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Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města

Usnesení

Přehled usnesení zastupitelstva města dle čísel ze dne: 04.03.2015
Číslo usnesení

Materiál

Název

zn.předkl.

0166/ZM1418/4

ZM_M 0

35

0167/ZM1418/4

ZM_M 0

0168/ZM1418/4

ZM_M 0

0169/ZM1418/4
0170/ZM1418/4
0171/ZM1418/4

ZM_M 1
ZM_M 3
ZM_M 81

0172/ZM1418/4

ZM_M 4

0173/ZM1418/4

ZM_M 5

0174/ZM1418/4

ZM_M 6

0175/ZM1418/4
0176/ZM1418/4
0177/ZM1418/4

ZM_M 7
ZM_M 8
ZM_M 9

0178/ZM1418/4
0179/ZM1418/4

ZM_M 10
ZM_M 44

0180/ZM1418/4

ZM_M 45

0181/ZM1418/4

ZM_M 46

Schválení programu 4. zasedání zastupitelstva
města konaného dne 4. 3. 2015
Určení ověřovatelů zápisu ze 4. zasedání
zastupitelstva města konaného dne 4. 3. 2015
Zpráva ověřovatelů zápisu z 3. zasedání
zastupitelstva města konaného dne 28.1.2015
Informace o činnosti orgánů města
Volba člena rady města
Návrh na způsob zveřejňování smluv statutárním
městem Ostrava
Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace
na pořádání Dnů NATO v Ostravě & Dnů
Vzdušných sil Armády České republiky 2015
Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace z
rozpočtu statutárního města Ostravy na provoz a
činnost Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a
Slezska, z.s. v roce 2015
Žádost Spolku Lungta o podporu mezinárodní
kampaně “Vlajka pro Tibet” a vyvěšení tibetské
vlajky na budovu Radnice města Ostravy dne
10.3.2015
Informace o plnění usnesení zastupitelstva města
Oprava schváleného rozpočtu SMO pro rok 2015
Pravidelná informace o stavu přípravy a realizace
Průmyslové zóny Ostrava-Hrabová, Strategické
průmyslové zóny Ostrava-Mošnov, Rozvojové
zóny Hrušov a Vědecko-technologického parku
Ostrava za II. pololetí roku 2014
Pojmenování nově vzniklých ulic v k.ú. Muglinov
Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace z
rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2015
společnosti MONTANEX, a.s., IČ: 47677180, se
sídlem Výstavní 2510/10, 709 00 Ostrava –
Mariánské Hory, na vydání knihy “Bez nároku na
slávu”
Návrh na uzavření Dohody o partnerských
vztazích mezi statutárním městem Ostrava (Česká
republika) a městem Suzhou (Čínská lidová
republika)
Návrh na schválení Statutu fondu pro upevnění
veřejného pořádku, bezpečnosti, ochrany osob a
majetku
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0182/ZM1418/4

ZM_M 47

0183/ZM1418/4

ZM_M 48

0184/ZM1418/4
0185/ZM1418/4

ZM_M 49
ZM_M 50

0186/ZM1418/4

ZM_M 51

0187/ZM1418/4

ZM_M 52

0188/ZM1418/4

ZM_M 53

0189/ZM1418/4

ZM_M 11

0190/ZM1418/4

ZM_M 12

0191/ZM1418/4

ZM_M 13

0192/ZM1418/4

ZM_M 14

0193/ZM1418/4

ZM_M 15

0194/ZM1418/4

ZM_M 16

0195/ZM1418/4

ZM_M 17

0196/ZM1418/4

ZM_M 18
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Usnesení

Schválení dodatků č. 3 ke smlouvám o realizaci
IPRM “Pól rozvoje” a “Magnet regionu”, ročních
monitorovacích zpráv IPRM za rok 2014 a
zařazení projektu “Autobusový terminál Dubina
Interspar, Ostrava - Dubina” do IPRM Pól rozvoje
Uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o úvěru
registrační číslo 714002200002, ev. č.
00653/2002/OFR/LPO ze dne 26.4.2002
Úprava závazného ukazatele a rozpočtu r. 2015
Zrušení usnesení zastupitelstva města ve vztahu ke
změně provozovatele Útulku pro nalezené psy v
Ostravě-Třebovicích
Volba přísedících a vzdání se funkce přísedících
Okresního soudu v Ostravě
Posouzení smlouvy č. 14190963 o poskytnutí
podpory ze Státního fondu životního prostředí
České republiky pro projekt “ Zateplení a výměna
oken hasičské zbrojnice Ostrava-Plesná”
Poskytnutí dotace z Operačního programu Životní
prostředí na projekt “Přírodní zahrada MŠ Větrná”
Návrh Dohody o prominutí dluhu (poplatků z
prodlení a úroků z prodlení) k bytu na ul. Horní č.
3037/110, neprominutí dluhu (poplatků z prodlení
a úroku z prodlení) k bytu na ul. Horní č.
3035/106, Ostrava-Bělský Les
Návrhy dodatků zřizovacích listin 23
příspěvkových organizací zřízených statutárním
městem Ostrava - aktualizace majetku ke dni
31.12.2014
Návrh na záměr města darovat pozemek v k.ú.
Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul.
Švabinského)
Návrh koupit nemovitou věc v k.ú. Poruba, obec
Ostrava v rámci investiční akce “Cyklistické
propojení ul. 17. listopadu, VTP” a návrh zrušit
bod 1) usnesení zastupitelstva města č.
0099/ZM1418/2 ze dne 17.12.2014
Návrh na záměr města prodat část pozemku v k.ú.
Krásné Pole, obec Ostrava; Návrh na záměr města
směnit pozemky v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava
Návrh prodat nemovité věci v k. ú. Petřkovice u
Ostravy a Mariánské Hory, obec Ostrava
Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v
k.ú. Solanec pod Soláněm, obec HutiskoSolanec,v k.ú. Zábřeh nad Odrou a v k.ú. Nová
Bělá, obec Ostrava
Návrh na záměr města neprodat části pozemků v
k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
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0197/ZM1418/4

ZM_M 19

0198/ZM1418/4

ZM_M 20

0199/ZM1418/4

ZM_M 21

0200/ZM1418/4

ZM_M 22

0201/ZM1418/4

ZM_M 23

0202/ZM1418/4

ZM_M 24

0203/ZM1418/4

ZM_M 25

0204/ZM1418/4

ZM_M 26

0205/ZM1418/4

ZM_M 27

0206/ZM1418/4

ZM_M 28

0207/ZM1418/4

ZM_M 29

0208/ZM1418/4

ZM_M 30

0209/ZM1418/4

ZM_M 31

0210/ZM1418/4

ZM_M 54

0211/ZM1418/4

ZM_M 55
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Usnesení

Návrh na záměr města neprodat pozemky pod
garážemi v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava
Návrh na záměr města neprodat pozemky v k.ú.
Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Křižíkova)
Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v
k.ú. Michálkovice a k.ú. Slezská Ostrava, obec
Ostrava
Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o
zřízení služebnosti s budoucím vlastníkem
pozemku Generali Pojišťovna a.s. pro budoucího
oprávněného statutární město Ostrava
Návrh na nevyužití předkupního práva ke stavbě v
k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita
Sokolská třída)
Návrh na záměr města prodat pozemky parc.č.
101/44 a parc.č. 101/43 v k.ú. Dubina u Ostravy,
obec Ostrava
Návrh vložit majetek statutárního města Ostravy
do základního kapitálu Dopravního podniku
Ostrava a.s.
Nové projednání “Žádosti o uznání vlastnictví
pozemku, výzva k nápravě vlastnického práva”,
týkající se části pozemku parc.č. 3828/1 v k.ú.
Stará Bělá, obec Ostrava
Souhlasné prohlášení o vzájemném vydržení - k
nemovitým věcem v k.ú. Přívoz, obec Ostrava
Informace o průběhu realizace Integrovaného
plánu rozvoje města “Budoucnost Vítkovic”
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o
poskytnutí investiční účelové dotace obchodní
společnosti Sportovní a rekreační zařízení města
Ostravy, s.r.o.
Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových
dotací v oblasti kultury z rozpočtu statutárního
města Ostrava pro rok 2015
Návrh Smlouvy o spolupráci při uspořádání
Kontinentálního poháru IAAF 2018 mezi
statutárním městem Ostravou a Českým
atletickým svazem
Návrh na přijetí daru veřejného osvětlení a
uzavření darovací smlouvy na splaškovou
kanalizaci, vodovodní řad a veřejné osvětlení s
dárci O.S., Š.S. a uzavření smluv o zřízení
služebnosti s fyzickými osobami v k.ú.
Proskovice, obec Ostrava
Návrh na záměr města směnit pozemky v k.ú.
Polanka nad Odrou, obec Ostrava
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0212/ZM1418/4

ZM_M 56

0213/ZM1418/4

ZM_M 57

0214/ZM1418/4

ZM_M 58

0215/ZM1418/4

ZM_M 59

0216/ZM1418/4

ZM_M 60

0217/ZM1418/4

ZM_M 61

0218/ZM1418/4

ZM_M 62

0219/ZM1418/4

ZM_M 63

0220/ZM1418/4

ZM_M 64

0221/ZM1418/4

ZM_M 65

0222/ZM1418/4

ZM_M 32

0223/ZM1418/4

ZM_M 33
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Návrh na zřízení věcného předkupního práva k
nemovitým věcem
Návrh na výkup pozemků v k.ú. Hrabová, obec
Ostrava od fyzických osob a od společnosti Alex
Stylinvest a.s. za účelem rozšíření hřbitova
Návrh na záměr města prodat část pozemku
svěřeného městskému obvodu Poruba Návrh na
záměr města neprodat nemovité věci v k. ú.
Martinov ve Slezsku, obec Ostrava
Návrh na záměr města prodat část pozemku p.p.č.
306/3, k.ú. Muglinov, obec Ostrava a návrh na
záměr města neprodat pozemek parc.č. 749/1, k.ú.
Koblov, obec Ostrava
Návrh na záměr města prodat pozemky v k.ú.
Svinov, obec Ostrava
Návrh na záměr města prodat spoluvlastnické
podíly nemovitých věcí v k.ú. Bystřice pod
Hostýnem, obec Bystřice pod Hostýnem a k.ú.
Paseka u Šternberka, obec Paseka, návrh přijmout
darem nemovité věci v k.ú. Mariánské Hory, obec
Ostrava
Návrh na uzavření smluv o zřízení věcného
břemene - služebnosti s MSK - Správou silnic
Moravskoslezského kraje, Povodí Odry s.p.,
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
Návrh na uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o
poskytnutí víceleté účelové dotace uzavřené se
zájmovým sdružením právnických osob
TROJHALÍ KAROLINA
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu
statutárního města Ostravy pro rok 2015 v
oblastech Tělovýchova a sport, Vrcholový sport a
Volný čas
Návrh Zásad pro poskytování účelových dotací z
odvodů z loterií a jiných podobných her včetně
návrhu na vyhlášení výběrového řízení pro
poskytování účelových dotací
Rozhodnutí o poskytnutí 3 dotací z Operačního
programu Životní prostředí - Dům dětí a mládeže
Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
Návrh na poskytnutí finančních prostředků pro rok
2015 právnické osobě Čtyřlístek - centrum pro
osoby se zdravotním postižením Ostrava, p.o. na
spolufinancování projektu “Domov Třebovice a
Chráněné bydlení Třebovice”
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0224/ZM1418/4

ZM_M 34

0225/ZM1418/4

ZM_M 66

0226/ZM1418/4

ZM_M 67

0227/ZM1418/4

ZM_M 68

0228/ZM1418/4

ZM_M 69

0229/ZM1418/4

ZM_M 70

0230/ZM1418/4

ZM_M 71

0231/ZM1418/4

ZM_M 72

0232/ZM1418/4

ZM_M 35

0233/ZM1418/4

ZM_M 36

0234/ZM1418/4

ZM_M 37

0235/ZM1418/4

ZM_M 38

0236/ZM1418/4

ZM_M 39

0237/ZM1418/4

ZM_M 40
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Návrh na poskytnutí účelových dotací na podporu
rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v
mateřských, základních a středních školách se
sídlem na území SMO pro rok 2015
Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových
dotací pro rok 2015 v oblasti protidrogové
prevence a prevence kriminality
Poskytnutí finančních prostředků Domu dětí a
mládeže, Ostrava - Poruba, p.o. na opravu topného
systému ve středisku Plesná a úprava závazného
ukazatele
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu
statutárního města Ostrava pro rok 2015 v oblasti
školství
Návrh na poskytnutí investiční dotace právnické
osobě Domov Sluníčko, příspěvková organizace,
IČO 70631832 v objemu 2.181 tis. Kč
Smlouva o poskytnutí podpory a přijetí
předběžného Rozhodnutí o poskytnutí dotace k
projektu “Snížení spotřeby energie v ZOO Ostrava
- Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková
organizace” v rámci Operačního programu
Životního prostředí
Návrh na členství v dozorčí radě obchodní
společnosti Krematorium Ostrava, a.s.
Plnění usnesení zastupitelstva města č.
1517/ZM1014/22 ze dne 30.1.2013
Poskytnutí účelové neinvestiční dotace na provoz
Nadace na pomoc zvířatům v roce 2015
Rozšíření účelu smlouvy o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města
Ostravy č. 2181/2012/OŽP na “Provoz
automatických měřících stanic”
Veřejná zakázka “Prodloužení kanalizace ul.
Hradní”, poř. č. 290/2014
Veřejná zakázka “Propojenost cyklistické trasy v
úseku ul. Psohlavců, Martinovská”, poř. č.
205/2014
Veřejná zakázka “Přestupní uzel Hulváky, I. etapa
- Dodatek č. 1”, poř. č. 283/2014
Návrh na uzavření “Dodatku č. 1 Smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene” v
souvislosti se stavbou “Rekonstrukce vodovodu
Přemyšov - Poruba”
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0238/ZM1418/4

ZM_M 41

0239/ZM1418/4

ZM_M 42

0240/ZM1418/4

ZM_M 73

0241/ZM1418/4

ZM_M 74

0242/ZM1418/4

ZM_M 75

0243/ZM1418/4

ZM_M 76

0244/ZM1418/4

ZM_M 77

0245/ZM1418/4

ZM_M 78

0246/ZM1418/4

ZM_M 43

0247/ZM1418/4

ZM_M 79

0248/ZM1418/4

ZM_M 80
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Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností” a
“Smlouvy o zřízení věcného břemene” v
souvislosti se stavbami odboru investičního
zahrnutými do kapitálového rozpočtu města
Ostravy
Informace o vývoji projektu Nová Karolina za
období 11/2013 až 12/2014
Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu a
rozšíření kanalizace ul. Nad Porubkou”, poř. č.
251/2014
Veřejná zakázka “Rozšíření výukového areálu
Bělský les - výukové centrum”, poř. č. 22/2015
Veřejná zakázka “Výstavba vrtulníkového
hangáru v areálu HZS MSK”, poř. č. 010/2015
Návrh na uzavření smluv o smlouvách budoucích
o služebnosti v souvislosti se stavbami odboru
investičního, zahrnutými do kapitálového rozpočtu
statutárního města Ostravy
Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností” v
souvislosti se stavbou “Cyklostezky-úsek
Koblovský most, lávka na Kamenec”
Významná veřejná zakázka “Rekonstrukce
kanalizace Jeremenko - III. ETAPA”, poř. č.
282/2014
Návrh na uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města
Ostravy společnosti Koordinátor ODIS s.r.o.
Návrh odpovědi na dotaz občanského sdružení
Efektivní veřejná doprava pro Havířov a okolí
Veřejná zakázka “Inteligentní zastávky”, poř.č.
198/2014
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Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města
ZM_M 0
Schválení programu 4. zasedání zastupitelstva města konaného dne 4.
3. 2015

Usnesení

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 0166/ZM1418/4
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
program 4. zasedání zastupitelstva města konaného dne 4. 3. 2015

ZM_M 0
Určení ověřovatelů zápisu ze 4. zasedání zastupitelstva města
konaného dne 4. 3. 2015

(zn.předkl.)
72

Usnesení číslo: 0167/ZM1418/4
Zastupitelstvo města
1)

určuje
za ověřovatele zápisu ze 4. zasedání zastupitelstva města konaného dne 4. 3. 2015 Ing. Jakuba
Ježe a Ing. Vladimíra Stuchlého

ZM_M 0
(zn.předkl.)
Zpráva ověřovatelů zápisu z 3. zasedání zastupitelstva města konaného
72
dne 28.1.2015
Usnesení číslo: 0168/ZM1418/4
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
zprávu ověřovatelů zápisu doc. Ing. Roberta Čepa, Ph.D., a Ing. Františka Kolaříka o ověření
zápisu z 3. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 28.1.2015

ZM_M 1
Informace o činnosti orgánů města
Usnesení číslo: 0169/ZM1418/4
Zastupitelstvo města
1)

bere na vědomí
informaci o činnosti orgánů města
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(zn.předkl.)
35

Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města

ZM_M 3
Volba člena rady města

Usnesení

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 0170/ZM1418/4
Zastupitelstvo města
1)

bere na vědomí
rezignaci pana Libora Grygara na funkci člena rady města k 28.1.2015

2)

volí
podle § 84 odst. (2) písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů,
dalšího člena rady města
Václava Štolbu

ZM_M 81
Návrh na způsob zveřejňování smluv statutárním městem Ostrava

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 0171/ZM1418/4
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
do návrhu smluv předložených 4. zasedání zastupitelstva města konanému dne 04.03.2015 k
rozhodnutí, které budou v souladu s usnesením rady města č. 00369/RM1418/8 ze dne
13.1.2015 zveřejněny na internetových stránkách www.ostrava.cz a které budou uzavírány s
právnickými osobami a fyzickými osobami podnikajícími, doplnit následující ujednání:
„Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva, vč. příloh, dodatků a související technické
dokumentace bude v plném rozsahu zveřejněna na internetových stránkách statutárního města
Ostravy (www.ostrava.cz).“

2)

rozhodlo,
že v případě neudělení souhlasu druhou smluvní stranou se změnou návrhu smlouvy v souladu
s bodem 1) tohoto usnesení, bude smlouva zveřejněna v anonymizované podobě
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Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města
ZM_M 4
Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace na pořádání Dnů
NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil Armády České republiky 2015

Usnesení

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 0172/ZM1418/4
k usnesení č. 00532/RM1418/11
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ve výši 2 340
tis. Kč společnosti Jagello 2000, Výstavní 8, 709 00 Ostrava 9, IČO 70640866, zastoupené
předsedou sdružení Zbyňkem Pavlačíkem, na pořádání Dnů NATO v Ostravě & Dnů
Vzdušných sil České republiky 2015

2)

schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
- sníží běžné výdaje na § 2143, pol. 5909, ORJ 221 o 2 340 tis. Kč
- zvýší neinvestiční transfery občanským sdružením na § 2143, položka 5222, ORJ od 2 340
tis. Kč

3)

rozhodlo
o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města
Ostravy dle bodu 1) tohoto usnesení mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729
30 Ostrava 25, IČO 00845451 a společností Jagello 2000, Výstavní 8, 709 00 Ostrava 9,
IČO 70640866 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

4)

ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení
Termín: 31. 3. 2015

ZM_M 5
Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu
statutárního města Ostravy na provoz a činnost Sdružení obrany
spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. v roce 2015
Usnesení číslo: 0173/ZM1418/4
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(zn.předkl.)
35

Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města

Usnesení

k usnesení č. 00535/RM1418/11
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ve výši 50 tis.
Kč Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s., Střelniční 8, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava, IČ 22831738, na provoz a činnost Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a
Slezska, z. s. v roce 2015

2)

schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
- sníží běžné výdaje
na § 2143, pol. 5909, ORJ 221 o 50 tis. Kč
- zvýší se neinvestiční transfery
na § 2141, položka 5222, ORJ o 50 tis. Kč

3)

rozhodlo
o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města
Ostravy dle bodu 1) tohoto usnesení mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729
30 Ostrava, IČ 00845451 a Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s., Střelniční
8, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 22831738, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

4)

ukládá
radě města
realizovat přijaté rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení
Termín: 31. 3. 2015

ZM_M 6
(zn.předkl.)
Žádost Spolku Lungta o podporu mezinárodní kampaně “Vlajka pro
35
Tibet” a vyvěšení tibetské vlajky na budovu Radnice města Ostravy dne
10.3.2015
Usnesení číslo: 0174/ZM1418/4
k usnesení č. 00534/RM1418/11
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
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Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města

Usnesení

o nepřipojení se k mezinárodní kampani “Vlajka pro Tibet” a nevyvěšení tibetské vlajky na
budovu Radnice města Ostravy dne 10.3.2015
2)

ukládá
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA
informovat Spolek Lungta o rozhodnutí zastupitelstvu města
Vyřizuje:

Mgr. Michal Bayer,
zastupující vedoucí kanceláře primátora

ZM_M 7
Informace o plnění usnesení zastupitelstva města

T: 06.03.2015

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 0175/ZM1418/4
k usnesení č. 00528/RM1418/11
Zastupitelstvo města
1)

souhlasí
s předloženou kontrolou plnění usnesení zastupitelstva města s tím, že usnesení č.:
3293/ZM0610/41 bod 2) ze dne 15.09.2010
2458/ZM1014/32 bod 3) ze dne 21.05.2014
2514/ZM1014/32 bod 4) ze dne 21.05.2014
2649/ZM1014/33 bod 4) ze dne 25.06.2014
2650/ZM1014/33 bod 2) ze dne 25.06.2014
2672/ZM1014/34 bod 3) ze dne 10.09.2014
2794/ZM1014/35 bod 4) ze dne 08.10.2014
2795/ZM1014/35 bod 4) ze dne 08.10.2014
2796/ZM1014/35 bod 3) ze dne 08.10.2014
2847/ZM1014/35 bod 3) ze dne 08.10.2014
2853/ZM1014/35 bod 4) ze dne 08.10.2014
2880/ZM1014/35 bod 3) ze dne 08.10.2014
2856/ZM1014/35 bod 3) ze dne 08.10.2014
2858/ZM1014/35 bod 5) ze dne 08.10.2014
2859/ZM1014/35 bod 3) ze dne 08.10.2014
2861/ZM1014/35 bod 7) ze dne 08.10.2014
2862/ZM1014/35 bod 4) ze dne 08.10.2014
2864/ZM1014/35 bod 3) ze dne 08.10.2014
2865/ZM1014/35 bod 4) ze dne 08.10.2014
2870/ZM1014/35 bod 4) ze dne 08.10.2014
2873/ZM1014/35 bod 4) ze dne 08.10.2014
17/ZM1418/2 bod 2) ze dne 17.12.2014
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zastupitelstvo města

Usnesení

20/ZM1418/2 bod 3) ze dne 17.12.2014
101/ZM1418/2 bod 4) ze dne 17.12.2014
102/ZM1418/2 bod 6) ze dne 17.12.2014
107/ZM1418/2 bod 4) ze dne 17.12.2014
128/ZM1418/2 bod 2) ze dne 17.12.2014
149/ZM1418/3 bod 6) ze dne 28.01.2015
155/ZM1418/3 bod 3) ze dne 28.01.2015
156/ZM1418/3 bod 3) ze dne 28.01.2015
157/ZM1418/3 bod 3) ze dne 28.01.2015
161/ZM1418/3 bod 3) ze dne 28.01.2015
vyřazuje ze sledování dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
2)

souhlasí
s předloženou kontrolou plnění usnesení zastupitelstva města s tím, že usnesení č.:
1253/25 bod 2) ze dne 27.03. a 10.04.2002
590/12 bod 2) ze dne 17.12.2003
1636/28 bod 3) ze dne 25.05.2005
2352/ZM1014/30 bod 3) ze dne 19.2.2014
2666/ZM1014/34 bod 2) ze dne 10.09.2014
143/ZM1418/3 bod 2) ze dne 28.01.2015
(zodp.: Ing. Tomáš. Macura, MBA, primátor)
127/ZM1014/4 bod 3) ze dne 26.01.2011
359/ZM1014/7 bod 2) ze dne 27.04.2011
1896/ZM1014/26 bod 5) ze dne 26.06.2013
1899/ZM1014/26 bod 6) ze dne 26.06.2013
2535/ZM1014/33 bod 2) ze dne 25.06.2014
148/ZM1418/3 bod 5) ze dne 28.01.2015
(zodp.: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
1178/ZM1014/17 bod 3) ze dne 27.06.2012
(zodp.: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
2462/ZM1014/32 bod 6) ze dne 21.05.2014
(zodp.: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)
159/ZM1418/3 bod 47) ze dne 28.01.2015
(zodp.: delegovaní zástupci SMO na valné hromady obchodních společností)
ponechává ve sledování dle termínů uvedených v příloze č. 2 předloženého materiálu
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Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města
ZM_M 8
Oprava schváleného rozpočtu SMO pro rok 2015

Usnesení

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 0176/ZM1418/4
k usnesení č. 00537/RM1418/11
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
opravu schváleného rozpočtu SMO pro rok 2015 dle důvodové zprávy předloženého materiálu

ZM_M 9
(zn.předkl.)
Pravidelná informace o stavu přípravy a realizace Průmyslové zóny
35
Ostrava-Hrabová, Strategické průmyslové zóny Ostrava-Mošnov,
Rozvojové zóny Hrušov a Vědecko-technologického parku Ostrava za II.
pololetí roku 2014
Usnesení číslo: 0177/ZM1418/4
k usnesení č. 2666/ZM1014/34
k usnesení č. 00525/RM1418/11
Zastupitelstvo města
1)

projednalo
Informaci o stavu přípravy a realizace
a) Průmyslové zóny Ostrava-Hrabová dle přílohy č. 1
b) Strategické průmyslové zóny Ostrava-Mošnov dle přílohy č. 2
c) Rozvojové zóny Hrušov dle přílohy č. 3
d) Vědecko-technického parku Ostrava dle přílohy č. 4

2)

ukládá
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA
předložit zastupitelstvu města k projednání informaci o vývoji projektů dle bodu č. 1 tohoto
usnesení
Vyřizuje:
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Ing. Václav Palička,
vedoucí odboru strategického rozvoje

T: 30.06.2015

Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města
ZM_M 10
Pojmenování nově vzniklých ulic v k.ú. Muglinov

Usnesení

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 0178/ZM1418/4
k usnesení č. 00456/RM1418/10
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
dle § 84, odst. 2, písm. r) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, pojmenovat nově vzniklé ulice v k.ú. Muglinov názvy “Ervína Tenglera”
a “Josefa Dobeše”

2)

žádá
starostku městského obvodu Slezská Ostrava, aby zajistila nové označení ulic

ZM_M 44
Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu
statutárního města Ostravy pro rok 2015 společnosti MONTANEX, a.s.,
IČ: 47677180, se sídlem Výstavní 2510/10, 709 00 Ostrava – Mariánské
Hory, na vydání knihy “Bez nároku na slávu”

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 0179/ZM1418/4
k usnesení č. 00638/RM1418/12
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ve výši 90 tis.
Kč společnosti MONTANEX, a.s., IČO: 47677180, se sídlem Výstavní 2510/10, 709 00
Ostrava - Mariánské Hory, na vydání knihy “Bez nároku na slávu”

2)

schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
- s n í ž í běžné výdaje
na § 2143, pol. 5909, ORJ 221 o 90 tis. Kč
- z v ý š í neinvestiční transfery
na § 2141, pol. 5213, ORJ 221 o 90 tis. Kč
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zastupitelstvo města

3)

Usnesení

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

4)

Ing. Lukáš Jančálek,
vedoucí odboru financí a rozpočtu

T: 17.03.2015

rozhodlo
o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města
Ostravy dle bodu 1) tohoto usnesení mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729
30 Ostrava, IČ:00845451, DIČ: CZ00845451 na straně jedné a společností
MONTANEX, a.s., IČ:47677180, se sídlem Výstavní 25108/10, 709 00 Ostrava - Mariánské
Hory, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

ZM_M 45
Návrh na uzavření Dohody o partnerských vztazích mezi statutárním
městem Ostrava (Česká republika) a městem Suzhou (Čínská lidová
republika)

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 0180/ZM1418/4
k usnesení č. 00639/RM1418/12
Zastupitelstvo města
1)

si vyhrazuje
rozhodnout o uzavření Dohody o partnerských vztazích mezi statutárním městem Ostrava
(Česká republika) a městem Suzhou (Čínská lidová republika) dle přílohy č. 2, 3 a 4
předloženého materiálu

2)

rozhodlo
o uzavření Dohody o partnerských vztazích mezi statutárním městem Ostrava (Česká
republika) a Suzhou (Čínská lidová republika) dle přílohy č. 2, 3 a 4 předloženého materiálu
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Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města
ZM_M 46
Návrh na schválení Statutu fondu pro upevnění veřejného pořádku,
bezpečnosti, ochrany osob a majetku

Usnesení

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 0181/ZM1418/4
k usnesení č. 00640/RM1418/12
Zastupitelstvo města
1)

si vyhrazuje
schválení Statutu fondu pro upevnění veřejného pořádku, bezpečnosti, ochrany osob a majetku
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

2)

schvaluje
Statut fondu pro upevnění veřejného pořádku, bezpečnosti, ochrany osob a majetku dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu

3)

zrušuje
Statut fondu pro upevnění veřejného pořádku, bezpečnosti a ochrany osob a majetku schválený
usnesením zastupitelstva města č. 1176/ZM1014/17 ze dne 27. 6. 2012

ZM_M 47
Schválení dodatků č. 3 ke smlouvám o realizaci IPRM “Pól rozvoje” a
“Magnet regionu”, ročních monitorovacích zpráv IPRM za rok 2014 a
zařazení projektu “Autobusový terminál Dubina Interspar, Ostrava Dubina” do IPRM Pól rozvoje

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 0182/ZM1418/4
k usnesení č. 00644/RM1418/12
k usnesení č. 9442/RM1014/124
k usnesení č. 10468/RM1014/137
k usnesení č. 00365/RM1418/8
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
roční monitorovací zprávu o postupu realizace IPRM “Ostrava - Magnet regionu” dle přílohy č.
2.1 zápisu ŘV IPRM, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu

2)

schvaluje
roční monitorovací zprávu o postupu realizace IPRM “Ostrava - Pól rozvoje” dle přílohy č. 2.2
zápisu ŘV IPRM, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu
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Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města

Usnesení

3)

schvaluje
dodatek č. 3 ke smlouvě o realizaci IPRM “Pól rozvoje”, ev. č. 1551/2009/OER uzavřené mezi
Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko a statutárním městem Ostrava, který
je přílohou č. 2 předloženého materiálu

4)

schvaluje
dodatek č. 3 ke smlouvě o realizaci IPRM “Magnet regionu”, ev. č. 1552/2009/OER, uzavřené
mezi Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko a statutárním městem Ostrava,
který je přílohou č. 3 předloženého materiálu

5)

schvaluje
zařazení projektu “Autobusový terminál Dubina Interspar, Ostrava - Dubina” dle přílohy č. 4.1
zápisu ŘV IPRM, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu, do Integrovaného plánu
rozvoje města Ostrava-Pól rozvoje

6)

si vyhrazuje
rozhodnout o schválení podání žádosti pro projekt “Autobusový terminál Dubina Interspar,
Ostrava - Dubina” v rámci Integrovaného plánu rozvoje města, spolufinancovaného
prostřednictvím Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS II
Moravskoslezsko

7)

schvaluje
podání žádosti o dotaci pro projekt dle bodu 6) tohoto usnesení

8)

schvaluje
v případě úspěšnosti projektu “Autobusový terminál Dubina Interspar, Ostrava - Dubina” dle
bodu 5) zajištění předfinancování projektu ve výši 7 847 tis. Kč v roce 2015, spolufinancování
města celkem ve výši 1 716 tis. Kč

ZM_M 48
Uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o úvěru registrační číslo
714002200002, ev. č. 00653/2002/OFR/LPO ze dne 26.4.2002

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 0183/ZM1418/4
k usnesení č. 00628/RM1418/12
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o úvěru reg. č. 714002200002, evid. č.
00653/2002/OFR/LPO ze dne 26.4.2002 mezi Komerční bankou,a.s. se sídlem Praha 1, Na
Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO 45317054 a statutárním městem Ostrava, Prokešovo
nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451 ve znění dle přílohy č. 1 předloženého materiálu ve
variantě pro úrokovou sazbu pevnou ve výši 1,91% p.a. ze zůstatku jistiny a dobou platnosti na
5 let do 26.4.2020
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ZM_M 49
Úprava závazného ukazatele a rozpočtu r. 2015

Usnesení

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 0184/ZM1418/4
k usnesení č. 00633/RM1418/12
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
úpravu závazného ukazatele - zvýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Dětské
centrum Domeček o 347 tis.Kč

2)

schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
z v y š u j í převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje
na § 6330, pol. 5347, ÚZ 3500, ORJ 120, org. 604 o 68 613 tis.Kč
s n i ž u j e rozpočtová rezerva na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 68 613 tis.Kč
Městský obvod Ostrava-Jih
- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 604 o 68 613 tis.Kč
- zvýší kapitálové výdaje
na akci 6887 - zateplení objektu ZŠ Horymírova na § 3113, pol. 6xxx, ÚZ xxxxxxxx o 12 757
tis.Kč
na akci 6888 - zateplení ZŠ B. Dvorského na § 3113, pol. 6xxx, ÚZ xxxxxxxx o 34 322 tis.Kč
na akci 6889 - zateplení objektu družiny u ZŠ Klegova, ZŠ A. Kučery a ZŠ Krestova
na § 3xxx, pol. 6xxx, ÚZ xxxxxxxx o 11 275 tis.Kč
na akci 6890 - zateplení objektu ZŠ Kosmonautů 13 na § 3113, pol. 6xxx, ÚZ xxxxxxxx o 10
259 tis.Kč

3)

ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové opatření
Vyřizuje:
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Ing. Lukáš Jančálek,
vedoucí odboru financí a rozpočtu

T: 31.03.2015

Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města
ZM_M 50
Zrušení usnesení zastupitelstva města ve vztahu ke změně
provozovatele Útulku pro nalezené psy v Ostravě-Třebovicích

Usnesení

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 0185/ZM1418/4
k usnesení č. 00620/RM1418/12
Zastupitelstvo města
1)

zrušuje
usnesení zastupitelstva města č. 2295/ZM1014/30 ze dne 19.2.2014 v plném rozsahu

ZM_M 51
Volba přísedících a vzdání se funkce přísedících Okresního soudu v
Ostravě

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 0186/ZM1418/4
k usnesení č. 00719/RM1418/12
Zastupitelstvo města
1)

volí
navržené kandidáty
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

pana JXXXXXXXX OXXXXXXX, trvalý pobyt Ostrava,
paní Ing. IXXXX GXXXXXXXXXXXX, trvalý pobyt Ostrava,
pana Ing. RXXXXXX BXXXXX, trvalý pobyt Ostrava,
paní Ing. OXXX BXXXXXXXX, trvalý pobyt Ostrava,
paní Mgr. Bc. IXXXX ChXXXXXXXXXX, trvalý pobyt Ostrava,
paní PhDr. JXXXXXX ChXXXXXXXX, trvalý pobyt Ostrava,
pana MXXXXXXXX SXXXXXX, trvalý pobyt Ostrava,
paní AXXX WXXXXXXX, trvalý pobyt Ostrava,
paní MXXXXXXXX KXXXXXXXXX, trvalý pobyt Ostrava,
pana PXXXX PXXXXX, trvalý pobyt Ostrava,
paní ŠXXXX SXXXXXXXXX, trvalý pobyt Ostrava,
paní Bc. JXXXXXX MXXXXXXXXX, trvalý pobyt Rychvald (místo výkonu práce
Ostrava),

za přísedící Okresního soudu v Ostravě na dobu 4 let
2)

přijímá
oznámení stávajících přísedících Okresního soudu v Ostravě pana MXXXXX KXXXXX,
trvalý pobyt Ostrava, a paní SXXXXXXXXX HXXXXXX, trvalý pobyt Ostrava, o vzdání se
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funkce přísedících Okresního soudu v Ostravě

ZM_M 52
Posouzení smlouvy č. 14190963 o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí České republiky pro projekt “ Zateplení a
výměna oken hasičské zbrojnice Ostrava-Plesná”

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 0187/ZM1418/4
k usnesení č. 00623/RM1418/12
Zastupitelstvo města
1)

souhlasí
a) s návrhem Smlouvy č. 14190963 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí
České republiky, která by měla být uzavřena mezi příjemcem Statutárním městem Ostrava,
městským obvodem Plesná, a poskytovatelem Státním fondem životního prostředí České
republiky se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ 00020729, na financování akce
“Zateplení a výměna oken hasičské zbrojnice Ostrava-Plesná” z Operačního programu Životní
prostředí, Prioritní osy 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie (FS), oblast podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla (u nepodnikatelské sféry), dle přílohy č. 1
předloženého materiálu
b) s přijetím dotace z Operačního programu životní prostředí dle podmínek poskytovatele
Česká republika - Ministerstvo životního prostředí se sídlem Vršovická 1442/65, 100 10 Praha
10, IČ 00164801, na akci “Zateplení a výměna oken hasičské zbrojnice Ostrava-Plesná” dle
přílohy č. 2 předloženého materiálu
za podmínky souhlasu zastupitelstva města s tím, že předmět podpory nebude převeden na
jinou osobu ani právně zatížen, zejména zastaven ve prospěch jiné osoby (vyjma takových
věcných břemen, u kterých výkon práv z nich odvozený neohrozí realizaci akce ani plnění
jejího účelu po stanovenou dobu) nejméně po dobu 5 let od ukončení realizace akce dle části
A, písm. c) Přílohy č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného Ministerstvem životního
prostřed dne 23.12.2014 pod čj. 115D222005866 uvedené v příloze 2 předloženého materiálu a
dle čl. III., bodu 5, písm. e) smlouvy uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu

2)

souhlasí
s tím, že předmět podpory nebude převeden na jinou osobu ani právně zatížen, zejména
zastaven ve prospěch jiné osoby (vyjma takových věcných břemen, u kterých výkon práv z
nich odvozený neohrozí realizaci akce ani plnění jejího účelu po stanovenou dobu) nejméně po
dobu 5 let od ukončení realizace akce dle části A, písm. c) Přílohy č. 1 k Rozhodnutí o
poskytnutí dotace vydaného Ministerstvem životního prostředí dne 23.12.2014 pod čj.
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115D222005866 uvedené v příloze č. 2 předloženého materiálu a dle čl. III., bodu 5, písm. e)
smlouvy uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu
3)

žádá
městský obvod Plesná
zabezpečit všechny úkony potřebné k realizaci projektu dle bodu 1) tohoto usnesení
Vyřizuje:

Pavel Hrbáč,
starosta MOb Plesná

ZM_M 53
Poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí na projekt
“Přírodní zahrada MŠ Větrná”

T: 30.03.2015

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 0188/ZM1418/4
k usnesení č. 00627/RM1418/12
Zastupitelstvo města
1)

souhlasí
s tím, že předmět podpory projektu „Přírodní zahrada Větrná“ nebude převeden na jinou osobu
ani právně zatížen, zejména zastaven ve prospěch jiné osoby (vyjma takových věcných
břemen, u kterých výkon práv z nich odvozený neohrozí realizaci akce ani plnění jejího účelu
po stanovenou dobu) nejméně po dobu 5 let od ukončení realizace akce dle čl. A, písmena c)
podmínek poskytnutí dotace uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu

ZM_M 11
(zn.předkl.)
Návrh Dohody o prominutí dluhu (poplatků z prodlení a úroků z
30
prodlení) k bytu na ul. Horní č. 3037/110, neprominutí dluhu (poplatků z
prodlení a úroku z prodlení) k bytu na ul. Horní č. 3035/106, OstravaBělský Les
Usnesení číslo: 0189/ZM1418/4
k usnesení č. 00544/RM1418/11
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
na straně věřitele prominout dluh (poplatky z prodlení a úroky z prodlení) v celkové výši
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352.989,-Kč specifikovaného v Dohodě o prominutí dluhu (poplatků z prodlení a úroků z
prodlení) dle přílohy č. 2 předloženého materiálu dlužníkovi XXXXX XXXXXXXXX, rok
narození XXXX, bydliště XXXXX XXXXXXXXX Ostrava-Bělský Les,
a o uzavření Dohody o prominutí dluhu (poplatků z prodlení a úroků z prodlení) s dlužníkem
XXXXX XXXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXX XXXXXXXX,
Ostrava-Bělský Les, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
2)

rozhodlo
na straně věřitele neprominout dluh (poplatky z prodlení a úroky z prodlení) ve výši 194.731,Kč žadateli a bývalému nájemci XXXXXXXXX XXXXXXXX, rok narození XXXX, bytem
XXXXX XXXXXXXX, Ostrava-Bělský Les, vzniklého nehrazením nájmu a služeb za užívání
bytu XXXX na ul. Horní č. 3035/106, Ostrava-Bělský Les, dle přílohy č. 4 předloženého
materiálu

ZM_M 12
Návrhy dodatků zřizovacích listin 23 příspěvkových organizací
zřízených statutárním městem Ostrava - aktualizace majetku ke dni
31.12.2014

(zn.předkl.)
30

Usnesení číslo: 0190/ZM1418/4
k usnesení č. 00574/RM1418/11
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
dodatek č. 1 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, právnické osoby Knihovna města Ostravy,
příspěvková organizace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

2)

schvaluje
dodatek č. 1 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, právnické osoby Ostravské muzeum,
příspěvková organizace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

3)

schvaluje
dodatek č. 1 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, právnické osoby Divadlo loutek Ostrava,
příspěvková organizace, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

4)

schvaluje
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dodatek č. 1 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, právnické osoby Janáčkova filharmonie
Ostrava, příspěvková organizace, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
5)

schvaluje
dodatek č. 1 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, právnické osoby Národní divadlo
moravskoslezské, příspěvková organizace, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

6)

schvaluje
dodatek č. 1 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, právnické osoby Komorní scéna Aréna,
příspěvková organizace, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

7)

schvaluje
dodatek č. 1 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, právnické osoby Lidová konzervatoř a
Múzická škola, příspěvková organizace, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

8)

schvaluje
dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, právnické osoby Zoologická zahrada
Ostrava, příspěvková organizace, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

9)

schvaluje
dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014 právnické osoby Městská nemocnice
Ostrava, příspěvková organizace, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

10) schvaluje
dodatek č. 1 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, právnické osoby Dětské centrum Domeček,
příspěvková organizace, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu
11) schvaluje
dodatek č. 1 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, právnické osoby Domov Slunovrat, Ostrava
- Přívoz, příspěvková organizace, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu
12) schvaluje
dodatek č. 1 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, právnické osoby Domov pro seniory Iris,
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Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu
13) schvaluje
dodatek č. 1 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, právnické osoby Domov Čujkovova,
Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu
14) schvaluje
dodatek č. 1 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, právnické osoby Domov Korýtko,
příspěvková organizace, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu
15) schvaluje
dodatek č. 1 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, právnické osoby Domov Magnolie, Ostrava
- Vítkovice, příspěvková organizace, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu
16) schvaluje
dodatek č. 1 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, právnické osoby Domov Slunečnice,
Ostrava, příspěvková organizace, dle přílohy č. 17 předloženého materiálu
17) schvaluje
dodatek č. 1 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, právnické osoby Domov pro seniory
Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu
18) schvaluje
dodatek č. 1 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, právnické osoby Domov Sluníčko, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace, dle přílohy č. 19 předloženého materiálu
19) schvaluje
dodatek č. 1 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, právnické osoby Čtyřlístek - centrum pro
osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, dle přílohy č. 20
předloženého materiálu
20) schvaluje
dodatek č. 1 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, právnické osoby Středisko volného času
Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace, dle přílohy č. 21 předloženého
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materiálu
21) schvaluje
dodatek č. 1 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, právnické osoby Středisko volného času,
Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace, dle přílohy č. 22 předloženého materiálu
22) schvaluje
dodatek č. 1 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, právnické osoby Středisko volného času,
Ostrava - Moravská Ostrava, příspěvková organizace, dle přílohy č. 23 předloženého materiálu
23) schvaluje
dodatek č. 1 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, právnické osoby Dům dětí a mládeže,
Ostrava - Poruba, příspěvková organizace, dle přílohy č. 24 předloženého materiálu
24) stanoví,
že dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací dle bodu 1) až 23) tohoto
usnesení podepíše spolu s primátorem Ing. Tomášem Macurou, MBA, 1. náměstek primátora
Ing. Lumír Palyza

ZM_M 13
Návrh na záměr města darovat pozemek v k.ú. Moravská Ostrava, obec
Ostrava (ul. Švabinského)

(zn.předkl.)
30

Usnesení číslo: 0191/ZM1418/4
k usnesení č. 00555/RM1418/11
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o záměru města darovat
pozemek parc. č. 382/4
v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a
Přívoz
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
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Návrh koupit nemovitou věc v k.ú. Poruba, obec Ostrava v rámci
investiční akce “Cyklistické propojení ul. 17. listopadu, VTP” a návrh
zrušit bod 1) usnesení zastupitelstva města č. 0099/ZM1418/2 ze dne
17.12.2014

Usnesení

(zn.předkl.)
30

Usnesení číslo: 0192/ZM1418/4
k usnesení č. 00557/RM1418/11
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
koupit nemovitou věc v k.ú. Poruba, obec Ostrava, a to část pozemku parc.č. 1726/13, o
výměře 10 m2, která je dle geometrického plánu č. 2828-119/2014 ze dne 5.9.2014 nově
označena jako pozemek parc.č. 1726/23, od vlastníka XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX,
rok narození XXXX, bytem X XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX
XXXXXXXXXXXXXX, za dohodnutou kupní cenu 10.000,-Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
Odůvodnění odchylky od ceny obvyklé v daném místě a čase je uvedeno v důvodové zprávě.

2)

rozhodlo
zrušit bod 1) usnesení zastupitelstva města č. 0099/ZM1418/2 ze dne 17.12.2014, kterým
rozhodlo koupit pozemek p.p.č. 110/9, k.ú. Muglinov, obec Ostrava

ZM_M 15
Návrh na záměr města prodat část pozemku v k.ú. Krásné Pole, obec
Ostrava; Návrh na záměr města směnit pozemky v k.ú. Krásné Pole,
obec Ostrava

(zn.předkl.)
30

Usnesení číslo: 0193/ZM1418/4
k usnesení č. 00556/RM1418/11
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o záměru města prodat část pozemku parc.č 937/3, ost. plocha, jiná plocha o výměře 126 m2 v
k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava, svěřeného městskému obvodu Krásné Pole, dle zákresu ve
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snímku, který je přílohou č. 1/3 předloženého materiálu
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
2)

rozhodlo
o záměru města směnit pozemky v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava, a to:
parc.č. 2251/2
ve společném jmění manželů XXXXX X XXXX XXXXXXXXXXX, oba bydliště XXXXXX
XXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX (podíl 1/2)
a XXXXXX XXXXXXXX, bydliště XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX
XXXXXXXXXXXXXX XXXX (podíl 1/2)
za
část stávajícího pozemku parc.č. 162, zahrada o výměře 86 m2, která je dle geometrického
plánu č. 2004-194/2014 ze dne 26.11.2014 označena jako nový pozemek parc.č. 162/2, zahrada
ve vlastnictví SMO, svěřeno městskému obvodu Krásné Pole
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

ZM_M 16
Návrh prodat nemovité věci v k. ú. Petřkovice u Ostravy a Mariánské
Hory, obec Ostrava

(zn.předkl.)
30

Usnesení číslo: 0194/ZM1418/4
k usnesení č. 00573/RM1418/11
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
prodat
pozemek p.p.č. 778/160
v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava,
XXXX XXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXX
XX XXXXX XXXXXX
XXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX
za cenu obvyklou 1.000,- Kč s tím, že paní Jana Jirková uhradí statutárnímu městu Ostrava
náklady na zpracování znaleckého posudku ve výši 2.100,-Kč
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a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
2)

rozhodlo
prodat
- část stávajícího pozemku p.p.č. 108/1 o výměře 105 m2 v k. ú. Mariánské Hory, obec
Ostrava, svěřeno městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky, která je dle geometrického
plánu pro rozdělení pozemků č. 1999-601/2014 ze dne 20.5.2014 označena jako nový pozemek
p.p.č. 108/3 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, jehož součástí je stavba komunikace na této
části umístěné
- část stávajícího pozemku p.p.č. 110/1 o výměře 29 m2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava,
nesvěřeno městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky, která je dle geometrického
plánu pro rozdělení pozemků č. 1999-601/2014 ze dne 20.5.2014 označena jako nový pozemek
p.p.č. 110/30 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, jehož součástí je stavba komunikace na
této části umístěné
- část stávajícího pozemku p.p.č. 110/10 o výměře 89 m2 v k. ú. Mariánské Hory, obec
Ostrava, nesvěřeno městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky, která je dle geometrického
plánu pro rozdělení pozemků č. 1999-601/2014 ze dne 20.5.2014 označena jako nový pozemek
p.p.č. 110/29 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, jehož součástí je stavba komunikace na
této části umístěné
společnosti Ostravské komunikace, a.s.
se sídlem Novoveská 1266/25
709 00 Ostrava-Mariánské Hory
IČO 253 96 544
za cenu obvyklou 519.700,-Kč s tím, že společnost Ostravské komunikace, a.s., uhradí
statutárnímu městu Ostrava náklady na zpracování znaleckého posudku ve výši 3.000,- Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

ZM_M 17
Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Solanec pod
Soláněm, obec Hutisko-Solanec,v k.ú. Zábřeh nad Odrou a v k.ú. Nová
Bělá, obec Ostrava
Usnesení číslo: 0195/ZM1418/4
k usnesení č. 00552/RM1418/11
Zastupitelstvo města

Strana 29/80

(zn.předkl.)
30

Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města

Usnesení

1)

rozhodlo,
že město nemá záměr prodat pozemek p.p.č. 645/1 v k.ú. Solanec pod Soláněm, obec HutiskoSolanec

2)

rozhodlo,
že město nemá záměr prodat pozemek p.č.st. 4193, jehož součástí je budova č.p. 2690,
občanská vybavenost v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, svěřený městskému obvodu
Ostrava-Jih

3)

rozhodlo,
že město nemá záměr prodat pozemek parc. č. 583/2 v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava, svěřený
městskému obvodu Nová Bělá

ZM_M 18
Návrh na záměr města neprodat části pozemků v k.ú. Moravská
Ostrava, obec Ostrava

(zn.předkl.)
30

Usnesení číslo: 0196/ZM1418/4
k usnesení č. 00551/RM1418/11
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o záměru města neprodat část pozemku:
- parc.č. 2620/94 ostatní plocha v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Moravská Ostrava a
Přívoz

2)

rozhodlo
o záměru města neprodat část pozemku:
- parc.č. 2620/113 ostatní plocha v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Moravská Ostrava a
Přívoz

ZM_M 19
Návrh na záměr města neprodat pozemky pod garážemi v k.ú. Porubasever, obec Ostrava
Usnesení číslo: 0197/ZM1418/4

Strana 30/80
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30

Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města

Usnesení

k usnesení č. 00553/RM1418/11
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo,
že město nemá záměr prodat pozemky:
- parc.č. 2393/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2
- parc.č. 2393/5 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2
- parc.č. 2393/6 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2
- parc.č. 2393/8 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2
- parc.č. 2393/9 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2
- parc.č. 2393/11 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2
- parc.č. 2393/12 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2
- parc.č. 2393/15 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2
- parc.č. 2393/16 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2
- parc.č. 2393/17 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2
- parc.č. 2393/19 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2
- parc.č. 2393/20 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2
vše v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřeno
městskému obvodu Poruba

ZM_M 20
Návrh na záměr města neprodat pozemky v k.ú. Moravská Ostrava,
obec Ostrava (ul. Křižíkova)

(zn.předkl.)
30

Usnesení číslo: 0198/ZM1418/4
k usnesení č. 00554/RM1418/11
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo,
že město nemá záměr prodat pozemky, a to
pozemek parc. č. 1198/20
pozemek parc. č. 1198/21
oba v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a
Přívoz
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ZM_M 21
(zn.předkl.)
Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Michálkovice a k.ú.
30
Slezská Ostrava, obec Ostrava
Usnesení číslo: 0199/ZM1418/4
k usnesení č. 00572/RM1418/11
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo,
že město nemá záměr prodat nemovitou věc v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, a to:
- část pozemku parc.č. 5659/2, o výměře 679 m2 - dle zákresu, který je přílohou č. 2/1
předloženého materiálu

ZM_M 22
(zn.předkl.)
Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s
30
budoucím vlastníkem pozemku Generali Pojišťovna a.s. pro budoucího
oprávněného statutární město Ostrava
Usnesení číslo: 0200/ZM1418/4
k usnesení č. 00567/RM1418/11
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
na straně budoucího oprávněného ze služebnosti uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, k pozemku p.p.č. 2362/29 - ostatní plocha,
jiná plocha o výměře 73 m2, který vznikne oddělením z pozemku p.p.č. 2362/13 - ostatní
plocha, ostatní komunikace dle geometrického plánu č. 3869-58/2012 ze dne 29.8.2012 v k.ú.
Moravská Ostrava, obec Ostrava s budoucím vlastníkem pozemku:
Generali Pojišťovna a.s.
se sídlem Praha 2, Bělehradská 132
IČO 61859869
za účelem uložení a provozování kabelového vedení veřejného osvětlení v pozemku parc.č.
2362/29 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava včetně provádění údržby, oprav a rekonstrukcí
kabelového vedení veřejného osvětlení, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve
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výši 1.000,- Kč + DPH v zákonné výši

ZM_M 23
Návrh na nevyužití předkupního práva ke stavbě v k.ú. Moravská
Ostrava, obec Ostrava (lokalita Sokolská třída)

(zn.předkl.)
30

Usnesení číslo: 0201/ZM1418/4
k usnesení č. 00558/RM1418/11
Zastupitelstvo města
1)

projednalo
nabídku na využití předkupního práva ke stavbě garáže bez čp/če umístěné na pozemku parc.
č. 4120/4 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava ve vlastnictví XXXXXX XXXXXXXXXX
XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX učiněnou podle §3056
zákona č. 89/2012, Občanského zákoníku

2)

rozhodlo
o nevyužití předkupního práva podle §3056 zákona č. 89/2012, Občanského zákoníku ke
stavbě garáže bez čp/če umístěné na pozemku parc. č. 4120/4 v k.ú. Moravská Ostrava, obec
Ostrava ve vlastnictví XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX
XXX XX XXXXXXX

ZM_M 24
(zn.předkl.)
Návrh na záměr města prodat pozemky parc.č. 101/44 a parc.č. 101/43 v
30
k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava
Usnesení číslo: 0202/ZM1418/4
k usnesení č. 00559/RM1418/11
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o záměru města prodat pozemek parc. č. 101/44 v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava,
nesvěřený městskému obvodu Ostrava-Jih
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
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rozhodlo
o záměru města prodat pozemek parc.č. 101/43 v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

ZM_M 25
(zn.předkl.)
Návrh vložit majetek statutárního města Ostravy do základního kapitálu
30
Dopravního podniku Ostrava a.s.
Usnesení číslo: 0203/ZM1418/4
k usnesení č. 11049/RM1014/143
k usnesení č. 00566/RM1418/11
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
vložit níže uvedený majetek statutárního města Ostravy do základního kapitálu společnosti
Dopravní podnik Ostrava a.s., se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00
Ostrava, IČO 619 74 757 formou nepeněžitého vkladu, a to:
pozemek parc. č. 1140/9 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, jehož součástí je budova bez
čp./če - doprava v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,
trolejové vedení Františkov I. etapa na pozemcích parc. č. 5596/14 – ostatní plocha, ostatní
komunikace a parc. č. 5597 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Slezská Ostrava, obec
Ostrava,
čerpací stanice, DPO a. s. na pozemku parc. č. 2422/1 – zastavěná plocha a nádvoří, společný
dvůr v k. ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava
vlečka do ÚD Martinov trať na pozemcích parc. č. 2425/1 – ostatní plocha, dobývací prostor,
parc. č. 2425/21 – ostatní plocha, dobývací prostor parc. č. 2425/28 – ostatní plocha, dobývací
prostor, parc. č. 2425/29 – ostatní plocha, dobývací prostor, parc. č. 2425/30 – ostatní plocha,
dobývací prostor, parc. č. 2426/3 – ostatní plocha, dobývací prostor, parc. č. 2426/5 – ostatní
plocha, dobývací prostor a parc. č. 4431/18 – ostatní plocha, dráha v k. ú. Martinov ve Slezsku,
obec Ostrava,
tramvajová trať 1. máje na pozemcích parc. č. 3623/1 – ostatní plocha, silnice a parc. č. 3636/3
– ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava a na pozemcích
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parc. č. 999 – ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 1000 – ostatní plocha, ostatní
komunikace, parc. č. 1237/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 1244/1 – ostatní
plocha, ostatní komunikace, parc. č. 1245/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č.
1246 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Vítkovice, obec
Ostrava,
kolejové křižovatky (v úseku Průmyslová – Ruská) na pozemku parc. č. 1245/1 – ostatní
plocha, ostatní komunikace v k. ú. Vítkovice, obec
Ostrava,
trolejové vedení 1. máje na pozemku parc. č. 3623/1 – ostatní plocha, silnice v k. ú. Moravská
Ostrava, obec Ostrava a na pozemcích parc. č. 972/5 – zastavěná plocha a nádvoří, společný
dvůr, parc. č. 973/38 – ostatní plocha, manipulační plocha, parc. č. 999 – ostatní plocha, ostatní
komunikace, parc. č. 1000 – ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 1237/1 – ostatní
plocha, ostatní komunikace, parc. č. 1244/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č.
1245/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 1246 – ostatní plocha, ostatní
komunikace v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava,
nástupní ostrůvky tramvajové (Mírové nám.) na pozemku parc. č. 1237/1 – ostatní plocha,
ostatní komunikace v k. ú. Vítkovice, obec
Ostrava,
tramvajová trať 1. máje – Mírové náměstí – Mariánské náměstí na pozemcích p. p. č. 751/10 –
ostatní plocha, dráha, p. p. č. 751/12 – ostatní plocha, silnice, p. p. č. 756/12 – ostatní plocha,
ostatní komunikace, p. p. č. 756/19 – ostatní plocha, dráha, p. p. č. 790/1 – ostatní plocha,
ostatní komunikace, p. p. č. 790/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace a p. p. č. 1103 – ostatní
plocha, silnice v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava,
ostrůvky pro tram. dopr. 28. října (Mariánské nám.) na pozemku p. p. č. 751/10 – ostatní
plocha, dráha v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava,
tramvajové ostrůvky na Ruské před Arénou na pozemku p. p. č. 455/73 – ostatní plocha,
ostatní komunikace, p. p. č. 455/170 – ostatní plocha, ostatní komunikace, p. p. č. 455/171 –
ostatní plocha, dráha, p. p. č. 455/172 – ostatní plocha, dráha, p. p. č. 455/175 – ostatní plocha,
dráha, p. p. č. 736/3 – ostatní plocha, zeleň, p. p. č. 3002 – ostatní plocha, silnice v k. ú. Zábřeh
nad Odrou, obec Ostrava,
trakční stožáry Sokolská (ul. Sokolská od křižovatek Sokolské s třídou 28. října a ulicí 30.
dubna) na pozemku parc. č. 941/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3506/1 –
ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 3515/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k.
ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,
dešťová kanalizace odvod. tram. trati, HM Interspar na pozemku parc. č. 110/98 – ostatní
plocha, zeleň v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava,
pozemek parc.č. 4134/12, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,
nově označený pozemek parc.č. 4155/10 o výměře 3.374 m2 a
nově označený pozemek parc.č. 4155/9 o výměře 38 m2,
oba pozemky vzniknou oddělením z pozemku parc.č. 4155/3 v k.ú. Slezská Ostrava, obec
Ostrava, dle geometrického plánu č. 3691-72/2014 ze dne 15.5.2014
pozemek parc.č. 4168/4

Strana 35/80

v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,

Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města
pozemek parc.č. 4168/15
pozemek parc.č. 4168/16
pozemek parc.č. 4168/17
pozemek parc.č. 4168/27
pozemek parc.č. 4168/28
pozemek parc.č. 4168/29
pozemek parc.č. 4168/30
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pozemek parc.č. 4168/32
pozemek parc.č. 4168/33
pozemek parc.č. 4168/34
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v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,
v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,
v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,
v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,
v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,
v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,
v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,
v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,
v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,
v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,
v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,
v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,

nově označený pozemek parc.č. 4168/38 o výměře 5 893 m2, který vznikne oddělením z
pozemku parc.č. 4168/1 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, dle geometrického plánu č.
3691-72/2014 ze dne 15.5.2014,
nově označený pozemek parc.č. 4168/40 o výměře 7.123 m2 a
nově označený pozemek parc.č. 4168/41 o výměře 5.123 m2,
oba pozemky vzniknou oddělením z pozemku parc.č. 4168/2 v k.ú. Slezská Ostrava, obec
Ostrava, dle geometrického plánu č. 3691-72/2014 ze dne 15.5.2014.
Nepeněžitý vklad je oceněn znaleckými posudky celkovou částkou 49.116.850,- Kč.
Výše ocenění jednotlivých nemovitých věcí je uvedeno v důvodové zprávě předloženého
materiálu.

ZM_M 26
(zn.předkl.)
Nové projednání “Žádosti o uznání vlastnictví pozemku, výzva k
30
nápravě vlastnického práva”, týkající se části pozemku parc.č. 3828/1 v
k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava
Usnesení číslo: 0204/ZM1418/4
k usnesení č. 2733/ZM1014/34
k usnesení č. 00575/RM1418/11
Zastupitelstvo města
1)

projednalo
žádost
XXXXXXXXX
XXXXXX,
bydliště
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX XXXX, aby statutární město Ostrava znovu projednalo jeho žádost a
žádost manželů XXXXXX X XXXXX XXXXXXXXXXXX, bydliště XXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXX “o uznání vlastnictví pozemku, výzva k nápravě
vlastnického práva”, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu, týkající se části pozemku parc.č.
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3828/1, ost. plocha, ost. komunikace v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava
2)

trvá
na svém usnesení č. 2733/ZM1014/34 ze dne 10.9.2014, kterým rozhodlo nevyhovět žádosti
XXXXXXXXX XXXXXX, bydliště XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
XXXX a XXXXXXX XXXXXX X XXXXX XXXXXXXXXXXXX bydliště XXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXX “o uznání vlastnictví pozemku, výzva k nápravě
vlastnického práva”, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu, týkající se části pozemku parc.č.
3828/1, ost. plocha, ost. komunikace v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava

ZM_M 27
Souhlasné prohlášení o vzájemném vydržení - k nemovitým věcem v
k.ú. Přívoz, obec Ostrava

(zn.předkl.)
30

Usnesení číslo: 0205/ZM1418/4
k usnesení č. 00576/RM1418/11
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
• uznat vydržení vlastnického práva k nemovitým věcem dle ustanovení § 1089 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku XXXX XXXXXXXX, rok narození XXXX,
bydliště XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX k pozemku p.č.st. 1010,
jehož součástí je stavba čp. 1013 a k pozemku p.p.č. 454/21 vše v k.ú. Přívoz, obec
Ostrava

•

o nabytí vlastnického práva vydržením dle ustanovení § 1089 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanského zákoníku statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30
Ostrava, IČO 00845451 k pozemku p.č.st. 1012, jehož součástí je stavba čp. 1011 a k
pozemku p.p.č. 454/19 vše v k.ú. Přívoz, obec Ostrava

a učinit Souhlasné prohlášení o vzájemném vydržení, které je přílohou č. 3 předloženého
materiálu
2)

si vyhrazuje
rozhodnutí označit pozemek p.č.st. 1012, jehož součástí je stavba čp. 1011 a pozemek p.p.č.
454/19 vše v k.ú. Přívoz, obec Ostrava 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, ve znění pozdějších změn a doplňků
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za podmínky, že katastrální úřad zapíše vlastnické právo k výše uvedeným nemovitým
věcem ve prospěch statutárního města Ostrava
3)

rozhodlo
označit pozemek p.č.st. 1012, jehož součástí je stavba čp. 1011 a pozemek p.p.č. 454/19 vše v
k.ú. Přívoz, obec Ostrava 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,
ve znění pozdějších změn a doplňků
za podmínky, že katastrální úřad zapíše vlastnické právo k výše uvedeným nemovitým
věcem ve prospěch statutárního města Ostrava

ZM_M 28
Informace o průběhu realizace Integrovaného plánu rozvoje města
“Budoucnost Vítkovic”

(zn.předkl.)
30

Usnesení číslo: 0206/ZM1418/4
k usnesení č. 0127/ZM1014/4
k usnesení č. 00476/RM1418/10
Zastupitelstvo města
1)

projednalo
informaci o průběhu realizace Integrovaného plánu rozvoje města “Budoucnost Vítkovic”
spolufinancovaného v rámci Integrovaného operačního programu

ZM_M 29
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí investiční
účelové dotace obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení
města Ostravy, s.r.o.

(zn.předkl.)
30

Usnesení číslo: 0207/ZM1418/4
k usnesení č. 00539/RM1418/11
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o prodloužení termínů pro použití a vyúčtování dotace poskytnuté na základě smlouvy ev. č.
2533/2014/SVŠ obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., se
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sídlem Čkalovova 6144/20, Ostrava-Poruba, PSČ 708 00, IČO 25385691 dle přílohy č. 1
předloženého materiálu
2)

rozhodlo
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu
statutárního města Ostravy evid. č. 2533/2014/SVŠ s obchodní společností Sportovní a
rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., se sídlem Čkalovova 6144/20, Ostrava-Poruba, PSČ
708 00, IČO 25385691, dle bodu 1) tohoto usnesení a přílohy č. 3 předloženého materiálu

ZM_M 30
(zn.předkl.)
Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti kultury z
30
rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 2015
Usnesení číslo: 0208/ZM1418/4
k usnesení č. 0798/ZM1014/14
k usnesení č. 2778/ZM1014/34
k usnesení č. 00540/RM1418/11
k usnesení č. 00675/RM1418/12
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města
Ostravy pro rok 2015 žadatelům o neinvestiční účelovou dotaci uvedeným v příloze č. 1
předloženého materiálu z důvodu vyřazení žádostí z výběrového řízení pro nesplnění
formálních náležitostí

2)

rozhodlo
o poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok
2015 příjemcům dotací uvedených v příloze č. 2 předloženého materiálu, a to ve výši
dle uvedené přílohy č. 2, a dle důvodové zprávy

3)

rozhodlo
o uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních účelových dotací mezi statutárním městem
Ostrava a příjemci neinvestičních účelových dotací dle bodu 2) tohoto usnesení, přílohy č. 4
předloženého materiálu a dle důvodové zprávy

4)

rozhodlo
o neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města
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Ostravy pro rok 2015 žadatelům o neinvestiční účelovou dotaci uvedeným v příloze č. 3
předloženého materiálu z věcných důvodů
5)

schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
-snižují
neinvestiční výdaje na ORJ 160
na § 3322, pol. 5901 o 8 500 tis. Kč
neinvestiční transfery na ORJ 160
na § 3392, pol. 5229, ÚZ 7101 o 6 132 tis. Kč
neinvestiční výdaje na ORJ 160
na § 3392, pol. 5901, ÚZ 2003 o 19 700 tis. Kč
-zvyšují
nedaňové příjmy na ORJ 160
na § 3315, pol. 2229 o 240 tis. Kč
-zvyšují
neinvestiční transfery na ORJ 160
na § 3311, pol. 5213, ÚZ 2003, o 2 000 tis. Kč
na § 3311, pol. 5213, ÚZ 7101, o 80 tis. Kč
na § 3311, pol. 5222, ÚZ 2003, o 730 tis. Kč
na § 3311, pol. 5222, ÚZ 7101, o 1 200 tis. Kč
na § 3312, pol. 5212, ÚZ 7101, o 340 tis. Kč
na § 3312, pol. 5213, ÚZ 2003, o 6 250 tis. Kč
na § 3312, pol. 5213, ÚZ 7101, org. 4257 o 300 tis. Kč
na § 3312, pol. 5213, ÚZ 7101, o 60 tis. Kč
na § 3312, pol. 5222, ÚZ 2003, o 2 500 tis. Kč
na § 3312, pol. 5222, ÚZ 7101, o 2 790 tis. Kč
na § 3312, pol. 5223, ÚZ 7101, o
40 tis. Kč
na § 3312, pol. 5493, ÚZ 7101, o
50 tis. Kč
na § 3313, pol. 5212, ÚZ 7101, o
50 tis. Kč
na § 3313, pol. 5213, ÚZ 7101, o 430 tis. Kč
na § 3313, pol. 5221, ÚZ 7101, o 50 tis. Kč
na § 3313, pol. 5222, ÚZ 7101, o 150 tis. Kč
na § 3315, pol. 5222, ÚZ 7101, o 230 tis. Kč
na § 3316, pol. 5213, ÚZ 7101, o
50 tis. Kč
na § 3316, pol. 5222, ÚZ 7101, o
50 tis. Kč
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na § 3319, pol. 5212, ÚZ 7101, o 200 tis. Kč
na § 3319, pol. 5213, ÚZ 2003, o 2 000 tis. Kč
na § 3319, pol. 5213, ÚZ 7101, o 530 tis. Kč
na § 3319, pol. 5221, ÚZ 7101, o
50 tis. Kč
na § 3319, pol. 5222, ÚZ 7101, o 1 137 tis. Kč
na § 3319, pol. 5493, ÚZ 7101, o
40 tis. Kč
na § 3322, pol. 5229, o 8 500 tis. Kč
neinvestiční příspěvky na ORJ 160
na § 3311, pol. 5331, ÚZ 2003, org. 4234 o 740 tis. Kč
na § 3311, pol. 5331, ÚZ 2003, org. 4240 o 1 700 tis. Kč
na § 3311, pol. 5331, ÚZ 7101, org. 43 o 100 tis. Kč
na § 3311, pol. 5331, ÚZ 7101, org. 4234 o 380 tis. Kč
na § 3311, pol. 5331, ÚZ 7101, org. 4251 o
50 tis. Kč
na § 3312, pol. 5331, ÚZ 7101, org. 4254 o
20 tis. Kč
na § 3312, pol. 5331, ÚZ 7101, org. 4212 o 140 tis. Kč
na § 3312, pol. 5339, ÚZ 7101, o 325 tis. Kč
na § 3315, pol. 5331, ÚZ 7101, org. 4215 o 100 tis. Kč
na § 3315, pol. 5339, ÚZ 7101, o 170 tis. Kč
na § 3316, pol. 5331, ÚZ 7101, org. 4251 o
40 tis. Kč
na § 3317, pol. 5331, ÚZ 7101, org. 4234 o
20 tis. Kč
na § 3319, pol. 5331, ÚZ 7101, org. 4254 o
30 tis. Kč
na § 3319, pol. 5332, ÚZ 7101, o 50 tis. Kč
na § 3319, pol. 5339, ÚZ 7101, o 630 tis. Kč
převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody
na § 6330, pol. 5347, ÚZ 7101, org. 503, ORJ 120, o 100 tis. Kč
na § 6330, pol. 5347, ÚZ 7101, org. 505, ORJ 120, o 50 tis. Kč
na § 6330, pol. 5347, ÚZ 7101, org. 512, ORJ 120, o 30 tis. Kč
na § 6330, pol. 5347, ÚZ 7101, org. 516, ORJ 120, o 60 tis. Kč
na § 6330, pol. 5347, ÚZ 7101, org. 524, ORJ 120, o 30 tis. Kč
Městský obvod Slezská Ostrava
- zvýší
převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7101, org. 503, o 100 tis. Kč
běžné výdaje na § 331x, pol. 5xxx, ÚZ 7101, o 100 tis. Kč
Městský obvod Poruba
- zvýší
převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7101, org. 505, o 50 tis. Kč
běžné výdaje na § 331x, pol. 5xxx, ÚZ 7101, o 50 tis. Kč
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Městský obvod Lhotka
- zvýší
převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7101, org. 512, o 30 tis. Kč
běžné výdaje na § 331x, pol. 5xxx, ÚZ 7101, o 30 tis. Kč
Městský obvod Michálkovice
- zvýší
převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7101, org. 516, o 60 tis. Kč
běžné výdaje na § 331x, pol. 5xxx, ÚZ 7101, o 60 tis. Kč
Městský obvod Plesná
- zvýší
převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7101, org. 524, o 30 tis. Kč
běžné výdaje na § 331x, pol. 5xxx, ÚZ 7101, o 30 tis. Kč
6)

schvaluje
úpravu závazných ukazatelů - zvýšení neinvestičních příspěvků
Čtyřlístku – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava,
příspěvkové organizaci o 100 tis. Kč
Národnímu divadlu moravskoslezskému, příspěvkové organizaci o 1 140 tis. Kč
Divadlu loutek Ostrava, příspěvkové organizaci o 1 700 tis. Kč
Ostravskému muzeu, příspěvkové organizaci o 100 tis. Kč
Janáčkově filharmonii Ostrava, příspěvkové organizaci o 140 tis. Kč
Komorní scéně Aréna, příspěvkové organizaci o 90 tis. Kč
Lidové konzervatoři a Múzické škole, příspěvkové organizaci o 50 tis. Kč

7)

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

ZM_M 31
Návrh Smlouvy o spolupráci při uspořádání Kontinentálního poháru
IAAF 2018 mezi statutárním městem Ostravou a Českým atletickým
svazem
Usnesení číslo: 0209/ZM1418/4
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k usnesení č. 00543/RM1418/11
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o uzavření Smlouvy o spolupráci při uspořádání Kontinentálního poháru IAAF 2018 mezi
statutárním městem Ostrava a Českým atletickým svazem se sídlem Diskařská 100, 169 00
Praha, IČ 00539244 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

ZM_M 54
Návrh na přijetí daru veřejného osvětlení a uzavření darovací smlouvy
na splaškovou kanalizaci, vodovodní řad a veřejné osvětlení s dárci
O.S., Š.S. a uzavření smluv o zřízení služebnosti s fyzickými osobami v
k.ú. Proskovice, obec Ostrava

(zn.předkl.)
30

Usnesení číslo: 0210/ZM1418/4
k usnesení č. 00667/RM1418/12
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o přijetí daru veřejného osvětlení, jedná se o 6 osvětlovacích stožárů veřejného osvětlení včetně
kabelového vedení veřejného osvětlení, umístěné v pozemcích v k.ú. Proskovice, obec Ostrava,
a to:
- parc.č.666/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
- parc.č.738/23 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
- parc.č.739/198 - trvalý travní porost,
- parc.č.739/345 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
- parc.č.739/343 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
- parc.č.739/320 - ostatní plocha, ostatní komunikace.
a uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 3 předloženého materiálu na dar:
•

splaškové kanalizace DN 300 celkové délky 308,5 m, uložené v pozemcích v k.ú.
Proskovice, obec Ostrava, a to:
- parc.č.739/320 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
- parc.č.738/13 - lesní pozemek,
- parc.č.739/342 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
- parc.č.739/343 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
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- parc.č.739/345 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
- parc.č.739/349 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
- parc.č.738/24 - lesní pozemek,
- parc.č.738/23 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
- parc.č.713/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace.
•

vodovodního řadu DN 80 délky 201,3 m a DN 50 délky 27,10 m, uloženého v pozemcích
v k.ú. Proskovice, obec Ostrava, a to:
- parc.č.739/320 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
- parc.č.739/198 - trvalý travní porost,
- parc.č.739/342 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
- parc.č.739/343 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
- parc.č.739/349 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
- parc.č.738/23 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
- parc.č.738/24 - lesní pozemek.

•

veřejného osvětlení, jedná se o 6 osvětlovacích stožárů veřejného osvětlení včetně
kabelového vedení veřejného osvětlení, umístěného v pozemcích v k.ú. Proskovice, obec
Ostrava , a to:
- parc.č.666/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
- parc.č.738/23 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
- parc.č.739/198 - trvalý travní porost,
- parc.č.739/345 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
- parc.č.739/343 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
- parc.č.739/320 - ostatní plocha, ostatní komunikace.

s dárci
Ing. XXXXXX XXXXX, narozen roku XXXX,
Mgr. XXXXXXXX XXXXX, narozena roku XXXX,
oba bydliště XXXXXX XXXX PSČ 739 43
za podmínky, že Městský obvod Proskovice nabude do svého vlastnictví komunikaci a
pozemky pod komunikací, a to parc.č. 739/342, parc.č. 739/320, parc.č. 739/344, parc.č.
739/345, parc.č. 739/346, parc.č. 738/23, parc.č. 659/13, parc.č. 663/1, parc.č. 739/343 a
parc.č. 739/349 vše v k.ú. Proskovice, obec Ostrava
Stavební objekty byly vybudovány v rámci stavby “Technická infrastruktura sídelního útvaru
Proskovice”.
2)

rozhodlo
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti dle přílohy č. 4 předloženého
materiálu k pozemku:
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parc. č. 738/13 – lesní pozemek
v k. ú. Proskovice, obec Ostrava, ve společném jmění manželů:
manželé
Ing. XXXXXX XXXný, rok narození 1XXX
Mgr. XXXXXXXX XXXná, rok narození 1XX6
oba XXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXX XXX XXX XX,
s uvedenými vlastníky,
za účelem zřízení, provozování, údržby splaškové kanalizace DN 300 v uvedeném pozemku, v
rozsahu daném geometrickým plánem č. 810-25/2014 ze dne 2.10.2014, na dobu časově
neomezenou za jednorázovou úplatu ve výši 100,- Kč za podmínky, že dojde k převodu
vlastnického práva ke splaškové kanalizaci DN 300 na statutární město Ostrava na základě
darovací smlouvy uvedené v bodě 1) tohoto usnesení
3)

rozhodlo
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti dle přílohy č. 5 předloženého
materiálu k pozemkům:
parc. č. 738/24 – lesní pozemek,
parc. č. 739/198 – trvalý travní porost,
oba v k. ú. Proskovice, obec Ostrava, ve spoluvlastnictví:
Ing. XXXXXX XXXXk, rok narození 1XX0
XXXXXX XXXXová, rok narození 1XX3
oba XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXice,
každý je vlastníkem podílu ve výši 1/2,
s uvedenými vlastníky,
za účelem zřízení, provozování a údržby
- vodovodního řadu DN 80 v pozemcích parc. č. 738/24, parc. č. 739/198, oba v k. ú.
Proskovice, obec Ostrava, v rozsahu daném geometrickým plánem č. 811-25/2014 ze dne
2.10.2014,
- splaškové kanalizace DN 300 v pozemku parc. č. 738/24 v k. ú. Proskovice, obec Ostrava, v
rozsahu daném geometrickým plánem č. 810-25/2014 ze dne 2.10.2014,
- kabelového vedení veřejného osvětlení v pozemku parc. č. 739/198 v k. ú. Proskovice, obec
Ostrava, v rozsahu daném geometrickým plánem č. 814-242/2014 ze dne 14.10.2014,
na dobu časově neomezenou za jednorázovou úplatu ve výši 100,- Kč za podmínky, že dojde k
převodu vlastnického práva ke splaškové kanalizaci DN 300, vodovodního řadu DN 80 a
kabelového vedení veřejného osvětlení na statutární město Ostrava na základě darovací
smlouvy uvedené v bodě 1) tohoto usnesení
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ZM_M 55
(zn.předkl.)
Návrh na záměr města směnit pozemky v k.ú. Polanka nad Odrou, obec
30
Ostrava
Usnesení číslo: 0211/ZM1418/4
k usnesení č. 00664/RM1418/12
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o záměru města směnit pozemky v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, a to:
části stávajících pozemků:
- parc.č. 2350, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 382 m2
- parc.č. 2367/1, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 80 m2,
které jsou dle geometrického plánu č. 2895-39/2013 ze dne 30.5.2013 označeny jako nový
pozemek parc.č. 2350/2, ost. plocha, jiná plocha o výměře 462 m2, který vznikne sloučením
dílu a odděleného z pozemku parc.č. 2350 a dílu b odděleného z pozemku parc.č. 2367/1,
ve vlastnictví SMO, svěřeno městskému obvodu Polanka nad Odrou
za
- pozemek parc.č. 823/1, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 1275 m2
ve vlastnictví BUDOUCNOSTI, spotřebního družstva v Ostravě, se sídlem Petra Křičky
2863/17a, 701 78 Moravská Ostrava, IČO 00032352
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

2)

rozhodlo
vyhradit si rozhodnutí označit pozemek parc.č. 823/1 v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava
jakožto majetek svěřený městskému obvodu Polanka nad Odrou, 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. 823/1 v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, jakožto majetek
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svěřený městskému obvodu Polanka nad Odrou, 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

ZM_M 56
Návrh na zřízení věcného předkupního práva k nemovitým věcem

(zn.předkl.)
30

Usnesení číslo: 0212/ZM1418/4
k usnesení č. 00653/RM1418/12
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
zřídit věcné předkupní právo k pozemku p.p.č. 261/13 v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava ve
prospěch statutárního města Ostravy a uzavřít s pobočným spolkem
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Ostrava-Michálkovice,
se sídlem Radvanická 588/6, Michálkovice, 715 00 Ostrava,
IČO: 751 09 387
smlouvu o zřízení věcného předkupního práva, která je přílohou č. 3 předloženého materiálu

2)

rozhodlo
zřídit věcné předkupní právo k pozemku p.č. st. 563 v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava ve
prospěch statutárního města Ostravy a uzavřít s pobočným spolkem
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Ostrava Heřmanice,
se sídlem Ostrava-Heřmanice, Uhrova,
IČO: 712 45 863
smlouvu o zřízení věcného předkupního práva, která je přílohou č. 4 předloženého materiálu

3)

rozhodlo
zřídit věcné předkupní právo k pozemku parc.č. 738/2, k pozemku parc.č. 738/3 a k
pozemku parc.č. 738/4 vše v k.ú. Bartovice, obec Ostrava ve prospěch statutárního města
Ostrava a uzavřít s pobočným spolkem

Strana 47/80

Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města

Usnesení

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Ostrava-Bartovice,
se sídlem Březová 474/18, Bartovice, 717 00 Ostrava,
IČO: 732 14 426
smlouvu o zřízení věcného předkupního práva, která je přílohou č. 5 předloženého materiálu
4)

rozhodlo
zřídit věcné předkupní právo k pozemku parc.č. 2106/1, k pozemku parc.č. 2106/2, k pozemku
parc.č. 2106/3 a k pozemku parc.č. 2107 vše v k.ú. Radvanice, obec Ostrava a uzavřít s
pobočným spolkem
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Ostrava-Radvanice,
se sídlem Těšínská 1363/281B, Radvanice, 716 00 Ostrava,
IČO: 720 73 098
smlouvu o zřízení věcného předkupního práva, která je přílohou č. 6 předloženého materiálu

ZM_M 57
Návrh na výkup pozemků v k.ú. Hrabová, obec Ostrava od fyzických
osob a od společnosti Alex Stylinvest a.s. za účelem rozšíření hřbitova

(zn.předkl.)
30

Usnesení číslo: 0213/ZM1418/4
k usnesení č. 00665/RM1418/12
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
koupit spoluvlastnické podíly:
- od JXXXXX AXXXXX, rok nar. XXXX, bytem XXXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX,
spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 1/4 k pozemku parc.č. 205 ostaní plocha, ostatní
komunikace
v k.ú. Hrabová, obec Ostrava za kupní cenu 50.225,-Kč
a spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 1/4 k pozemku parc.č. 206 ostatní plocha, ostatní
komunikace
v k.ú. Hrabová, obec Ostrava za kupní cenu 133.000,-Kč
- od VXXXXXXXXX AXXXXX, rok nar. XXXXX bytem XXXXXXXXXX XXXXXXX
XXXXX XXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXX
spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 1/4 k pozemku parc.č. 205 ostatní plocha, ostatní
komunikace
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v k.ú. Hrabová, obec Ostrava za kupní cenu 50.225,-Kč
a spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 1/4 k pozemku parc.č. 206 ostatní plocha, ostatní
komunikace
v k.ú. Hrabová, obec Ostrava za kupní cenu 133.000,-Kč
- od ZXXXXX AXXXXXXX, rok nar. XXXXX bytem XXXXXXXXX XXXXXXX
XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXX
spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 1/4 k pozemku parc.č. 205 ostatní plocha, ostatní
komunikace
v k.ú. Hrabová, obec Ostrava za kupní cenu 50.225,-Kč
a spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 1/4 k pozemku parc.č. 206 ostatní plocha, ostatní
komunikace
v k.ú. Hrabová, obec Ostrava za kupní cenu 133.000,-Kč
- od EXX JXXXXXXX, rok nar. XXXX, bytem XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX
XXX XX XXXXXXXXX
spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 1/12 k pozemku parc.č. 205 ostatní plocha, ostatní
komunikace
v k.ú. Hrabová, obec Ostrava za kupní cenu 16.742,-Kč
a spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 1/12 k pozemku parc.č. 206 ostatní plocha, ostatní
komunikace
v k.ú. Hrabová, obec Ostrava za kupní cenu 44.333,-Kč
za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která je přílohou č. 3 předloženého materiálu a
uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
2)

rozhodlo
koupit spoluvlastnické podíly o velikosti ideální 1/6 k pozemkům:
- parc.č. 204/1 orná půda
- parc.č. 204/2 ostatní plocha, jiná plocha
- parc.č. 204/3 orná půda
- parc.č. 205 ostatní plocha, ostatní komunikace
- parc.č. 206 ostatní plocha, ostatní komunikace,
vše v k.ú. Hrabová, obec Ostrava,
za kupní cenu v celkové výši 807.137,-Kč
od společnosti Alex Stylinvest a.s., Výstavní 1928/9, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO:
27852377
za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která je přílohou č. 8 předloženého materiálu a se
zdůvodněním odchylky od ceny obvyklé v důvodové zprávě a uzavřít kupní smlouvu dle
přílohy č. 8 předloženého materiálu
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ZM_M 58
Návrh na záměr města prodat část pozemku svěřeného městskému
obvodu Poruba Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k. ú.
Martinov ve Slezsku, obec Ostrava

Usnesení

(zn.předkl.)
30

Usnesení číslo: 0214/ZM1418/4
k usnesení č. 00654/RM1418/12
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o záměru města prodat část pozemku parc. č. 896/1 o výměře 2700 m2 v k. ú. Poruba, obec
Ostrava, svěřeno městskému obvodu Poruba, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č.
1/3 předloženého materiálu
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

2)

rozhodlo,
že město nemá záměr prodat níže uvedené nemovité věci, a to:
- pozemek parc. č. 3238/4 v k. ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava, svěřený městskému
obvodu Martinov,
- část pozemku parc. č. 3247/3 o výměře 474 m2 v k. ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava ve
vlastnictví statutárního města Ostravy bez svěření městskému obvodu, dle zákresu ve snímku
katastrální mapy, který je přílohou č. 3/3 předloženého materiálu

ZM_M 59
(zn.předkl.)
Návrh na záměr města prodat část pozemku p.p.č. 306/3, k.ú. Muglinov,
30
obec Ostrava a návrh na záměr města neprodat pozemek parc.č. 749/1,
k.ú. Koblov, obec Ostrava
Usnesení číslo: 0215/ZM1418/4
k usnesení č. 00656/RM1418/12
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o záměru města prodat nemovitou věc v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, nesvěřenou městskému
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obvodu Slezská Ostrava, a to:
část pozemku p.p.č. 306/3 nově označena jako pozemek p.p.č. 306/71 o výměře 203 m2, dle
geometrického plánu č. 2471-63/2014 (příloha č. 1/3)
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
2)

rozhodlo,
že město nemá záměr prodat nemovitou věc v k.ú. Koblov, obec Ostrava, svěřenou městskému
obvodu Slezská Ostrava, a to:
pozemek parc.č. 749/1

ZM_M 60
Návrh na záměr města prodat pozemky v k.ú. Svinov, obec Ostrava
Usnesení číslo: 0216/ZM1418/4
k usnesení č. 00655/RM1418/12
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o záměru města prodat pozemky
parc.č. 1836
parc.č. 1837/2
parc.č. 1837/3
v k.ú. Svinov, obec Ostrava, svěřené městskému obvodu Svinov
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
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ZM_M 61
(zn.předkl.)
Návrh na záměr města prodat spoluvlastnické podíly nemovitých věcí v
30
k.ú. Bystřice pod Hostýnem, obec Bystřice pod Hostýnem a k.ú. Paseka
u Šternberka, obec Paseka, návrh přijmout darem nemovité věci v k.ú.
Mariánské Hory, obec Ostrava
Usnesení číslo: 0217/ZM1418/4
k usnesení č. 00657/RM1418/12
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o záměru města prodat spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 pozemku p.p.č. 1691/6, k.ú. Bystřice
pod Hostýnem, obec Bystřice pod Hostýnem
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

2)

rozhodlo
o záměru města prodat spoluvlastnický podíl ve výši 3/36 pozemku p.p.č. 3437, k.ú. Paseka u
Šternerka, obec Paseka
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

3)

rozhodlo
přijmout darem nemovité věci v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, a to pozemky:
- p.p.č. 976/14
- p.p.č. 976/15
- p.p.č. 976/29
od vlastníka Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu Ředitelství silnic a dálnic
ČR, IČO 63993390, sídlo Na Pankráci 846/56, Nusle, 140 00 Praha
a zahájit jednání o uzavření příslušné smlouvy
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ZM_M 62
Návrh na uzavření smluv o zřízení věcného břemene - služebnosti s
MSK - Správou silnic Moravskoslezského kraje, Povodí Odry s.p.,
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

Usnesení

(zn.předkl.)
30

Usnesení číslo: 0218/ZM1418/4
k usnesení č. 00662/RM1418/12
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene dle přílohy č. 2
předloženého materiálu k pozemkům:
parc. č. 3181/2 – ostatní plocha, silnice,
parc. č. 3181/20 – ostatní plocha, silnice,
oba v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, ve vlastnictví:
Moravskoslezský kraj
se sídlem ul. 28.října 117, 702 18 Ostrava
IČO 70890692
zastoupený z pověření hejtmana kraje
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací,
se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava
středisko Ostrava, Úprkova 1, 702 23 Ostrava
IČO 00095711,
s uvedeným vlastníkem pozemků,
za účelem zřídit, provozovat a udržovat vodovodní řad v uvedených pozemcích v rozsahu
daném geometrickým plánem č. 2961-270/2013 ze dne 6.12.2013, na dobu neurčitou a za
zvýhodněnou jednorázovou úplatu v celkové výši 1.210,-Kč včetně 21% DPH,
což je podmíněno závazky oprávněného, že po dobu min. 5 let zůstane vlastníkem
předmětného vodovodního řadu a provede sanaci narušeného povrchu komunikace vzniklou
jeho umístěním

2)

rozhodlo
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene dle přílohy č. 3
předloženého materiálu k pozemkům:
parc. č. 3744/2 – ostatní plocha, silnice,
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parc. č. 3744/10 - ostatní plocha, jiná plocha,
parc. č. 3753/2 – ostatní plocha, jiná plocha,
parc. č. 3754/1 – ostatní plocha, silnice,
parc. č. 3754/5 – ostatní plocha, jiná plocha,
vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava, ve vlastnictví:
Moravskoslezský kraj
se sídlem ul. 28.října 117, 702 18 Ostrava
IČO 70890692
zastoupený z pověření hejtmana kraje
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací,
se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava
středisko Ostrava, Úprkova 1, 702 23 Ostrava
IČO 00095711,
s uvedeným vlastníkem pozemků,
za účelem zřídit, provozovat a udržovat kanalizaci DN 1000 v uvedených pozemcích v rozsahu
daném geometrickým plánem č. 2567-220/2014 ze dne 5.12.2014, na dobu neurčitou a za
zvýhodněnou jednorázovou úplatu v celkové výši 1.210,-Kč včetně 21% DPH,
což je podmíněno závazky oprávněného, že po dobu min. 5 let zůstane vlastníkem předmětné
kanalizace DN 1000 a provede sanaci narušeného povrchu komunikace vzniklou jejím
umístěním
3)

rozhodlo
na straně oprávněného uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti dle přílohy č. 5 předloženého
materiálu k pozemku:
parc. č. 1709/53 – trvalý travní porost,
v k. ú. Vřesina u Bílovce, obec Vřesina,
s povinným:
Povodí Odry, státní podnik
se sídlem Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO 70890021
a
s investorem:
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Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle,
IČO 65993390,
za účelem uložení, provozování a údržby vodovodního řadu DN 200 v uvedeném pozemku, v
rozsahu daném geometrickým plánem č. 1452-51b/2012 ze dne 15.6.2012, na dobu neurčitou
za dohodnutou jednorázovou úplatu ve výši 1.000,-Kč včetně 21% DPH
4)

rozhodlo
na straně oprávněného uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti dle přílohy č. 6 předloženého
materiálu k pozemkům:
parc. č. 1174/5 – vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené,
parc. č. 2137/14 – ostatní plocha, silnice,
oba v k. ú. Vřesina u Bílovce, obec Vřesina,
s povinným:
Povodí Odry, státní podnik
se sídlem Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO 70890021
a
s investorem:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle,
IČO 65993390,
za účelem uložení, provozování a údržby vodovodního řadu DN 200 v uvedených pozemcích,
v rozsahu daném geometrickým plánem č. 1559-354-37/2014 ze dne 12.6.2014, na dobu
neurčitou za dohodnutou jednorázovou úplatu ve výši 1.000,-Kč včetně 21% DPH

5)

rozhodlo
na straně oprávněného uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti dle přílohy č. 7 předloženého
materiálu k pozemku:
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parc. č. 2137/16 – ostatní plocha, silnice,
oba v k. ú. Vřesina u Bílovce, obec Vřesina,
s povinným:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle,
IČO 65993390,
za účelem uložení, provozování a údržby vodovodního řadu DN 200 v uvedeném pozemku, v
rozsahu daném geometrickým plánem č. 1559-354-37/2014 ze dne 12.6.2014, na dobu časově
neomezenou a bezúplatně

ZM_M 63
Návrh na uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytnutí víceleté
účelové dotace uzavřené se zájmovým sdružením právnických osob
TROJHALÍ KAROLINA

(zn.předkl.)
30

Usnesení číslo: 0219/ZM1418/4
k usnesení č. 00673/RM1418/12
k usnesení č. 1896/ZM1014/26
k usnesení č. 2434/ZM1014/31
k usnesení č. 2869/ZM1014/35
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytnutí víceleté účelové dotace z rozpočtu
statutárního města Ostravy ev. č. 2328/2013/KZ, se zájmovým sdružením právnických osob
TROJHALÍ KAROLINA, se sídlem Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava - Vítkovice, IČO
72089237, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

ZM_M 64
(zn.předkl.)
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města
30
Ostravy pro rok 2015 v oblastech Tělovýchova a sport, Vrcholový sport
a Volný čas
Usnesení číslo: 0220/ZM1418/4

Strana 56/80

Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města

Usnesení

k usnesení č. 00651/RM1418/12
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok
2015 v oblasti tělovýchovy a sportu dle příloh č. 1 - 6 předloženého materiálu

2)

rozhodlo
o neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok
2015 v oblasti tělovýchovy a sportu dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

3)

rozhodlo
o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2015 v
oblasti vrcholového sportu dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

4)

rozhodlo
o neposkytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2015 v
oblasti vrcholového sportu dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

5)

rozhodlo
o poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok
2015 v oblasti volného času dle příloh č. 10 - 12 předloženého materiálu

6)

rozhodlo
o neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok
2015 v oblasti volného času dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

7)

rozhodlo
o uzavření smluv o poskytnutí účelových dotací mezi statutárním městem Ostrava a příjemci
účelových dotací dle bodů 1), 3) a 5) tohoto usnesení a dle přílohy č. 14 předloženého
materiálu

8)

schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
-snižují
neinvestiční transfery
na § 3419, pol. 5213, ÚZ 7103, ORJ 161
-zvyšují
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neinvestiční transfery
na § 3419, pol. 5222, ÚZ 7103, ORJ 161
investiční transfery
na § 3419, pol. 6322, ÚZ 7103, ORJ 161

o

-snižují
neinvestiční transfery
na § 3421, pol. 5222, ÚZ 7105, ORJ 161

o 1 110 tis. Kč

o 12 300 tis. Kč
200 tis. Kč

-zvyšují
neinvestiční transfery
na § 3421, pol. 5221, ÚZ 7105, ORJ 161
o 60 tis. Kč
na § 3421, pol. 5223, ÚZ 7105, ORJ 161
o 80 tis. Kč
na § 3421, pol. 5213, ÚZ 7105, ORG 4259, ORJ 161 o 20 tis. Kč
na § 3429, pol. 5213, ÚZ 7105, ORG 4259, ORJ 161 o 30 tis. Kč
na § 3429, pol. 5222, ÚZ 7105, ORJ 161
o 490 tis. Kč
neinvestiční příspěvky
na § 3421, pol. 5331, ÚZ 7105, ORG 4214, ORJ 161 o 20 tis. Kč
na § 3421, pol. 5331, ÚZ 7105, ORG 81, ORJ 161 o 30 tis. Kč
na § 3421, pol. 5331, ÚZ 7105, ORG 82, ORJ 161 o 90 tis. Kč
na § 3421, pol. 5331, ÚZ 7105, ORG 83, ORJ 161 o 10 tis. Kč
na § 3421, pol. 5331, ÚZ 7105, ORG 84, ORJ 161 o 60 tis. Kč
na § 3421, pol. 5339, ÚZ 7105, ORJ 161
o 30 tis. Kč
na § 3429, pol. 5331, ÚZ 7105, ORG 41, ORJ 161
na § 3429, pol. 5331, ÚZ 7105, ORG 81, ORJ 161
na § 3429, pol. 5331, ÚZ 7105, ORG 82, ORJ 161
na § 3429, pol. 5331, ÚZ 7105, ORG 83, ORJ 161
na § 3429, pol. 5331, ÚZ 7105, ORG 84, ORJ 161
na § 3429, pol. 5339, ÚZ 7105, ORJ 161
o

o 20 tis. Kč
o 20 tis. Kč
o 20 tis. Kč
o 10 tis. Kč
o 20 tis. Kč
100 tis. Kč

zastupitelstvo města
schvaluje úpravu závazných ukazatelů
zvýšení neinvestičních příspěvků
Knihovna města Ostravy, p.o.
o 20 tis. Kč
Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, p.o.
o 20 tis. Kč
Středisko volného času Korunka, Ostrava-Mariánské Hory, p.o. o 50 tis. Kč
Středisko volného času, Ostrava-Zábřeh, p.o.
o 110 tis. Kč
Dům dětí a mládeže, Ostrava-Poruba, p.o.
o 20 tis. Kč
Středisko volného času, Ostrava-Moravská Ostrava, p.o.
o 80 tis. Kč
zastupitelstvo města
schvaluje rozpočtové opatření, kterým se
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-snižují
neinvestiční transfery
na § 3421, pol. 5222, ÚZ 7104, ORJ 161

o 1 452 tis. Kč

-zvyšují
neinvestiční transfery
na § 3419, pol. 5222, ÚZ 7104, ORJ 161
na § 3421, pol. 5212, ÚZ 7104, ORJ 161
na § 3421, pol. 5213, ÚZ 7104, ORJ 161
na § 3421, pol. 5229, ÚZ 7104, ORJ 161

o
o
o
o

575 tis. Kč
447 tis. Kč
130 tis. Kč
300 tis. Kč

ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 8) tohoto usnesení
Vyřizuje:

Ing. Lukáš Jančálek,
vedoucí odboru financí a rozpočtu

ZM_M 65
Návrh Zásad pro poskytování účelových dotací z odvodů z loterií a
jiných podobných her včetně návrhu na vyhlášení výběrového řízení
pro poskytování účelových dotací

T: 31.03.2015

(zn.předkl.)
31

Usnesení číslo: 0221/ZM1418/4
k usnesení č. 00676/RM1418/12
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
a) návrh Zásad pro poskytování účelových dotací z odvodů z loterií a jiných podobných her dle
přílohy č. 1 - 4 předloženého materiálu s úpravou
b) návrh na vyhlášení výběrového řízení pro poskytování účelových dotací z odvodů z loterií a
jiných podobných her dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

2)

rozhodlo
o vyhlášení výběrového řízení pro poskytování účelových dotací z loterií a jiných podobných
her dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
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Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města

Usnesení

ZM_M 32
(zn.předkl.)
Rozhodnutí o poskytnutí 3 dotací z Operačního programu Životní
31
prostředí - Dům dětí a mládeže Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
Usnesení číslo: 0222/ZM1418/4
k usnesení č. 00579/RM1418/11
k usnesení č. 9503/RM1014/124
k usnesení č. 2381/ZM1014/31
k usnesení č. 7992/RM1014/104
Zastupitelstvo města
4)

bere na vědomí
Rozhodnutí o poskytnutí dotace na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí pro
projekty:
a) Zateplení budovy DDM Poruba - na ul. Polská (viz příloha č. 1 předloženého materiálu),
b) Zateplení budovy DDM Poruba - Plesná (viz příloha č. 2 předloženého materiálu),
c) Zateplení budovy DDM Poruba - na ul. Majerová (viz příloha č. 3 předloženého materiálu)

ZM_M 33
Návrh na poskytnutí finančních prostředků pro rok 2015 právnické
osobě Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením
Ostrava, p.o. na spolufinancování projektu “Domov Třebovice a
Chráněné bydlení Třebovice”

(zn.předkl.)
31

Usnesení číslo: 0223/ZM1418/4
k usnesení č. 00580/RM1418/11
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o poskytnutí investiční dotace ve výši 1.976 tis. Kč na spolufinancování projektu “Domov
Třebovice a Chráněné bydlení Třebovice” právnické osobě Čtyřlístek - centrum pro osoby se
zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631808, se sídlem
Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava - Muglinov a o uzavření smlouvy o poskytnutí investiční
dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

ZM_M 34
Návrh na poskytnutí účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a
cizojazyčné výuky v mateřských, základních a středních školách se
sídlem na území SMO pro rok 2015
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(zn.předkl.)
31

Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města

Usnesení

Usnesení číslo: 0224/ZM1418/4
k usnesení č. 2766/ZM1014/34
k usnesení č. 00578/RM1418/11
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2015 v oblasti
bilingvní a cizojazyčné výuky příjemcům účelových dotací dle Přílohy č. 1 předloženého
materiálu v celkové výši 7 205 tis. Kč

2)

rozhodlo
o uzavření smluv o poskytnutí účelových dotací v oblasti bilingvní a cizojazyčné výuky mezi
statutárním městem Ostrava a příjemci účelových dotací dle bodu 1) tohoto usnesení a Přílohy
č. 2 předloženého materiálu

3)

schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se:

4)

- zvyšují
neinvestiční transfery
na § 3299, pol. 5213, ÚZ 7110, ORJ 140
na § 3299, pol. 5333, ÚZ 7110, ORJ 140
na § 3299, pol. 5339, ÚZ 7110, ORJ 140

o 3 100 tis. Kč
o 245 tis. Kč
o 3 860 tis. Kč

- snižují
běžné výdaje
na § 3299, pol. 5901, ÚZ 7110, ORJ 140

o 7 205 tis. Kč

ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení
Vyřizuje:
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Ing. Lukáš Jančálek,
vedoucí odboru financí a rozpočtu

T: 31.03.2015

Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města

Usnesení

ZM_M 66
Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací pro rok 2015 v
oblasti protidrogové prevence a prevence kriminality

(zn.předkl.)
31

Usnesení číslo: 0225/ZM1418/4
k usnesení č. 00682/RM1418/12
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
- poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti protidrogové prevence na rok 2015 dle
př. č. 1 předloženého materiálu
- uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti protidrogové
prevence na rok 2015 dle návrhu uvedeného v př. č. 8 se subjekty a ve výši uvedenými v př. č.
1 předloženého materiálu
- poskytnutí víceletých neinvestičních účelových dotací
prevence na období 2015 - 2018 dle př. č. 2 předloženého materiálu

v

oblasti protidrogové

- uzavření smluv o poskytnutí víceletých neinvestičních účelových dotací v
oblasti protidrogové prevence na na období 2015 - 2018 dle návrhu uvedeného v př. č. 9 se
subjekty a ve výši uvedenými v př. č. 2 předloženého materiálu
- neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti protidrogové prevence na rok 2015
dle př. č. 3 předloženého materiálu
- poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti prevence kriminality na rok 2015 dle př.
č. 4 předloženého materiálu
- uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti prevence
kriminality na rok 2015 dle návrhu uvedeného v př. č. 8 se subjekty a ve výši uvedenými v př.
č. 4 předloženého materiálu
- neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti prevence kriminality na rok 2015 dle
př. č. 5 předloženého materiálu
2)

schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se:
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Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města

Usnesení

Snižují běžné výdaje v ORJ 180
§4349 pol. 5222 úz 7401 o 5 069 tis. Kč
§4349 pol. 5222 úz 7400 o 3 805 tis. Kč
Zvyšují neinvestiční transfery podnikatelským subjektům
§4349 pol. 5212 úz 7401 orj 180 o 100 tis. Kč
pol. 5213 úz 7401 orj 180 o 20 tis. Kč
pol. 5319 úz 7401 orj 180 o 140 tis. K
Zvyšují neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím
§4349 pol. 5221 úz 7401 orj 180 o 1 655 tis. Kč
pol. 5223 úz 7401 orj 180 o 377 tis. Kč
pol. 5221 úz 7400 orj 180 o 75 tis. Kč
Zvyšují neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím
§4349 pol 5331 úz 7401 orj 180 org. 4214 o 44 tis. Kč
pol 5331 úz 7401 orj 180 org 82 o 155 tis Kč
pol 5339 úz 7401 orj 180 o 2 388 tis. Kč
Zvyšují neinvestiční transfery podnikatelským subjektům
§4349 pol. 5212 úz 7410 orj 180 o 560 tis. Kč
Zvyšují neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím
§4349 pol. 5221 úz 7410 orj 180 o 3 070 tis. Kč
Zvyšují neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím
§4349 pol. 5339 úz 7410 orj 180 o 100 tis. Kč
Zvyšují běžné výdaje
§4349 pol. 5133 úz 7401 orj 270 o 2 tis. Kč
pol. 5136 úz 7401 orj 270 o 3 tis. Kč
pol. 5137 úz 7401 orj 270 o 27 tis. Kč
pol. 5139 úz 7401 orj 270 o 31 tis. Kč
pol. 5169 úz 7401 orj 270 o 54 tis. Kč
pol. 5194 úz 7401 orj 270 o 73 tis. Kč
Úprava závazného ukazatele: zvýšení neinvestičního příspěvku u příspěvkových organizací:
Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace o 44 tis. Kč
Středisko volného času, Ostrava – Zábřeh o 155 tis. Kč
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Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města
3)

Usnesení

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

Mgr. Jaroslava Rovňáková,
vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti

ZM_M 67
Poskytnutí finančních prostředků Domu dětí a mládeže, Ostrava Poruba, p.o. na opravu topného systému ve středisku Plesná a úprava
závazného ukazatele

T: 31.03.2015

(zn.předkl.)
31

Usnesení číslo: 0226/ZM1418/4
k usnesení č. 2858/ZM1014/35
k usnesení č. 00679/RM1418/12
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
a) o změně účelu neinvestiční části účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostrava, ev. č.
smlouvy 2456/2014/SVŠ, poskytnuté organizaci Dům dětí a mládeže, Ostrava - Poruba,
příspěvková organizace, IČO: 75080541, se sídlem M. Majerové 23/1722, Ostrava - Poruba, a
to na účel “oprava topného systému - středisko Ostrava - Plesná”, včetně souvisejícího
navýšení neinvestiční části dotace o 120 tis. Kč
b) o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního
města Ostrava dle bodu 1a) tohoto usnesení a přílohy č. 3 předloženého materiálu

2)

3)

schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšují
neinvestiční příspěvky
na § 3149, pol. 5331, ORG 83, ORJ 140,
- snižuje
rozpočtová rezerva
na § 6409, pol. 5901, ORJ 120,

o 120 tis. Kč
o 120 tis. Kč

schvaluje
úpravu závazného ukazatele
- zvýšení neinvestičního příspěvku
Dům dětí a mládeže, Ostrava - Poruba, p.o.
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o 357 tis. Kč

Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města
4)

Usnesení

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

Ing. Lukáš Jančálek,
vedoucí odboru financí a rozpočtu

T: 31.03.2015

ZM_M 68
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města
Ostrava pro rok 2015 v oblasti školství

(zn.předkl.)
31

Usnesení číslo: 0227/ZM1418/4
k usnesení č. 2781/ZM1014/34
k usnesení č. 0018/ZM1418/2
k usnesení č. 00683/RM1418/12
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 2015 v oblasti
školství dle přílohy č. 1 až 3 předloženého materiálu

2)

rozhodlo
o neposkytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 2015 v oblasti
školství dle přílohy č. 4 a 5 předloženého materiálu

3)

rozhodlo
o uzavření smluv o poskytnutí účelových dotací mezi statutárním městem Ostrava a příjemci
účelových dotací dle bodu 1) tohoto usnesení a přílohy č. 6 předloženého materiálu a dle
důvodové zprávy

4)

schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
-snižují
ostatní neinvestiční výdaje na § 3299, pol. 5901, ÚZ 7107, ORJ 140
-zvyšují
neinvestiční transfery na
§ 3299, pol. 5213, ÚZ 7107, ORJ 140
o
380 tis. Kč
§ 3299, pol. 5221, ÚZ 7107, ORJ 140
o
60 tis. Kč
§ 3299, pol. 5222, ÚZ 7107, ORJ 140
o
150 tis. Kč
§ 3299, pol. 5229, ÚZ 7107, ORJ 140
o
70 tis. Kč
§ 3299, pol. 5332, ÚZ 7107, ORJ 140
o
30 tis. Kč
§ 3299, pol. 5339, ÚZ 7107, ORJ 140
o
3 480 tis. Kč
neinvestiční příspěvky na
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o

4 570 tis. Kč

Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města
§ 3299, pol. 5331, ÚZ 7107, ORG 81, ORJ 140
§ 3299, pol. 5331, ÚZ 7107, ORG 82, ORJ 140
§ 3299, pol. 5331, ÚZ 7107, ORG 83, ORJ 140
§ 3299, pol. 5331, ÚZ 7107, ORG 84, ORJ 140
5)

6)

Usnesení

o
o
o
o

130 tis. Kč
60 tis. Kč
120 tis. Kč
90 tis. Kč

schvaluje
úpravu závazných ukazatelů
zvýšení neinvestičních příspěvků
- Středisko volného času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, p.o.
- Středisko volného času, Ostrava - Zábřeh, p.o.
- Dům dětí a mládeže, Ostrava - Poruba, p.o.
- Středisko volného času, Ostrava - Moravská Ostrava, p.o.

o
o
o
o

130 tis. Kč
60 tis. Kč
120 tis. Kč
90 tis. Kč

ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 4) tohoto usnesení
Termín: 31.03.2015

ZM_M 69
(zn.předkl.)
Návrh na poskytnutí investiční dotace právnické osobě Domov
31
Sluníčko, příspěvková organizace, IČO 70631832 v objemu 2.181 tis. Kč
Usnesení číslo: 0228/ZM1418/4
k usnesení č. 00680/RM1418/12
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o poskytnutí investiční dotace právnické osobě Sluníčko, příspěvková organizace, IČO
70631832 se sídlem Syllabova 2886/19, 703 00 Ostrava - Vítkovice ve výši 2.181 tis. Kč dle
předloženého návrhu a o uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace této právnické osobě
dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu s tím, že k uzavření smlouvy
dojde až po schválení finančních zdrojů z rozpočtu města (volné zdroje u základního běžného
účtu)

ZM_M 70
(zn.předkl.)
Smlouva o poskytnutí podpory a přijetí předběžného Rozhodnutí o
32
poskytnutí dotace k projektu “Snížení spotřeby energie v ZOO Ostrava Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková organizace” v rámci
Operačního programu Životního prostředí
Usnesení číslo: 0229/ZM1418/4
k usnesení č. 7575/RM1014/101
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Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města

Usnesení

k usnesení č. 00687/RM1418/12
k usnesení č. 00352/RMm1418/2
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o uzavření Smlouvy č. 14193663 o poskytnutí podpory mezi příjemcem statutárním městem
Ostrava a poskytovatelem Státním fondem životního prostředí České republiky, se sídlem
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČO: 00020729 na financování projektu “Snížení
spotřeby energie v ZOO Ostrava - Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková organizace” z
Operačního programu Životního prostředí dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
a
o přijetí dotace z Operačního programu Životního prostředí od poskytovatele - Česká
republika, Ministerstvo životního prostředí, se sídlem Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10,
IČO: 00164801 na projekt “Snížení spotřeby energie v ZOO Ostrava - Zoologická zahrada
Ostrava, příspěvková organizace” dle podmínek předběžného Rozhodnutí o poskytnutí dotace
viz příloha č. 2 předloženého materiálu

ZM_M 71
Návrh na členství v dozorčí radě obchodní společnosti Krematorium
Ostrava, a.s.

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 0230/ZM1418/4
k usnesení č. 00758/RM1418/13
Zastupitelstvo města
1)

navrhuje
zástupce statutárního města Ostravy do dozorčí rady obchodní společnosti Krematorium
Ostrava, a.s., se sídlem Ostrava - Slezská Ostrava, Těšínská 710, PSČ 710 07, IČO: 25393430,
a to
JUDr. Ivana Štefka, člena ZM
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Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města
ZM_M 72
Plnění usnesení zastupitelstva města č. 1517/ZM1014/22 ze dne
30.1.2013

Usnesení

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 0231/ZM1418/4
k usnesení č. 00621/RM1418/12
Zastupitelstvo města
1)

bere na vědomí
předloženou zadávací dokumentaci k veřejné zakázce ve věci údržby zeleně v městském
obvodu Ostrava-Jih pro období 2015-2016

ZM_M 35
Poskytnutí účelové neinvestiční dotace na provoz Nadace na pomoc
zvířatům v roce 2015

(zn.předkl.)
33

Usnesení číslo: 0232/ZM1418/4
k usnesení č. 00438/RM1418/9
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ve výši
570.000 Kč právnické osobě: Nadace na pomoc zvířatům, IČO: 25817981, se sídlem
Ukrajinská 1536, Ostrava-Poruba na provoz Nadace na pomoc zvířatům dle předloženého
návrhu

2)

rozhodlo
o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města
Ostravy právnické osobě: Nadace na pomoc zvířatům, IČO: 25817981, se sídlem Ukrajinská
1536, Ostrava-Poruba dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

ZM_M 36
Rozšíření účelu smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z
rozpočtu statutárního města Ostravy č. 2181/2012/OŽP na “Provoz
automatických měřících stanic”
Usnesení číslo: 0233/ZM1418/4
k usnesení č. 00587/RM1418/11
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(zn.předkl.)
33

Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města

Usnesení

Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o rozšíření předmětu smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního
města Ostravy č. 2181/2012/OŽP na “Provoz automatických stanic” o provoz automatické
měřící stanice na ul. Opavská v Ostravě-Porubě a zvýšení objemu dotace o 437.020 Kč
právnické osobě: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, IČO: 71009396, se sídlem Partyzánské
nám. 7, 702 00 Ostrava dle předloženého návrhu

2)

rozhodlo
o uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu
statutárního města Ostravy č. 2181/2012/OŽP s právnickou osobou: Zdravotní ústav se sídlem
v Ostravě, IČO: 71009396, se sídlem Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava dle přílohy č. 2
předloženého materiálu

3)

schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje financování
pol. 8115, ORJ 120, ÚZ 1030 ............................. o 438 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje
§ 3716, pol. 5339, ORJ 190, ÚZ 1030 ................ o 438 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 37
Veřejná zakázka “Prodloužení kanalizace ul. Hradní”, poř. č. 290/2014
Usnesení číslo: 0234/ZM1418/4
k usnesení č. 00595/RM1418/11
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(zn.předkl.)
34

Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města

Usnesení

Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby ”Prodloužení kanalizace ul. Hradní” v rozsahu
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s uchazečem:
HYDROSPOR spol. s r.o.
se sídlem: Úprkova 966/3, 702 00 Ostrava-Přívoz
IČO: 47666374
za cenu nejvýše přípustnou 2.680.064,38 Kč bez DPH

ZM_M 38
Veřejná zakázka “Propojenost cyklistické trasy v úseku ul. Psohlavců,
Martinovská”, poř. č. 205/2014

(zn.předkl.)
34

Usnesení číslo: 0235/ZM1418/4
k usnesení č. 10908/RM1014/141
k usnesení č. 2833/ZM1014/35
k usnesení č. 11026/RM1014/143
k usnesení č. 00599/RM1418/11
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby “Propojenost cyklistické trasy v úseku ul.
Psohlavců, Martinovská” v k.ú. Poruba, Třebovice ve Slezsku a Svinov, obec Ostrava, v
rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s uchazečem:
JANKOSTAV s.r.o.
se sídlem: Štěpaňákova 714/31, Ostrava - Kunciče, 719 00
IČO: 25855581
za cenu nejvýše přípustnou 17.741.676,30 Kč bez DPH
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ZM_M 39
(zn.předkl.)
Veřejná zakázka “Přestupní uzel Hulváky, I. etapa - Dodatek č. 1”, poř. č.
34
283/2014
Usnesení číslo: 0236/ZM1418/4
k usnesení č. 00604/RM1418/11
k usnesení č. 2331/ZM1014/30
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 0875/2014/OI/LPO ze dne 16.4.2014 na realizaci stavby
“Přestupní uzel Hulváky, I. etapa” v rozsahu dle přílohy č. 1, kterým se:
- upravuje předmět smlouvy v rozsahu dle předloženého návrhu,
- zvyšuje cena díla o 9.401.595,60 Kč bez DPH,
- mění termín plnění v rozsahu dle předloženého návrhu
s uchazečem:
STRABAG a.s.
se sídlem: /Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
IČ: 60838744

ZM_M 40
Návrh na uzavření “Dodatku č. 1 Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene” v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce vodovodu
Přemyšov - Poruba”

(zn.předkl.)
34

Usnesení číslo: 0237/ZM1418/4
k usnesení č. 00594/RM1418/11
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
uzavřít “Dodatek č. 1 Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene” v souvislosti
se stavbou “Rekonstrukce vodovodu Přemyšov - Poruba” mezi budoucím povinným:
Ing. XXXXXXXX XXXXXXXXXXX,
bytem: XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX
a
budoucím oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
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ZM_M 41
Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností” a “Smlouvy o zřízení
věcného břemene” v souvislosti se stavbami odboru investičního
zahrnutými do kapitálového rozpočtu města Ostravy

Usnesení

(zn.předkl.)
34

Usnesení číslo: 0238/ZM1418/4
k usnesení č. 00593/RM1418/11
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o zřízení služebnosti” v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce vodovodu ul.
Antošovická” mezi vlastníky:
XXXXX XXXXX,
XXXX XXXXXXX,
oba bytem: XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXX X XXXXXXX
a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků parc.č. 1240,
parc.č. 1239, parc.č. 1238, parc.č. 1237, parc.č. 1236 a parc.č. 1235/2 v k.ú. Koblov,
obec Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

2)

rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o zřízení služebnosti” v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce vodovodu ul.
Antošovická” mezi vlastníkem:
XXXXXXX XXXXXXXX,
bytem: XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXX X XXXXXXX
a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku parc.č. 1159/2 v
k.ú. Koblov, obec Ostrava dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

3)

rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o zřízení služebnosti” v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce vodovodu ul.
Antošovická” mezi vlastníky:
XXXX XXXXX,
XXX XXXXXXX,
oba bytem: XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX
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a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku parc.č. 1157/1 v
k.ú. Koblov, obec Ostrava dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
4)

rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o zřízení služebnosti” v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce vodovodu ul.
Antošovická” mezi vlastníkem:
XXXXXXX XXXXXXXX,
bytem: XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXX X XXXXXXX
a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku parc.č. 1153/7 v
k.ú. Koblov, obec Ostrava dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

5)

rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o zřízení služebnosti” v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce vodovodu ul.
Antošovická” mezi vlastníky:
XXXXX XXXXXXXXXX,
XXXX XXXXXXXXXXXXX,
oba bytem: XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXX X XXXXXXX
a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku parc.č. 1153/5 v
k.ú. Koblov, obec Ostrava dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

6)

rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o zřízení služebnosti” v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce vodovodu ul.
Antošovická” mezi vlastníkem:
XXXXX XXXXX,
bytem: XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXX X XXXXXXX
a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku parc.č. 1151 v k.ú.
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Koblov, obec Ostrava dle přílohy č. 8 předloženého materiálu
7)

rozhodlo
uzavřít ”Smlouvu o zřízení služebnosti” v souvislosti se stavbou “ Odvodnění vodoměrné
šachty Světlovská” mezi vlastníky:
XXXXXXXXX XXXXX,
bytem: XX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXX XXXX,
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
bytem: XX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXX XXXX
a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků parc.č. 2581 a
parc. č. 2582 v k.ú. Stará Bělá obec Ostrava dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

8)

rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o zřízení věcného břemene” v souvislosti se stavbou “Cyklostezka, úsek
Koblovský most, lávka na Kamenec” mezi vlastníkem:
Moravskoslezský kraj,
se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava
IČO: 70890692
zastoupený z pověření hejtmana kraje
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací
se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
IČO: 00095711
a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
jejímž předmětem bude zřízení věcného břemene na části pozemku parc.č. 438/1 v k.ú.
Muglinov, obec Ostrava dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

ZM_M 42
(zn.předkl.)
Informace o vývoji projektu Nová Karolina za období 11/2013 až 12/2014
34
Usnesení číslo: 0239/ZM1418/4
k usnesení č. 00607/RM1418/11
Zastupitelstvo města
1)

bere na vědomí
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informaci o vývoji projektu Nová Karolina za období 11/2013 až 12/2014 a spolupráci se
skupinou společností MULTI dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

ZM_M 73
Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu a rozšíření kanalizace ul.
Nad Porubkou”, poř. č. 251/2014

(zn.předkl.)
34

Usnesení číslo: 0240/ZM1418/4
k usnesení č. 00031/RM1418/3
k usnesení č. 0023/ZM1418/2
k usnesení č. 00138/RM1418/5
k usnesení č. 00706/RM1418/12
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby “Rekonstrukce vodovodu a rozšíření kanalizace
ul. Nad Porubkou” v k.ú. Svinov, obec Ostrava, v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého návrhu
s uchazečem:
STASPO, spol. s r.o.
se sídlem: Těšínská 114/254, 716 00 Ostrava, Radvanice
IČO: 41035704
za cenu nejvýše přípustnou 5.887.610,88 Kč bez DPH

ZM_M 74
Veřejná zakázka “Rozšíření výukového areálu Bělský les - výukové
centrum”, poř. č. 22/2015

(zn.předkl.)
34

Usnesení číslo: 0241/ZM1418/4
k usnesení č. 00602/RM1418/11
k usnesení č. 00711/RM1418/12
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
požadavky na obsah smlouvy veřejné zakázky “Rozšíření výukového areálu Bělský les -
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výukové centrum” v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého návrhu

ZM_M 75
Veřejná zakázka “Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS MSK”,
poř. č. 010/2015

(zn.předkl.)
34

Usnesení číslo: 0242/ZM1418/4
k usnesení č. 00714/RM1418/12
k usnesení č. 00598/RM1418/11
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
požadavky na obsah smlouvy veřejné zakázky “Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS
MSK”, poř. č. 010/2015, v rozsahu dle předloženého materiálu

ZM_M 76
Návrh na uzavření smluv o smlouvách budoucích o služebnosti v
souvislosti se stavbami odboru investičního, zahrnutými do
kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy

(zn.předkl.)
34

Usnesení číslo: 0243/ZM1418/4
k usnesení č. 00696/RM1418/12
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti se
stavbou “Rekonstrukce VO oblast Dvorní” mezi budoucím povinným RPG Byty, s.r.o.,
Gregorova 2582/3, 701 97 Ostrava-moravská Ostrava, IČO: 27769127
a budoucím oprávněným
statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž
předmětem je stavba veřejného osvětlení na části pozemku p.č. 1486 v katastrálním území
Poruba, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
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rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti se
stavbou “Rekonstrukce násosek Důlňák-Les” mezi vlastníkem městem Vratimov, Frýdecká
853/57, 73932 Vratimov, IČO: 00297372
a budoucím oprávněným
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž
předmětem je rekonstrukce vodovodních násosek na částech pozemků parcelní číslo 1024,
parcelní číslo 1025/1, parcelní číslo 1025/3, parcelní číslo 1026, parcelní číslo 1034/2, parcelní
číslo 1034/3 a parcelní číslo EN 1030, v katastrálním území Vratimov, obec Vratimov dle
přílohy č. 4 předloženého materiálu

3)

rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene” v souvislosti se
stavbou “Cyklistická trasa O, Ostrava-Radvanice” mezi budoucím povinným
Moravskoslezským krajem, ul. 28. října 117, 70218 Ostrava, IČO: 70890692
a budoucím oprávněným
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž
předmětem je stavba cyklostezky na pozemku parcelní číslo 3265/1, v katastrálním území
Radvanice, obec Ostrava dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

4)

rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v
souvislosti se stavbou “Petřkovice-kanalizační stoka T (II. a III. etapa) změna napojení do
stoky T7” mezi vlastníkem Českou republikou - Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2, IČO: 69797111
a budoucím oprávněným
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž
předmětem je stavba kanalizace na části pozemku parcelní číslo 1906/3 v katastrálním území
Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu
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ZM_M 77
Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností” v souvislosti se
stavbou “Cyklostezky-úsek Koblovský most, lávka na Kamenec”

Usnesení

(zn.předkl.)
34

Usnesení číslo: 0244/ZM1418/4
k usnesení č. 00701/RM1418/12
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o zřízení služebnosti” v souvislosti se stavbou “Cyklostezky - úsek
Koblovský most, lávka na Kamenec” mezi vlastníkem:
Povodí Odry, státní podnik,
Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO: 70890021
a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků parc.č. 152/3,
parc.č. 430/5, parc.č. 493, parc.č. 494/1, parc.č. 494/2, parc.č. 494/4, a parc.č. 495 v k.ú.
Muglinov a na částech pozemků parc.č. 789, parc.č. 825, parc.č. 855/1, parc.č. 1940, parc.č.
2030, parc.č. 2031, parc.č. 2055/8, parc.č. 2055/44 a parc.č. 2074/3 v k.ú. Hrušov a na části
pozemku parc.č. 5980/1 v k,ú. Slezská Ostrava, vše obec Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého
materiálu

2)

rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o zřízení služebnosti” v souvislosti se stavbou “Cyklostezky - úsek
Koblovský most, lávka na Kamenec” mezi vlastníkem:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město
IČO: 70994234
a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na části pozemku parc.č. 1850/55 v k.ú. Hrušov,
obec Ostrava dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
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ZM_M 78
Významná veřejná zakázka “Rekonstrukce kanalizace Jeremenko - III.
ETAPA”, poř. č. 282/2014

Usnesení

(zn.předkl.)
34

Usnesení číslo: 0245/ZM1418/4
k usnesení č. 00333/RM1418/7
k usnesení č. 00715/RM1418/12
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
odůvodnění veřejné zakázky “Rekonstrukce kanalizace Jeremenko - III. ETAPA”, poř. č.
282/2014, dle ust. § 156 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, v rozsahu dle předloženého návrhu

ZM_M 43
Návrh na uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z
rozpočtu statutárního města Ostravy společnosti Koordinátor ODIS
s.r.o.

(zn.předkl.)
39

Usnesení číslo: 0246/ZM1418/4
k usnesení č. 00610/RM1418/11
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace společnosti Koordinátor ODIS
s.r.o., se sídlem na Hradbách 1440/16, Ostrava-Moravská Ostrava, PSČ 702 00, IČO 64613895
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

ZM_M 79
Návrh odpovědi na dotaz občanského sdružení Efektivní veřejná
doprava pro Havířov a okolí
Usnesení číslo: 0247/ZM1418/4
k usnesení č. 00717/RM1418/12
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
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text odpovědi na dotaz občanského sdružení Efektivní veřejná doprava pro Havířov a okolí dle
přílohy č. 2 předloženého materiálu
2)

ukládá
náměstkovi primátora Ing. Ivo Hařovskému
zaslat odpověď občanskému sdružení Efektivní veřejná doprava pro Havířov a okolí dle bodu
1) tohoto usnesení
Vyřizuje:

Ing. Břetislav Glumbík,
vedoucí odboru dopravy

ZM_M 80
Veřejná zakázka “Inteligentní zastávky”, poř.č. 198/2014

T: 31.03.2015

(zn.předkl.)
39

Usnesení číslo: 0248/ZM1418/4
k usnesení č. 2759/ZM1014/34
k usnesení č. 10827/RM1014/139
k usnesení č. 10579/RM1014/137
k usnesení č. 00451/RM1418/9
k usnesení č. 00723/RMm1418/5
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby “Inteligentní zastávky” v rozsahu dle přílohy č. 1
předloženého materiálu s úpravou s
uchazečem:
ELTODO, a.s., Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4, IČ 45274517
za cenu nejvýše přípustnou 13.997.678,- Kč bez DPH
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