č. 8/9
pozemek p.p.č. 465/64
pozemek p.p.č. 465/65
pozemek p.p.č. 465/66
pozemek p.p.č. 508/15
pozemek p.p.č. 509/22
pozemek p.p.č. 509/24
pozemek p.p.č. 614/5
pozemek p.p.č. 624/2
pozemek p.p.č. 624/3
všechny v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava,
jakožto majetek svěřený městskému obvodu Michálkovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně
závazné vyhlášky města Ostravy 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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ZM_M 25
Návrh prodat nemovité věci v k.ú. Hlučín, obec Hlučín

Usnesení

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 1352/ZM1418/20
k usnesení č. 04858/RM1418/70
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
prodat nemovité věci v k.ú. Hlučín, obec Hlučín, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to
pozemky:
- parc.č. 2216
- parc.č. 2217/7
- parc.č. 2225
- parc.č. 4507/27
Městu Hlučín, IČO 003 00 063, sídlo Mírové náměstí 23/24, 748 01 Hlučín, za sjednanou
celkovou kupní cenu 346.000,- Kč + DPH ve výši 72.660,- Kč, tj. celkem 418.660,- Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

ZM_M 26
(zn.předkl.)
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Výškovice u Ostravy,
32
v k.ú. Vítkovice a v k.ú. Proskovice, obec Ostrava
Usnesení číslo: 1353/ZM1418/20
k usnesení č. 04735/RM1418/68
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o záměru města prodat níže uvedené nemovité věci v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava,
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, a to:
- pozemek parc.č. 201/2
- pozemek parc.č. 201/3
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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rozhodlo
o záměru města prodat pozemek parc.č. 521/6 v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Vítkovice
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

3)

rozhodlo
o záměru města prodat pozemek parc.č. 439/17 v k.ú. Proskovice, obec Ostrava, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Proskovice
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

ZM_M 27
(zn.předkl.)
Návrh na záměr města neprodat pozemek v k. ú. Třebovice ve Slezsku,
32
obec Ostrava, svěřený MOb Třebovice; Návrh na záměr města neprodat
část pozemku v k. ú. Poruba, obec Ostrava, svěřený MOb Poruba
Usnesení číslo: 1354/ZM1418/20
k usnesení č. 04841/RM1418/70
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo,
že město nemá záměr prodat pozemek parc. č. 1088/2 v k. ú. Třebovice ve Slezsku, obec
Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Třebovice

2)

rozhodlo,
že město nemá záměr prodat část pozemku parc. č. 2801/37 o výměře 1850 m2 v k.ú. Poruba,
obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Poruba,
dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 3/1 tohoto materiálu

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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ZM_M 28
Návrh na zrušení usnesení zastupitelstva města č. 1200/ZM1418/18 ze
dne 22.6.2016 a návrh na záměr města prodat nemovité věci v ploše
“Strategické průmyslové zóny Ostrava-Mošnov” v k.ú. Mošnov, obec
Mošnov

Usnesení

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 1355/ZM1418/20
k usnesení č. 04865/RM1418/70
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o zrušení usnesení č. 1200/ZM1418/18 ze dne 22.6.2016

2)

rozhodlo
o záměru města prodat nemovité věci:
- část pozemku p.p.č. 802/1 o výměře 21.147 m2 v k.ú. Mošnov, obec Mošnov, ve vlastnictví
statutárního města Ostrava, která je dle geometrického plánu č. 1136-147/2016 vyhotoveného
pro k.ú. Mošnov, označena jako pozemek p.p.č. 802/87 v k.ú. Mošnov, obec Mošnov
- část pozemku p.p.č. 813/56 o výměře 258 m2 v k.ú. Mošnov, obec Mošnov, ve vlastnictví
statutárního města Ostrava, která je dle geometrického plánu č. 1136-147/2016 vyhotoveného
pro k.ú. Mošnov, označena jako pozemek p.p.č. 813/135 v k.ú. Mošnov, obec Mošnov
- část pozemku p.p.č. 1275 orná půda o výměře 418 m2 v k.ú. Mošnov, obec Mošnov, ve
vlastnictví statutárního města Ostrava, která je dle geometrického plánu č. 1136-147/2016
vyhotoveného pro k.ú. Mošnov, označena jako pozemek p.p.č. 1275/2 v k.ú. Mošnov, obec
Mošnov
- část pozemku p.p.č. 1338/1 o výměře 8.096 m2 v k.ú. Mošnov, obec Mošnov, ve vlastnictví
statutárního města Ostrava, která je dle geometrického plánu č. 1136-147/2016 vyhotoveného
pro k.ú. Mošnov, označena jako pozemek p.p.č. 1338/16 v k.ú. Mošnov, obec Mošnov
- část pozemku p.p.č. 1340/15 o výměře 81 m2 v k.ú. Mošnov, obec Mošnov, ve vlastnictví
statutárního města Ostrava, která je dle geometrického plánu č. 1136-147/2016 vyhotoveného
pro k.ú. Mošnov, označena jako pozemek p.p.č. 1340/85 v k.ú. Mošnov, obec Mošnov
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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ZM_M 44
(zn.předkl.)
Návrh nevyužít předkupní právo ke stavbě na pozemku parc. č. 2801/27
32
v k. ú. Poruba, obec Ostrava (areál “Nad Porubkou”)
Usnesení číslo: 1356/ZM1418/20
k usnesení č. 04917/RM1418/71
Zastupitelstvo města
1)

projednalo
nabídku na využití předkupního práva ke stavbě ve vlastnictví společnosti HAS realizace
staveb spol. s r.o., se sídlem Provozní 5494/4, Třebovice, 722 00 Ostrava, IČO 278 48 434,
bez čp/če jiná stavba na pozemku parc. č. 2801/27 v k.ú. Poruba, obec Ostrava, který je ve
vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Poruba, učiněnou podle
§3056 zákona č. 89/2012, Občanského zákoníku

2)

rozhodlo
nevyužít předkupní právo ke stavbě ve vlastnictví společnosti HAS realizace staveb spol. s r.o.,
se sídlem Provozní 5494/4, Třebovice, 722 00, IČO 278 48 434, bez čp/če jiná stavba na
pozemku parc. č. 2801/27 v k. ú. Poruba, obec Ostrava, který je ve vlastnictví statutárního
města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Poruba

ZM_M 45
(zn.předkl.)
Návrh nevyužít předkupní právo k nemovitým věcem v k. ú. Poruba a
32
návrh na uzavření Kupní smlouvy a smlouvy o úpravě práv a povinností
mezi jejími účastníky k nemovitým věcem v k. ú. Poruba, obec Ostrava
Usnesení číslo: 1357/ZM1418/20
k usnesení č. 04932/RM1418/71
Zastupitelstvo města
1)

projednalo
žádost spoluvlastníků nemovitých věcí:
pozemků parcela č. 291 a parcela č. 293, oba v k. ú. Poruba, 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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o spolupráci dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
a nabídku spoluvlastníků z předkupního práva dle přílohy č. 3 předloženého materiálu v
intencích Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného předkupního práva ev. č. 3170/2015/MJ
ze dne 21.12.2015
2)

rozhodlo
o nevyužití nabídky z předkupního práva dle bodu 1) tohoto usnesení a o uzavření Kupní
smlouvy a smlouvy o úpravě práv a povinností mezi jejími účastníky dle přílohy č. 4
předloženého materiálu, a to mezi:
statutárním městem Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
a
manžely
Ing. Karel Hlaváček, Ph.D., rok narození 1974
Ing. Hana Hlaváčková, rok narození 1974
oba bydliště: Komenského č.p. 629/14, Ostrava – Poruba
a
Ing. Martinem Štěpánkem, Ph.D., rok narození 1974
bydliště: Bystřinova čp. 90/5, Ostrava – Hrabůvka
a
společností Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello, s.r.o., IČO: 268 29 690
Ostrava – Hrabůvka, Bystřinova 90/5, PSČ 700 30

ZM_M 46
Návrh uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu pozemku a návrh svěřit
pozemek v k. ú. Hrušov, obec Ostrava městskému obvodu Slezská
Ostrava

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 1358/ZM1418/20
k usnesení č. 04918/RM1418/71
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
uzavřít ”Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení
věcného práva č. UZSVM/O/9126/2016 -HMSU”, a to k pozemku parc. č. 1684 v k. ú. Hrušov,
obec Ostrava, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00, Praha 2, IČO: 69797111
2)

si vyhrazuje
označit nemovitou věc, a to pozemek parc. č. 1684 v k. ú. Hrušov, obec Ostrava, jakožto
majetek svěřený městskému obvodu Slezská Ostrava, dle čl. 9 odst. (1), písm. b) Obecně
závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za
podmínky, že tento pozemek statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví

3)

rozhodlo
označit nemovitou věc, a to pozemek parc. č. 1684 v k. ú.Hrušov, obec Ostrava, jakožto
majetek svěřený městskému obvodu Slezská Ostrava, dle čl. 9 odst. (1), písm. b) Obecně
závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za
podmínky, že tento pozemek statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví

ZM_M 47
(zn.předkl.)
Návrh na odejmutí městským obvodům nemovité věci v k.ú. Petřkovice
32
u Ostravy, obec Ostrava a v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava
Usnesení číslo: 1359/ZM1418/20
k usnesení č. 04912/RM1418/71
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
odejmout níže uvedené nemovité věci ze svěření městskému obvodu Petřkovice v souladu s
ustanovením § 132 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění
pozdějších předpisů, a to:
pozemek parc.č. 331
pozemek parc.č. 335/1
pozemek parc.č. 335/6
pozemek parc.č. 335/7
pozemek parc.č. 336
pozemek parc.č. 337
pozemek parc.č. 338/1
pozemek parc.č. 335/5

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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v k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava
2)

rozhodlo
odejmout níže uvedené nemovité věci ze svěření městskému obvodu Ostrava - Jih v souladu s
ustanovením § 132 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění
pozdějších předpisů, a to:
pozemek parc.č. 883/5
pozemek parc.č. 885/8
v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava

ZM_M 48
(zn.předkl.)
Návrh na odejmutí části pozemku parc.č. 3097 k.ú. Moravská Ostrava ze
32
svěření městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
Usnesení číslo: 1360/ZM1418/20
k usnesení č. 04921/RM1418/71
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o odejmutí části pozemku parc.č. 3097 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2 300 m2 ,
označené dle geometrického plánu č. 5638-119/2016 jako pozemek parc.č. 3097/1 ostatní
plocha, jiná plocha v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, v souladu s ustanovením § 132
odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

ZM_M 49
Návrh města vypůjčit a darovat stavební objekty v k.ú. Vítkovice, obec
Ostrava, realizované v rámci stavby “Prodloužená ul. Ruská”

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 1361/ZM1418/20
k usnesení č. 04930/RM1418/71

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

souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce a smlouvy o budoucí smlouvě darovací, dle přílohy č. 3
předloženého materiálu, předmětem smlouvy jsou stavební objekty v k.ú. Vítkovice, obec
Ostrava realizované v rámci stavby “Prodloužená ul. Ruská”, a to:
- SO 402 Areálové osvětlení,
- SO 701 Vrátnice VR1,
- SO 702 Vrátnice VR3,
- SO 706 Oplocení,
- SO 107 Silniční váha,
specifikace je přílohou č. 2 předloženého materiálu
se společností
VÍTKOVICE, a.s.
se sídlem Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava
IČO: 451 93 070

ZM_M 50
Návrh koupit a svěřit městskému obvodu Slezská Ostrava nemovitou
věc v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 1362/ZM1418/20
k usnesení č. 04926/RM1418/71
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
koupit část pozemku p.p.č. 521/1, o výměře 703 m2, oddělenou dle geometrického plánu č.
2101-22b/2016 a nově označenou jako pozemek p.p.č. 521/7, v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava,
od vlastníka:
Asental Land, s.r.o., sídlo Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 277 69
143 za kupní cenu 239 350,00 Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 1/4 předloženého materiálu

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

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

3)

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

ZM_M 51
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Proskovice, obec
Ostrava

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 1363/ZM1418/20
k usnesení č. 04925/RM1418/71
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o záměru města prodat níže uvedené nemovité věci v k.ú. Proskovice, obec Ostrava, ve
vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Proskovice, a to:
- pozemek parc.č. 439/2
- pozemek parc.č. 440
- část pozemku parc.č. 439/1, ost. plocha, manipulační plocha o výměře 500 m2, která je dle
geometrického plánu č. 851-12/2016 vyhotoveného pro k.ú. Proskovice, označena jako
pozemek parc.č. 439/23 - ost. plocha, manipulační plocha v k.ú. Proskovice, obec Ostrava
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

ZM_M 52
Návrh prodat část pozemku parc. č. 4425/5 ul. Martinovská, k.ú.
Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 1364/ZM1418/20
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. 04920/RM1418/71
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o prodeji části pozemku parc. č. 4425/5 o výměře 55 m2 v k.ú. Třebovice ve Slezsku, obec
Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřené městskému obvodu Třebovice,
která je dle geometrického plánu č. 4341-105/2007 vyhotoveného pro k.ú. Třebovice ve
Slezsku, označena jako pozemek parc. č. 4425/6 v k. ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava
XXXXXXX XXXXXX, rok narození XXXXX bydliště: X XXXXXXX XXXXXXXX XXX
XXX XXXXXXX X XXXXXXXXXX
za sjednanou kupní cenu 39.600,- Kč, včetně DPH
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

ZM_M 53
Návrh na záměr města prodat části pozemků při ul. Vítězná, k.ú.
Moravská Ostrava, obec Ostrava

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 1365/ZM1418/20
k usnesení č. 04928/RM1418/71
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o záměru města prodat
části pozemků oddělené dle geometrického plánu č. 5388 - 40/216 vyhotoveného pro
k.ú. Moravská Ostrava, a to:
- část pozemku parc. č. 1111/2 o výměře 480 m2 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,
označena jako pozemek parc. č. 1111/58
- část pozemku parc. č. 3530/1 o výměře 16 m2 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,
označena jako pozemek parc. č. 3530/6
obě ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a
Přívoz

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

Strana 47/64

Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města

Usnesení

za podmínky vybudování veřejně přístupného chodníku umístěného na pozemku parc. č.
1111/2 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava mimo jeho prodávanou část
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

ZM_M 54
Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Stará Bělá, obec
Ostrava, návrh svěřit nemovité věci v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava
městskému obvodu Stará Bělá

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 1366/ZM1418/20
k usnesení č. 04929/RM1418/71
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
že město nemá záměr prodat níže uvedené nemovité věci v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava, ve
vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřené městskému obvodu Stará Bělá, a to:
- pozemek parc.č. 3117/2
- pozemek parc.č. 3117/3, jehož součástí je stavba č.p. 1066, občanská vybavenost

2)

si vyhrazuje
rozhodnutí označit níže uvedené nemovité věci v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava, jakožto
majetek svěřený městskému obvodu Stará Bělá, dle čl. 9 odst. (1) písm. b) Obecně závazné
vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění, a to:
- pozemek parc.č. 3117/2
- pozemek parc.č. 3117/3, jehož součástí je stavba č.p. 1066, občanská vybavenost

3)

rozhodlo
označit níže uvedené nemovité věci v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený
městskému obvodu Stará Bělá, dle čl. 9 odst. (1), písm. b) Obecně závazné vyhlášky č.
14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění, a to:
- pozemek parc.č. 3117/2
- pozemek parc.č. 3117/3, jehož součástí je stavba č.p. 1066, občanská vybavenost

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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ZM_M 29
Návrh na uzavření Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo na realizaci stavby
“Odkanalizování Přívozu na ÚČOV II. etapa, 1. a 2. část”

Usnesení

(zn.předkl.)
34

Usnesení číslo: 1367/ZM1418/20
k usnesení č. 04866/RM1418/70
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
uzavřít Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo č. 0773/2014/OI/LPO ze dne 20.3.2014 na realizaci
stavby Odkanalizování Přívozu na ÚČOV - II. etapa, 1. a 2. část, rušení výustí se zhotovitelem
POHL cz, a.s. , Roztoky, Nádražní 25, PSČ 252 63, IČO 25606468, odštěpný závod Opava,
Opava, Holasická 1632/57A, PSČ 747 05, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

ZM_M 30
Návrh na uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo na realizaci stavby
“Kanalizace Folvarek II. etapa”

(zn.předkl.)
34

Usnesení číslo: 1368/ZM1418/20
k usnesení č. 04867/RM1418/70
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
uzavřít Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. 2487/2014/OI/LPO ze dne 31.10.2014 na realizaci
stavby Kanalizace Folvarek II. etapa se zhotovitelem HYDROSPOR spol. s r.o., Ostrava
Přívoz, Úprkova 3, PSČ 702 00, IČO 47666374 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

ZM_M 31
Návrh na uzavření “Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti”
v souvislosti se stavbou “Propojení kanalizace Nová Bělá - Hrabová”

(zn.předkl.)
34

Usnesení číslo: 1369/ZM1418/20
k usnesení č. 04868/RM1418/70
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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uzavřít “Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti” v souvislosti se stavbou
“Propojení kanalizace Nová Bělá - Hrabová” mezi povinným:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace
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 částech pozemků p.č. 1060/10, p.č. 1637/1, p.č.
1648 a p.č. 1649/1 v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

ZM_M 55
Návrh na vyhlášení soutěže “O návrh revitalizace veřejného prostoru
náměstí Msgre Šrámka v Ostravě”

(zn.předkl.)
34

Usnesení číslo: 1370/ZM1418/20
k usnesení č. 04937/RM1418/71
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
schválit podmínky otevřené anonymní architektonicko-urbanistické soutěže “O návrh
revitalizace veřejného prostoru náměstí Msgre Šrámka v Ostravě” dle přílohy č. 1
předloženého materiálu

2)

rozhodlo
vyhlásit otevřenou anonymní architektonicko-urbanistickou soutěž “O návrh revitalizace
veřejného prostoru náměstí Msgre Šrámka v Ostravě” v měsíci listopadu, za podmínky, že do
data vyhlášení bude udělen souhlas České komory architektů se zněním soutěžních podmínek

3)

ukládá
radě města
zapracovat nepodstatné připomínky v případě jejich vznesení soutěžní porotou nebo Českou
komorou architektů do soutěžních podmínek dle bodu 1) tohoto usnesení, které se netýkají
předmětu a účelu této soutěže

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

ukládá
náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigerovi,
aby
zajistil
prostřednictvím
ÚHA
a
SŘ
organizaci
otevřené
anonymní
architektonicko-urbanistické soutěže “O návrh revitalizace veřejného prostoru náměstí Msgre
Šrámka v Ostravě”

ZM_M 56
Návrh na vyhlášení soutěže “O návrh revitalizace veřejného prostoru
ulice Umělecká v Ostravě”

(zn.předkl.)
34

Usnesení číslo: 1371/ZM1418/20
k usnesení č. 04938/RM1418/71
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
schválit podmínky otevřené anonymní architektonicko-urbanistické soutěže “O návrh
revitalizace veřejného prostoru ulice Umělecká v Ostravě” dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu s úpravou

2)

rozhodlo
vyhlásit otevřenou anonymní architektonicko-urbanistickou soutěž “O návrh revitalizace
veřejného prostoru ulice Umělecká v Ostravě” v měsíci listopadu, za podmínky, že do data
vyhlášení bude udělen souhlas České komory architektů se zněním soutěžních podmínek

3)

ukládá
radě města
zapracovat nepodstatné připomínky v případě jejich vznesení soutěžní porotou nebo Českou
komorou architektů do soutěžních podmínek dle bodu 1) tohoto usnesení, které se
netýkají předmětu a účelu této soutěže

4)

ukládá
náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigerovi,
aby
zajistil
prostřednictvím
ÚHA
a
SŘ
organizaci
otevřené
anonymní
architektonicko-urbanistické soutěže “O návrh revitalizace veřejného prostoru ulice
Umělecká v Ostravě”

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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ZM_M 57
Návrh na poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji na
spolufinancování projektu “Kotlíkové dotace v Moravskoslezském
kraji”

Usnesení

(zn.předkl.)
33

Usnesení číslo: 1372/ZM1418/20
k usnesení č. 04939/RM1418/71
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ve výši 332.764,00 Kč
Moravskoslezskému kraji, 28. října 117, 702 18 Ostrava, na spolufinancování projektu
“Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji”

2)

rozhodlo
o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy
dle bodu 1) tohoto usnesení mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30
Ostrava, IČ: 00845451
a
Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692 dle přílohy č. 1
předloženého materiálu

ZM_M 58
Poskytnutí účelových neinvestičních dotací z Fondu pro děti ohrožené
znečištěním ovzduší na období od 01. 11. 2016 do 30. 04. 2017

(zn.předkl.)
33

Usnesení číslo: 1373/ZM1418/20
k usnesení č. 04941/RM1418/71
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o poskytnutí účelových neinvestičních dotací z Fondu pro děti ohrožených znečištěním ovzduší
na realizaci ozdravných pobytů v období od 01. 11. 2016 do 30. 04. 2017 ve výši:

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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• 60.000 Kč právnické osobě: Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna,
Bohumín - Šunychl 463, příspěvková organizace, IČO: 62331264, se sídlem
73581 Bohumín - Šunychl, Šunychelská 463 pro odloučené pracoviště Ostrava, Hájkova
8, 702 00 Ostrava-Přívoz dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a důvodové zprávy a
• 354.000 Kč právnické osobě: Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o.,
IČO: 26829690, se sídlem Ostrava - Hrabůvka, Bystřinova 90/5, PSČ 70030 dle přílohy č.
2 předloženého materiálu a důvodové zprávy
2)

rozhodlo
na straně statutárního města Ostravy o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší s právnickou osobou:
• Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna, Bohumín - Šunychl
463, příspěvková organizace, IČO: 62331264, se sídlem 73581 Bohumín - Šunychl,
Šunychelská 463 dle bodu 1) tohoto usnesení a přílohy č. 3 předloženého materiálu a
• Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o., IČO: 26829690, se sídlem
Ostrava - Hrabůvka, Bystřinova 90/5, PSČ 70030 dle bodu 1) tohoto usnesení a přílohy
č. 4 předloženého materiálu

3)

schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje financování
pol. 8115, ÚZ 1010, ORJ 120 ................................. o 126 tis. Kč
- snižují neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím
§ 3429, pol. 5339, ÚZ 1010, ORJ 190 .................... o 228 tis. Kč
- zvyšují neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám
§ 3429, pol. 5213, ÚZ 1010, ORJ 190 .................... o 354 tis. Kč

4)

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

Ing. Lukáš Jančálek,
vedoucí odboru financí a rozpočtu

T: 31.10.2016

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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ZM_M 32
Zpráva o hospodaření SMO za I. pololetí roku 2016

Usnesení

(zn.předkl.)
29

Usnesení číslo: 1374/ZM1418/20
k usnesení č. 04817/RM1418/69
Zastupitelstvo města
1)

projednalo
zprávu o hospodaření SMO za I. pololetí roku 2016

ZM_M 59
Návrh metodiky pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního města
Ostrava pro rok 2017

(zn.předkl.)
29

Usnesení číslo: 1375/ZM1418/20
Zastupitelstvo města
1)

vyhrazuje
si dle ustanovení § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění
pozdějších předpisů pravomoc schválit metodiku pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního
města Ostrava pro rok 2017

2)

schvaluje
metodiku pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 2017 dle
předloženého materiálu

ZM_M 60
Návrhy dodatků ke zřizovacím listinám 25 příspěvkových organizací
zřízených zastupitelstvem města

(zn.předkl.)
29

Usnesení číslo: 1376/ZM1418/20
k usnesení č. 04944/RM1418/71
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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dodatek č. 3 ke zřizovací listině právnické osoby Domov Sluníčko, Ostrava - Vítkovice,
příspěvková organizace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
2)

schvaluje
dodatek č. 3 kde zřizovací listině právnické osoby Domov Slunovrat, Ostrava - Přívoz,
příspěvková organizace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

3)

schvaluje
dodatek č. 4 ke zřizovací listině právnické osoby Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské
Hory, příspěvková organizace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

4)

schvaluje
dodatek č. 3 ke zřizovací listině právnické osoby Domov Čujkovova, Ostrava - Zábřeh,
příspěvková organizace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

5)

schvaluje
dodatek č. 3 ke zřizovací listině právnické osoby Domov Korýtko, příspěvková organizace dle
přílohy č. 5 předloženého materiálu

6)

schvaluje
dodatek č. 3 ke zřizovací listině právnické osoby Domov Magnolie, Ostrava - Vítkovice,
příspěvková organizace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

7)

schvaluje
dodatek č. 3 ke zřizovací listině právnické osoby Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková
organizace dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

8)

schvaluje
dodatek č. 3 ke zřizovací listině Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková
organizace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

9)

schvaluje
dodatek č. 7 ke zřizovací listině právnické osoby Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním

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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postižením Ostrava, příspěvková organizace dle přílohy č. 9 předloženého materiálu
10) schvaluje
dodatek č. 4 ke zřizovací listině právnické osoby Divadlo loutek Ostrava, příspěvková
organizace dle přílohy č. 10 předloženého materiálu
11) schvaluje
dodatek č. 3 ke zřizovací listině právnické osoby Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvková
organizace dle přílohy č. 11 předloženého materiálu
12) schvaluje
dodatek č. 4 ke zřizovací listině právnické osoby Knihovna města Ostravy, příspěvková
organizace dle přílohy č. 12 předloženého materiálu
13) schvaluje
dodatek č. 3 ke zřizovací listině právnické osoby Komorní scéna Aréna, příspěvková
organizace dle přílohy č. 13 předloženého materiálu
14) schvaluje
dodatek č. 3 ke zřizovací listině právnické osoby Lidová konzervatoř a Múzická škola,
příspěvková organizace dle přílohy č. 14 předloženého materiálu
15) schvaluje
dodatek č. 3 ke zřizovací listině právnické osoby Národní divadlo moravskoslezské,
příspěvková organizace dle přílohy č. 15 předloženého materiálu
16) schvaluje
dodatek č. 3 ke zřizovací listině právnické osoby Ostravské muzeum, příspěvková organizace
dle přílohy č. 16 předloženého materiálu
17) schvaluje
dodatek č. 3 ke zřizovací listině právnické osoby Středisko volného času, Ostrava - Moravská
Ostrava, příspěvková organizace dle přílohy č. 17 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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18) schvaluje
dodatek č. 3 ke zřizovací listině právnické osoby Středisko volného času Korunka, Ostrava Mariánské Hory, příspěvková organizace dle přílohy č. 18 předloženého materiálu
19) schvaluje
dodatek č. 3 ke zřizovací listině právnické osoby Středisko volného času, Ostrava - Zábřeh,
příspěvková organizace dle přílohy č. 19 předloženého materiálu
20) schvaluje
dodatek č. 3 ke zřizovací listině právnické osoby Dům dětí a mládeže, Ostrava - Poruba,
příspěvková organizace dle přílohy č. 20 předloženého materiálu
21) schvaluje
dodatek č. 2 ke zřizovací listině právnické osoby Firemní školka města Ostravy, příspěvková
organizace dle přílohy č. 21 předloženého materiálu
22) schvaluje
dodatek č. 3 ke zřizovací listině právnické osoby Dětské centrum Domeček, příspěvková
organizace dle přílohy č. 22 předloženého materiálu
23) schvaluje
dodatek č. 4 ke zřizovací listině právnické osoby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková
organizace dle přílohy č. 23 předloženého materiálu
24) schvaluje
dodatek č. 6 ke zřizovací listině právnické osoby Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková
organizace dle přílohy č. 24 předloženého materiálu
25) schvaluje
dodatek č. 1 ke zřizovací listině právnické osoby PLATO Ostrava, příspěvková organizace dle
přílohy č. 25 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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26) stanoví,
že dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací dle bodu 1) až 25) tohoto
usnesení podepíše spolu s primátorem Ing. Tomášem Macurou, MBA, náměstkyně primátora
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D.

• Tisková oprava Tisková oprava k usnesení zastupitelstva města č. 1265/ZM1418/19 ze
dne 14.9.2016

(zn.předkl.)
32

Zastupitelstvo města
1)

Chybné znění:
rozhodlo o záměru města směnit
pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy
- pozemek parc. č. 3606/25
- pozemek parc. č. 3606/7
k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
nesvěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
- pozemek parc. č. 2049/5
- pozemek parc. č. 2062/4
- pozemek parc. č. 2087/23
- pozemek parc. č. 2087/24
- pozemek parc. č. 2078/27
k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

- pozemek p.p.č. 497/29
- pozemek p.p.č. 958/25
- pozemek p.p.č. 958/26
k.ú. Přívoz, obec Ostrava
nesvěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
- pozemek p.p.č. 958/27
- pozemek p.p.č. 966/12
k.ú. Přívoz, 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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svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
za podmínky, že Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz vydá souhlasné
stanovisko ke směně výše uvedených pozemků
za
pozemky ve vlastnictví České republiky - Ředitelství silnic a dálnic ČR,se sídlem Na Pankráci
546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČ 659 93 390
- pozemek parc. č. 2045/20
- pozemek parc. č. 2045/18
- pozemek parc. č. 2045/28
- pozemek parc. č. 2040/17
- pozemek parc. č. 2064/54
- pozemek parc. č. 2040/19
- pozemek parc. č. 1882/1
- pozemek parc. č. 1882/4
- pozemek parc. č. 1882/5
- pozemek parc. č. 1888/2
- pozemek parc. č. 1800/71
- pozemek parc. č. 1800/72
- pozemek parc. č. 1977/20
- pozemek parc. č. 1800/51
- pozemek parc. č. 1800/52
- pozemek parc. č. 1800/69
- pozemek parc. č. 1800/70
- pozemek parc. č. 1977/18
- pozemek parc. č. 1977/19
- pozemek parc. č. 1977/39
- pozemek parc. č. 1985/9
- pozemek parc. č. 3606/36
- pozemek parc. č. 2220/8
- pozemek parc. č. 2236/2
- pozemek parc. č. 2238/5
- pozemek parc. č. 2241/4
- pozemek parc. č. 2241/5
- pozemek parc. č. 2327/4
- pozemek parc. č. 3606/21
- pozemek parc. č. 3606/27
- pozemek parc. č. 3606/34
- pozemek parc. č. 4240/25
- pozemek parc. č. 4240/36
- pozemek parc. č. 1329/4
- pozemek parc. č. 1329/10
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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- pozemek parc. č. 1329/11
- pozemek parc. č. 2362/20
- pozemek parc. č. 2362/24
- pozemek parc. č. 2362/25
- pozemek parc. č. 2379/29
- pozemek parc. č. 2379/30
- pozemek parc. č. 1295/2
- pozemek parc. č. 2134/4
- pozemek parc. č. 4241/5
- pozemek parc. č. 4244/5
- pozemek parc. č. 1324/5
- pozemek parc. č. 2264/22
- pozemek parc. č. 2329/1
k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
- pozemek p.p.č. 458/12
- pozemek p.p.č. 442/48
- pozemek p.p.č. 958/22
- pozemek p.p.č. 958/28
- pozemek p.p.č. 1066/1
k.ú. Přívoz, obec Ostrava
- pozemek p.p.č. 161/20
- pozemek p.p.č. 161/21
- pozemek p.p.č. 161/23
- pozemek p.p.č. 161/24
- pozemek p.p.č. 161/26
- pozemek p.p. č. 161/30
- pozemek p.p.č. 163/4
- pozemek p.p.č. 168/59
- pozemek p.p.č. 168/61
- pozemek p.p.č. 168/62
- pozemek p.p.č. 168/63
- pozemek p.p.č. 168/64
- pozemek p.p.č. 172/5
- pozemek p.p.č. 487/4
- pozemek p.p.č. 1065
k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava
- pozemek p.p.č. 355/71
k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Správné znění:
rozhodlo o záměru města směnit pozemky
pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy
- pozemek parc. č. 3606/25
- pozemek parc. č. 3606/7
k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
nesvěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
- pozemek parc. č. 2049/5
- pozemek parc. č. 2062/4
- pozemek parc. č. 2087/23
- pozemek parc. č. 2087/24
- pozemek parc. č. 2087/27
k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

- pozemek p.p.č. 497/29
- pozemek p.p.č. 958/25
- pozemek p.p.č. 958/26
k.ú. Přívoz, obec Ostrava
nesvěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
- pozemek p.p.č. 958/27
- pozemek p.p.č. 966/12
k.ú. Přívoz, obec Ostrava
svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
za podmínky, že Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz vydá souhlasné
stanovisko ke směně výše uvedených pozemků
za
pozemky ve vlastnictví České republiky - Ředitelství silnic a dálnic ČR,se sídlem Na Pankráci
546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČ 659 93 390
- pozemek parc. č. 2045/20
- pozemek parc. č. 2045/18
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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- pozemek parc. č. 2045/28
- pozemek parc. č. 2040/17
- pozemek parc. č. 2064/54
- pozemek parc. č. 2040/19
- pozemek parc. č. 1882/1
- pozemek parc. č. 1882/4
- pozemek parc. č. 1882/5
- pozemek parc. č. 1888/2
- pozemek parc. č. 1800/71
- pozemek parc. č. 1800/72
- pozemek parc. č. 1977/20
- pozemek parc. č. 1800/51
- pozemek parc. č. 1800/52
- pozemek parc. č. 1800/69
- pozemek parc. č. 1800/70
- pozemek parc. č. 1977/18
- pozemek parc. č. 1977/19
- pozemek parc. č. 1977/39
- pozemek parc. č. 1985/9
- pozemek parc. č. 3606/36
- pozemek parc. č. 2220/8
- pozemek parc. č. 2236/2
- pozemek parc. č. 2238/5
- pozemek parc. č. 2241/4
- pozemek parc. č. 2241/5
- pozemek parc. č. 2327/4
- pozemek parc. č. 3606/21
- pozemek parc. č. 3606/27
- pozemek parc. č. 3606/34
- pozemek parc. č. 4240/25
- pozemek parc. č. 4240/36
- pozemek parc. č. 1329/4
- pozemek parc. č. 1329/10
- pozemek parc. č. 1329/11
- pozemek parc. č. 2362/20
- pozemek parc. č. 2362/24
- pozemek parc. č. 2362/25
- pozemek parc. č. 2379/29
- pozemek parc. č. 2379/30
- pozemek parc. č. 1295/2
- pozemek parc. č. 2134/4
- pozemek parc. č. 4241/5
- pozemek parc. č. 4244/5
- pozemek parc. č. 1324/5
- pozemek parc. č. 2264/22
- pozemek parc. č. 2329/1
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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- pozemek p.p.č. 458/12
- pozemek p.p.č. 442/48
- pozemek p.p.č. 958/22
- pozemek p.p.č. 958/28
- pozemek p.p.č. 1066/1
k.ú. Přívoz, obec Ostrava
- pozemek p.p.č. 161/20
- pozemek p.p.č. 161/21
- pozemek p.p.č. 161/23
- pozemek p.p.č. 161/24
- pozemek p.p.č. 161/26
- pozemek p.p. č. 161/30
- pozemek p.p.č. 163/4
- pozemek p.p.č. 168/59
- pozemek p.p.č. 168/61
- pozemek p.p.č. 168/62
- pozemek p.p.č. 168/63
- pozemek p.p.č. 168/64
- pozemek p.p.č. 172/5
- pozemek p.p.č. 487/4
- pozemek p.p.č. 1065
k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava
- pozemek p.p.č. 355/71
k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
• Tisková oprava Tisková oprava usnesení zastupitelstva města č. 1256/ZM1418/19 ze
dne 14.9.2016

(zn.předkl.)
32

Zastupitelstvo města
1)

Chybné znění:
3) rozhodlo
o odejmutí
b) pozemků:
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p.p.č. 455/3 - ostatní plocha, jiná plocha
p.p.č. 460/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace
p.p.č. 460/14 - ostatní plocha, zeleň
p.p.č. 460/15 - ostatní plocha, zeleň
p.p.č. 460/27 - ostatní plocha, zeleň
p.p.č. 1626 - ostatní plocha, jiná plocha
p.p.č. 438/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace
p.p.č. 739/40- ostatní plocha, jiná plocha
p.p.č. 439/41- ostatní plocha, jiná plocha
p.p.č. 439/42 - ostatní plocha, ostatní komunikace
p.p.č. 440/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace
p.p.č. 1022/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace
vše v k.ú. Zábřeh - VŽ, obec Ostrava
městskému obvodu Vítkovice za podmínky, že zastupitelstvo městského obvodu vydá s
odejmutím souhlasné stanovisko
2)

Správné znění:
3) rozhodlo
o odejmutí
b) pozemků:
p.p.č. 455/3 - ostatní plocha, jiná plocha
p.p.č. 460/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace
p.p.č. 460/14 - ostatní plocha, zeleň
p.p.č. 460/15 - ostatní plocha, zeleň
p.p.č. 460/27 - ostatní plocha, zeleň
p.p.č. 1626 - ostatní plocha, jiná plocha
p.p.č. 438/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace
p.p.č. 439/40 - ostatní plocha, jiná plocha
p.p.č. 439/41 - ostatní plocha, jiná plocha
p.p.č. 439/42 - ostatní plocha, ostatní komunikace
p.p.č. 440/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace
p.p.č. 1022/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace
vše v k.ú. Zábřeh - VŽ, obec Ostrava
městskému obvodu Vítkovice za podmínky, že zastupitelstvo městského obvodu vydá s
odejmutím souhlasné stanovisko
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