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Přehled usnesení zastupitelstva města dle čísel ze dne: 22.06.2016 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

1142/ZM1418/18 ZM_M 0 Schválení programu 18. zasedání zastupitelstva 

města konaného dne 22. 6. 2016 

35 

1143/ZM1418/18 ZM_M 0 Určení ověřovatelů zápisu z 18. zasedání 

zastupitelstva města, konaného dne 22. 6. 2016 

72 

1144/ZM1418/18 ZM_M 0 Zpráva ověřovatelů zápisu ze 17. zasedání 

zastupitelstva města 

72 

1145/ZM1418/18 ZM_M 1 Informace o činnosti orgánů města 35 

1146/ZM1418/18 ZM_M 45 Žádost občanů města Ostravy o vyvěšení 

moravské vlajky na budovu Radnice města 

Ostravy dne 5. července 2016 

35 

1147/ZM1418/18 ZM_M 56 Informace k výstavbě v lokalitě ul. U Olší a 

Příměstská v k.ú. Polanka nad Odrou 

35 

1148/ZM1418/18 ZM_M 34 Kandidatura statutárního města Ostravy do 

soutěže “European Green Capital” 

33 

1149/ZM1418/18 ZM_M 36 Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu 

životního prostředí města Ostravy na aktualizaci 

mobilní aplikace SmogAlarm 

33 

1150/ZM1418/18 ZM_M 42 Návrh na uzavření Dodatku č. 20 ke Smlouvě o 

veřejných službách v přepravě cestujících a 

poskytnutí kompenzací za veřejné služby uzavřené 

mezi statutárním městem Ostrava a společností 

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

39 

1151/ZM1418/18 ZM_M 44 Návrh na změnu společenské smlouvy společnosti 

Koordinátor ODIS s.r.o. 

39 

1152/ZM1418/18 ZM_M 3 Zpráva o hospodaření SMO za rok 2015 - 

závěrečný účet 

29 

1153/ZM1418/18 ZM_M 75 Fond pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava, p. o. 29 

1154/ZM1418/18 ZM_M 4 Rozdělení volných zdrojů u základního běžného 

účtu 

29 

1155/ZM1418/18 ZM_M 63 Návrh koupit nemovité věci - areál BAUHAUS a 

objekt bývalých městských jatek v k.ú Moravská 

Ostrava, obec Ostrava 

32 

1156/ZM1418/18 ZM_M 5 Uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu 

některých úkolů řídicího orgánu zprostředkujícím 

subjektem v rámci implementace IROP pro 

období 2014 - 2020 

35 

1157/ZM1418/18 ZM_M 6 Volba přísedících Okresního soudu v Ostravě 35 

1158/ZM1418/18 ZM_M 46 Návrh na poskytnutí investiční účelové dotace 

Ostravskému informačnímu servisu, s.r.o. na 

rekonstrukci pobočky Elektra 

35 
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1159/ZM1418/18 ZM_M 47 Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního 

města Ostravy o stanovení závazných podmínek 

pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti 

přístupných sportovních a kulturních podniků, 

včetně tanečních zábav a diskoték konaných ve 

venkovních prostorách v rozsahu nezbytném k 

zajištění veřejného pořádku 

35 

1160/ZM1418/18 ZM_M 48 Návrh obecně závazné vyhlášky č. 8/2016, kterou 

se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 

14/2013, Statut města Ostravy, ve znění 

pozdějších změn a doplňků 

35 

1161/ZM1418/18 ZM_M 49 Výstavba na území Karolina - další postup ve věci 

plnění závazků společností Multi Veste Czech 

Republic 5, s.r.o. 

35 

1162/ZM1418/18 ZM_M 50 Založení spolku Řemeslný inkubátor Ostrava z.s. 35 

1163/ZM1418/18 ZM_M 51 Návrh na uzavření dodatku č. 3 k Veřejnoprávní 

smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace a 

návratné finanční výpomoci z rozpočtu 

statutárního města Ostravy, evidenční číslo 

2799/2013/OER, který obsahuje změnu termínu 

finančního vypořádání projektu “Cyklostezka 

Odra - Morava - Dunaj v MSK” 

35 

1164/ZM1418/18 ZM_M 52 Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 

1245/2012/OER o poskytnutí dotace projektu 

“Nová Karolina Ostrava - Trojhalí” 

35 

1165/ZM1418/18 ZM_M 53 Informace k dalšímu postupu statutárního města 

Ostravy ve věci forenzních auditů 

35 

1166/ZM1418/18 ZM_M 54 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z 

rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti 

Moravskoslezsko pro projekt “Estetizace 

přednádražního prostoru v Ostravě - Přívoze” 

35 

1167/ZM1418/18 ZM_M 55 Smlouva č. 05361532 o poskytnutí podpory ze 

Státního fondu životního prostředí České 

republiky pro projekt “Urbanizovaná zeleň 

centrálního obvodu MOaP” 

35 

1168/ZM1418/18 ZM_M 7 Žádost právnické osoby o prominutí odvodu za 

porušení rozpočtové kázně 

30 

1169/ZM1418/18 ZM_M 57 Strategie protidrogové politiky statutárního města 

Ostravy na období 2016-2020 

30 

1170/ZM1418/18 ZM_M 58 Návrh na poskytnutí účelových dotací z odvodů z 

loterií a jiných podobných her v oblasti sociální 

péče a protidrogové prevence 

30 

1171/ZM1418/18 ZM_M 59 Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o 

poskytnutí účelové dotace z odvodů z loterií a 

jiných podobných her č. 04 na zabezpečení 

projektu “Rekonstrukce prostor CHS M. Magone 

pro poskytování služby krizové pomoci” s 

právnickou osobou Charita Ostrava 

30 
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1172/ZM1418/18 ZM_M 8 Žádosti o poskytnutí neinvestiční účelové dotace a 

změny účelu použití u poskytnutých dotací v 

oblasti kultury 

31 

1173/ZM1418/18 ZM_M 9 Návrh na uzavření Dodatku č.5 ke smlouvě o 

poskytnutí neinvestiční dotace - víceletého grantu 

Divadelní společnosti Petra Bezruče s.r.o. - 

navýšení dotace 

31 

1174/ZM1418/18 ZM_M 10 Žádost společnosti DK POKLAD, s.r.o. o 

navýšení investiční účelové dotace 

31 

1175/ZM1418/18 ZM_M 60 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní 

smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace 

z rozpočtu statuárního města Ostravy ev. č. 

0620/2016/KVA 

31 

1176/ZM1418/18 ZM_M 11 Program na poskytnutí mimořádných peněžních 

prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy 

pro období 2016 - 2017 v oblasti sportu 

46 

1177/ZM1418/18 ZM_M 12 Informativní zpráva o přípravách Olympijského 

parku Ostrava 2016 

30 

1178/ZM1418/18 ZM_M 61 Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu 

statutárního města Ostravy na vzdělávání, vědu, 

výzkum a talentmanagement na území SMO 2016 

- 2. kolo 

46 

1179/ZM1418/18 ZM_M 62 Návrh na poskytnutí účelových dotací z odvodů z 

loterií a jiných podobných her pro rok 2016 v 

oblasti sportu 

46 

1180/ZM1418/18 ZM_M 13 Návrh na záměr města darovat nemovité věci v k. 

ú. Mariánské Hory(lokalita ul. Zelená), obec 

Ostrava 

32 

1181/ZM1418/18 ZM_M 14 Návrh darovat pozemek parc.č. 227/81 v k.ú. 

Vítkovice, návrh na uzavření smlouvy o zřízení 

služebnosti k pozemku parc.č. 227/81 v k.ú. 

Vítkovice 

32 

1182/ZM1418/18 ZM_M 15 Návrh směnit pozemky (lokalita ul. Hrušovská) 

vše k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

32 

1183/ZM1418/18 ZM_M 16 Návrh směnit pozemky v k.ú. Moravská Ostrava a 

k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, návrh na 

uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, návrh 

svěřit nemovité věci městskému obvodu Moravská 

Ostrava a Přívoz 

32 

1184/ZM1418/18 ZM_M 17 Návrh koupit pozemek v k. ú. Radvanice, obec 

Ostrava v rámci stavby “Cyklistická trasa O, 

Ostrava - Radvanice” 

32 

1185/ZM1418/18 ZM_M 18 Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Bartovice, obec 

Ostrava 

32 

1186/ZM1418/18 ZM_M 19 Návrh na záměr města prodat pozemek v k.ú. 

Polanka nad Odrou, obec Ostrava; Návrh nevyužít 

předkupní právo ke stavbě na pozemku parc.č. 

2474/28 v k.ú. Svinov, obec Ostrava 

32 
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1187/ZM1418/18 ZM_M 20 Návrh prodat části pozemků parc.č. 2599/1 a 

parc.č. 2600/1 v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava, 

návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k 

pozemku parc.č. 2600/1 v k.ú. Stará Bělá 

32 

1188/ZM1418/18 ZM_M 21 Návrh na záměr města prodat části pozemku 

parc.č. 2776/1, k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

32 

1189/ZM1418/18 ZM_M 22 Návrh prodat nemovité věci v k.ú. Poruba, obec 

Ostrava 

32 

1190/ZM1418/18 ZM_M 23 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. 

Muglinov, v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava a návrh 

na záměr města darovat nemovitou věc v k.ú. 

Heřmanice, obec Ostrava 

32 

1191/ZM1418/18 ZM_M 24 Návrh na záměr města neprodat pozemky (ul. 

Střelniční), návrh na záměr města prodat části 

pozemků (ul. Maroldova), návrh na záměr města 

neprodat pozemek (ul. Slavíčkova), vše Moravská 

Ostrava, obec Ostrava 

32 

1192/ZM1418/18 ZM_M 25 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v 

k.ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava 

32 

1193/ZM1418/18 ZM_M 26 Návrh nevyužít předkupní právo k budově č.e. 35 

na pozemku parc.č. 470/6 v k.ú. Bobrovníky, obec 

Hlučín, návrh na záměr města neprodat část 

pozemku p.p.č. 340/35 v k.ú. Hrabůvka, obec 

Ostrava 

32 

1194/ZM1418/18 ZM_M 27 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě veřejného osvětlení s vlastníkem 

pozemku - fyzickou osobou pro oprávněného 

SMO 

32 

1195/ZM1418/18 ZM_M 28 Návrh darovat stožáry veřejného osvětlení v k.ú. 

Svinov, obec Ostrava, fyzické osobě 

32 

1196/ZM1418/18 ZM_M 64 Návrh na svěření majetku městskému obvodu 

Ostrava-Jih 

32 

1197/ZM1418/18 ZM_M 65 Návrh směnit nemovité věci v k. ú. Přívoz 

(lokalita ul. Hlučínská), obec Ostrava 

32 

1198/ZM1418/18 ZM_M 66 Návrh koupit části pozemku v k. ú. Nová Ves u 

Ostravy, obec Ostrava v rámci stavby 

“Kanalizační síť Nová Ves - Jih, Inženýrské sítě 2. 

Etapa - oprava místních komunikací” 

32 

1199/ZM1418/18 ZM_M 67 Návrh prodat pozemky a části pozemků v k. ú. 

Poruba, obec Ostrava, svěřené městskému obvodu 

Poruba - lokalita Lehké průmyslové zóny v areálu 

Nad Porubkou 

32 

1200/ZM1418/18 ZM_M 69 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v 

ploše “Strategické průmyslové zóny Ostrava-

Mošnov” v k.ú. Mošnov, obec Mošnov 

32 

1201/ZM1418/18 ZM_M 70 Návrh na uzavření kupní smlouvy na koupi věcí 

nemovitých v k.ú. Muglinov, obec Ostrava 

32 
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1202/ZM1418/18 ZM_M 76 Návrh na bezúplatný převod pozemků v k.ú. 

Lhotka u Ostravy, obec Ostrava 

32 

1203/ZM1418/18 ZM_M 77 Návrh na záměr města neprodat a návrh na záměr 

města prodat nemovité věci v k. ú. Poruba, obec 

Ostrava 

32 

1204/ZM1418/18 ZM_M 29 Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností” v 

souvislosti se stavbou “Prodloužení sběrače ul. 

Husarova”, “Rekonstrukce vodovodu ul. 

Hlučínská” a “Rekonstrukce kanalizace ul. U 

Zvonice” 

34 

1205/ZM1418/18 ZM_M 30 Návrh Dodatku č.6 ke Smlouvě o dílo č. 

1961/2012/OI ze dne 29.9.2012 na realizaci 

stavby “Prodloužená ul. Ruská “ 

34 

1206/ZM1418/18 ZM_M 31 Významná veřejná zakázka “Přístavba a nástavba 

Domova důchodců Korýtko II.”, poř. č. 40/2016 

34 

1207/ZM1418/18 ZM_M 32 Veřejná zakázka “Dešťová kanalizace a VO ul. 

Jahodová”, poř.č. 84/2016 

34 

1208/ZM1418/18 ZM_M 33 Veřejná zakázka “Petřkovice - Kanalizační stoky, 

odkanalizování obce část B – II. a III. etapa”, poř. 

č. 55/2016 

34 

1209/ZM1418/18 ZM_M 71 Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo 

ev. č. 1463/2015/OI/ZFUN v souvislosti s 

realizací stavby “Přístavba objektu IVC Slezská 

Ostrava” 

34 

1210/ZM1418/18 ZM_M 72 ”Kanalizace Krásné Pole II. etapa, část 1.2“ a 

„Vodovod Zauliční, posílení DTP Krásné Pole”. 

Návrh na uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo 

č. 3296/2013/OI/LPO 

34 

1211/ZM1418/18 ZM_M 73 Významná veřejná zakázka “SPZ Mošnov - 

retenční nádrž”, poř. č. 020/2015 

34 

1212/ZM1418/18 ZM_M 74 Veřejná zakázka “Kanalizace splašková Plesná - 

Žižkov”, poř. č. 086/2016 

34 

1213/ZM1418/18 ZM_M 35 Návrh darovací smlouvy uzavřené mezi 

statutárním městem Ostravou a německým 

institutem pro výzkum slonů, jejímž předmětem je 

poskytnutí finančního daru 

33 

1214/ZM1418/18 ZM_M 37 Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy na 

poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu 

statutárního města Ostravy ev. č. 0033/2016/OŽP 

33 

1215/ZM1418/18 ZM_M 38 Schválení účetní závěrky 29 

1216/ZM1418/18 ZM_M 39 Plnění usnesení zastupitelstva města č. 590/12 ze 

dne 17.12.2003 - pohledávky statutárního města 

Ostravy ke dni 31.12.2015 

29 

1217/ZM1418/18 ZM_M 40 Rozpočtová úprava 29 

1218/ZM1418/18 ZM_M 41 Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 

na zajištění projektu “Rozvoj a propagace 

cyklistické dopravy” 

39 
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1219/ZM1418/18 ZM_M 43 Návrh složení hodnotící komise pro výběrové 

řízení na funkci člena představenstva společnosti 

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

39 

  
Materiály, které byly staženy : 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  ZM_M 68 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. 

ú. Poruba, obec Ostrava v lokalitě lehké prům. 

zóny Nad Porubkou (SOLTEX) 

32 

  
Tiskové opravy : 
  
 Materiál 

  
Název zn.předkl. 

  ZM_TO 1 Tisková oprava usnesení zastupitelstva č. 

1141/ZM1418/17 bod 2) ze dne 25. 5. 2016 

39 
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ZM_M 0 
Schválení programu 18. zasedání zastupitelstva města konaného dne 
22. 6. 2016 
  
Usnesení číslo: 1142/ZM1418/18 

(zn.předkl.) 
35 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
program 18. zasedání zastupitelstva města konaného dne 22. 6. 2016 

  

 
ZM_M 0 
Určení ověřovatelů zápisu z 18. zasedání zastupitelstva města, 
konaného dne 22. 6. 2016 
  
Usnesení číslo: 1143/ZM1418/18 

(zn.předkl.) 
72 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) určuje 

  
za ověřovatele zápisu z  18. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 22. 6. 2016 Ing. 

Františka Kolaříka a JUDr. Ivana Štefka 

  

 
ZM_M 0 
Zpráva ověřovatelů zápisu ze 17. zasedání zastupitelstva města 
  
Usnesení číslo: 1144/ZM1418/18 

(zn.předkl.) 
72 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
zprávu ověřovatelů zápisu Bc. Lucie Feikové a pana Ladislava Rumánka o ověření zápisu ze 

17. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 25. 5. 2016 
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ZM_M 1 
Informace o činnosti orgánů města 
  
Usnesení číslo: 1145/ZM1418/18 

(zn.předkl.) 
35 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) bere na vědomí 

  
informaci o činnosti orgánů města 

  

2) žádá 

  
radního, zabezpečujícího  konkrétní úkoly na úseku dopravy, o vyčíslení potenciálních nároků 

na rozpočet města v případě: 

a) zavedení bezplatné přepravy pro děti ve věku 6 -15 let 

b) úpravy ceny dlouhodobé jízdenky pro 4 ostravské zóny na úroveň ceny jízdenky pro 2 zóny 

před jejím zrušením  

  

 
ZM_M 45 
Žádost občanů města Ostravy o vyvěšení moravské vlajky na budovu 
Radnice města Ostravy dne 5. července 2016 
  
Usnesení číslo: 1146/ZM1418/18 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 04158/RM1418/62 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o  nevyvěšení moravské vlajky na budovu  Radnice města  Ostravy dne 5. července 2016 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

informovat žadatele o  rozhodnutí zastupitelstva města 

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 30.06.2015 

 vedoucí kanceláře primátora 
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ZM_M 56 
Informace k výstavbě v lokalitě ul. U Olší a Příměstská v k.ú. Polanka 
nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 1147/ZM1418/18 

(zn.předkl.) 
35 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) bere na vědomí 

  
informaci starosty městského obvodu Polanka nad Odrou ve věci výstavby v lokalitě ul. U Olší 

a Příměstská v Polance nad Odrou 

  

 
ZM_M 34 
Kandidatura statutárního města Ostravy do soutěže “European Green 
Capital” 
  
Usnesení číslo: 1148/ZM1418/18 

(zn.předkl.) 
33 

  
k usnesení č. 04003/RM1418/60 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) souhlasí 

  
s kandidaturou statutárního města Ostravy do soutěže “European Green Capital” dle 

předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 36 
Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí 
města Ostravy na aktualizaci mobilní aplikace SmogAlarm 
  
Usnesení číslo: 1149/ZM1418/18 

(zn.předkl.) 
33 

  
k usnesení č. 04119/RM1418/61 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy ve výši 

242.000 Kč právnické osobě: Čisté nebe o.p.s., IČO: 28642996, se sídlem Heřmanická 1648/5, 

Slezská Ostrava, 710 00  Ostrava na “aktualizaci mobilní aplikace SmogAlarm” a jejího 

rozšíření o nové funkce dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a důvodové zprávy 
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2) rozhodlo 

  
na straně statutárního města Ostravy o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové 

neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí s právnickou osobou: Čisté nebe o.p.s., IČO: 

28642996, se sídlem Heřmanická 1648/5, Slezská Ostrava, 710 00  Ostrava dle bodu 1) tohoto 

usnesení a přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- zvyšuje financování 

pol. 8115, ÚZ 1030, ORJ 120 ................................. o 242 tis. Kč 

- zvyšují neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 

§ 3799, pol. 5221, ÚZ 1030, ORJ 190 .................... o 242 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
radě města 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

ZM_M 42 
Návrh na uzavření Dodatku č. 20 ke Smlouvě o veřejných službách v 
přepravě cestujících a poskytnutí kompenzací za veřejné služby 
uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a společností Dopravní 
podnik Ostrava a.s. 
  
Usnesení číslo: 1150/ZM1418/18 

(zn.předkl.) 
39 

  
k usnesení č. 04090/RM1418/61 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) vyhrazuje 

  
si právo rozhodnout o uzavření Dodatku č. 20 ke Smlouvě ev. č. 3010/2009/OD o veřejných 

službách v přepravě cestujících a poskytnutí kompenzací za veřejné služby uzavřené mezi 

statutárním městem Ostrava a společností Dopravní podnik Ostrava a.s., se sídlem 

Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, IČO 61974757, dle přílohy č. 1 
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předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo 

  
o uzavření Dodatku č. 20 ke Smlouvě ev. č. 3010/2009/OD o veřejných službách v přepravě 

cestujících a poskytnutí kompenzací za veřejné služby uzavřené mezi statutárním městem 

Ostrava a společností Dopravní podnik Ostrava a.s., se sídlem Poděbradova 494/2, 702 00 

Ostrava, Moravská Ostrava, IČO 61974757, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

sníží 

rozpočtová rezerva na: 

§ 6409, pol. 5901, ORJ 120                                                    o 11 484 tis. Kč 

zvýší 

ostatní přijaté vratky transferů                                                

§ 2221, pol. 2229, ORJ 100                                                    o 20 332 tis. Kč 

zvýší 

výdaje na dopravní obslužnost 

§ 2221, pol. 5193, ORG 0000000009205                              o 31 816 tis. Kč 

  

 
ZM_M 44 
Návrh na změnu společenské smlouvy společnosti Koordinátor ODIS 
s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 1151/ZM1418/18 

(zn.předkl.) 
39 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem změny společenské smlouvy společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., se sídlem Ostrava 

- Mor. Ostrava, Na Hradbách 1440/16, PSČ 702 00, IČO 64613895, dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 
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ZM_M 3 
Zpráva o hospodaření SMO za rok 2015 - závěrečný účet 
  
Usnesení číslo: 1152/ZM1418/18 

(zn.předkl.) 
29 

  
k usnesení č. 04125/RM1418/61 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
a) “Zprávu o hospodaření statutárního města Ostrava za rok 2015 - závěrečný účet” včetně 

tabulkových příloh 

b) finanční vypořádání se státním rozpočtem, rozpočtem kraje, s městskými obvody (příloha č. 

12 předloženého materiálu) a příspěvkovými organizacemi 

  

2) souhlasí 

  
s celoročním hospodařením bez výhrad 

  

3) projednalo 

  
a) ponechání nevyčerpaných účelových prostředků k využití v roce 2016 příspěvkové 

organizaci 

- Městská nemocnice Ostrava ve výši 2 274 tis.Kč na opravy rozvodů vody, opravy oplocení a 

další havarijní opravy 

- Dům dětí a mládeže Poruba 

  - ve výši Kč 338 405,89 na projekt “Vzhůru s DDM” 

  - ve výši Kč 320 030,-- na výměnu a opravu vnitřních dveří a dovybavení středisek 

- SVČ Moravská Ostrava 

  - ve výši Kč 1 217 324,93 na projekt “Jedeme dál - podpora celoročního zájmového 

vzdělávání” 

  - ve výši Kč 1 100 000,-- na realizaci volnočasové zóny v areálu střediska na ul. Ostrčilova 

- SVČ Korunka ve výši Kč 1 884 530,-- na rozvoj neformálního a zájmového vzdělávání 

včetně vybavení v SVČ Korunka 

- SVČ Zábřeh 

  - ve výši Kč 994 104,-- na projekt “Ostravské sportovní ligy a ostraha sportovišť SVČ 

Zábřeh” 

  - ve výši Kč 750 000,-- na pořízení služebního vozidla 

b) informaci o majetku města 
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4) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- nedaňové příjmy na ORJ 120 

na § 6402, pol. 2229, ORJ 120, ÚZ 6402, org. 34 o 9 tis.Kč 

                                                                   org. 43 o 563 tis.Kč 

                                                                   org. 38 o 24 tis.Kč 

                                                                   org. 41 o 69 tis.Kč 

                                                                   org. 4212 o 129 tis.Kč 

                                                                   org. 4214 o 103 tis.Kč 

                                                                   org. 82 o 1 tis.Kč 

                                                                   org. 4245 o 991 tis.Kč 

                                                                   org. 4241 o 2 tis.Kč 

                                                                   org. 4251 o 74 tis.Kč 

                                                                   org. 81 o 1 tis.Kč    

na § 4377, pol. 2229, ORJ 180, ÚZ 249, org. 43 o 198 tis.Kč 

na § 3592, pol. 2229, ORJ 170, ÚZ 35019, org. 4241 o 12 tis.Kč 

na § 3311, pol. 2229, ORJ 160, ÚZ 34070, org. 4251 o 2 tis.Kč 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ORJ 120, ÚZ 13011 o 6 377 tis.Kč 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy na ORJ 120 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 6402, org. 503 o 63 tis.Kč 

                                                   org. 506 o 28 tis.Kč 

                                                   org. 513 o 1 tis.Kč 

                                                   org. 518 o 3 tis.Kč 

                                                   org. 521 o 82 tis.Kč 

                                                   org. 522 o 18 tis.Kč 

- ostatní převody z vlastních fondů     

na § 6330, pol. 4139, ORJ 120, ÚZ 6402 o 168 tis.Kč 

- běžné výdaje 

na § 4349, pol. 5166, ORJ 180, ÚZ 7606 o 787 tis.Kč  

na § 4339, pol. 5909, ORJ 180, ÚZ 13010 o 10 508 tis.Kč 

na § 6330, pol. 5342, ORJ 132 o 22 tis.Kč 

                                   ORJ 272 o 146 tis.Kč 

na § 6402, pol. 5364, ORJ 120, ÚZ 14018 o 59 tis.Kč 

                                                   ÚZ 22005 o 1 tis.Kč 

                                                   ÚZ 13015 o 1 tis.Kč 
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                                   ORJ  120 o 1 024 tis.Kč 

- kapitálové výdaje 

na § 5511, pol. 6123, ORJ 121 o 9 310 tis.Kč 

na § 6409, pol. 6909, ORJ 230 o 550 tis.Kč 

na § 3639, pol. 6130, ORJ 137, org. 8323 o  38 174 tis.Kč 

- neinvestiční transfery na ORJ 120 

na § 6402, pol. 5331, ÚZ 6402, org. 37 o 101 tis.Kč 

                                                   org. 36 o 30 tis.Kč 

                                                   org. 35 o 123 tis.Kč 

                                                   org. 39 o 81 tis.Kč 

                                                   org. 40 o 154 tis.Kč 

                                                   org. 4234 o 38 tis.Kč 

                                                   org. 4240 o 79 tis.Kč 

                                                   org. 4215 o 27 tis.Kč 

                                                   org. 83 o 57 tis.Kč 

                                                   org. 4254 o 6 tis.Kč 

                                                   org. 84 o 44 tis.Kč 

                                                   org. 4270 o 27 tis.Kč 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje  na ORJ 120 

na § 6330, pol. 5347, ORJ 120, ÚZ 92, org. 508 o 3 682 tis.Kč 

                                                   ÚZ 6402, org. 502 o 1 833 tis.Kč 

                                                                   org. 504 o 1 145 tis.Kč 

                                                                   org. 505 o 2 825 tis.Kč 

                                                                   org. 507 o 741 tis.Kč 

                                                                   org. 508 o 1 tis.Kč 

                                                                   org. 509 o 1 tis.Kč 

                                                                   org. 510 o 238 tis.Kč 

                                                                   org. 511 o 1 tis.Kč 

                                                                   org. 512 o 1 tis.Kč 

                                                                   org. 515 o 1 tis.Kč 

                                                                   org. 516 o 2 tis.Kč 

                                                                   org. 517 o 1 tis.Kč 

                                                                   org. 519 o 1 tis.Kč 

                                                                   org. 523 o 1 tis.Kč 

- výdaje z FV minulých let mezi krajem a obcemi 

na § 6402, pol. 5366, ORJ 120, ÚZ 249 o 198 tis.Kč 

- vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových 

obdobích na § 6402, pol. 5364, ORJ 120, ÚZ 35019 o 12 tis.Kč 

                                                                   ÚZ 34070 o 2 tis.Kč 
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z v y š u j e 

- financování na ORJ 120, pol. 8115 o 106 tis.Kč 

                                                           o 91 842 tis.Kč 

- rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 28 831 tis.Kč 

                                             

Městské obvody dle důvodové zprávy 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 6402  celkem o 195 tis.Kč 

- zvýší financování na pol. 8115 celkem o 195 tis.Kč 

Městské obvody dle důvodové zprávy 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy  

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 6402 celkem o 6 792 tis.Kč 

- sníží financování na pol. 8115 celkem o 6 792 tis.Kč 

Městský obvod Stará Bělá 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 92, org. 508 o 3 682 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na opravu hlavníku drenážních vod na ul. Na Zámčiskách 

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 92 o 3 682 tis.Kč 

  

5) ukládá 

  
radě města 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

ZM_M 75 
Fond pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava, p. o. 
  
Usnesení číslo: 1153/ZM1418/18 

(zn.předkl.) 
29 

  
k usnesení č. 04209/RM1418/62 
  
 



Statutární město Ostrava 
zastupitelstvo města 

Usnesení 

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

Strana 17/77  

Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o zřízení Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava, p. o. 

  

2) schvaluje 

  
Statut Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava, p. o. dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu s úpravou 

  

 
ZM_M 4 
Rozdělení volných zdrojů u základního běžného účtu 
  
Usnesení číslo: 1154/ZM1418/18 

(zn.předkl.) 
29 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) souhlasí 

  
s rozdělením volných zdrojů u základního běžného účtu a dalších zdrojů 

  

2) rozhodlo 

  
o poskytnutí investiční dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí investiční účelové dotace z 

rozpočtu SMO společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. se sídlem 

Čkalovova 6144/20, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO 25385691 dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j e  financování na pol. 8115 o 767 904 tis.Kč 

                                                            o 60 296 

tis.Kč                                                                       

z v y š u j í 

- běžné výdaje 

na § 3299, pol. 5909, ORJ 140, ÚZ 7606 o 12 000 tis.Kč 

na § 3233, pol. 5909, ORJ 140 o 300 tis.Kč 
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na ORJ 135, § 6171, pol. 5011 o 2 239 tis.Kč 

                                  pol. 5031 o 560 tis.Kč  

                                  pol. 5032 o 201 tis.Kč 

na ORJ 161, § 3419, pol. 5139 o 380 tis.Kč 

                                                  o 1 130 tis.Kč 

                                  pol. 5169 o 530 tis.Kč 

                                                  o 550 tis.Kč 

                                  pol. 5175 o 150 tis.Kč 

                                                  o 720 tis.Kč 

na § 3639, pol. 5179, ORJ 300 o 4 090 tis.Kč 

na § 3745, pol. 5169, ORJ 190 o 920 tis.Kč 

- kapitálové výdaje 

na § 3233, pol. 6121, ORJ 140 o 500 tis.Kč 

na § 3599, pol. 6909, ORJ 170, ÚZ 1070 o 250 000 tis.Kč 

na ORJ 230, § 2212, pol. 6121, org. 3200 o 10 000 tis.Kč 

                                                   org. 3162 o 5 000 tis.Kč 

                     § 2219, pol. 6121, org. 3102 o 8 000 tis.Kč 

                                                   org. 3137 o 10 000 tis.Kč                 

                     § 3412, pol. 6121, org. 8171 o 5 000 tis.Kč 

                     § 3639, pol. 6121, org. 8190 o 60 000 tis.Kč 

                     § 5522, pol. 6121, org. 8127 o 5 000 tis.Kč 

                                                   org. 8148 o 12 000 tis.Kč 

                                                   org. 8155 o 8 000 tis.Kč 

                     § 6171, pol. 6121, org. 8179 o 10 000 tis.Kč 

                     § 6409, pol. 6909, org. 8064 o 5 000 tis.Kč     

na ORJ 161, § 3419, pol. 6121 o 1 700 tis.Kč     

                                                  o 1 500 tis.Kč 

                                                  o 500 tis.Kč 

                                                  o 300 tis.Kč 

na § 3639, pol. 6130, ORJ 137 o 106 000 tis.Kč 

na § 2219, pol. 6202, ORJ 125 o 40 000 tis.Kč 

- neinvestiční transfery 

na § 3111, pol. 5331, ORJ 300, org. 85 o 4 tis.Kč 

na § 3233, pol. 5331, ORJ 140, ÚZ 2003, org. 83 o 1 091 tis.Kč 

na § 3311, pol. 5331, ORJ 160, org. 4234 o 5 527 tis.Kč 

na § 3315, pol. 5331, ORJ 160, org. 4250 o 736 tis.Kč 

- investiční transfery 

na § 3233, pol. 6351, ORJ 140, org. 82 o 644 tis.Kč 

                                                   org. 84 o 500 tis.Kč        

na § 3311, pol. 6351, ORJ 160, org. 4234 o 46 391 tis.Kč  

na § 3312, pol. 6351, ORJ 160, org. 4212 o 5 000 tis.Kč    

na § 3319, pol. 6351, ORJ 160, org. 4254 o 560 tis.Kč       

na § 2141, pol. 6313, ORJ 160 o 8 000 tis.Kč           
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na § 3392, pol. 6313, ORJ 160, org. 4258 o 30 000 tis.Kč   

na § 3412, pol. 6313, ORJ 161, org. 4262 o 6 000 tis.Kč 

                                                                   o 15 500 tis.Kč 

                                                   org. 4261 o 10 000 tis.Kč               

na § 3741, pol. 6351, ORJ 190, org. 4270 o 3 000 tis.Kč 

- investiční půjčené prostředky             

na § 4357, pol. 6451, ORJ 180, org. 43 o 20 000 tis.Kč 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ORJ 120, ÚZ 3111, org. 502 o 271 tis.Kč 

                                                                   org. 503 o 155 tis.Kč 

                                                                   org. 504 o 983 tis.Kč 

                                                                   org. 505 o 449 tis.Kč 

                                                                   org. 507 o 70 tis.Kč 

                                                                   org. 510 o 129 tis.Kč 

                                                                   org. 516 o 30 tis.Kč 

                                                                   org. 517 o 12 tis.Kč 

                                                                   org. 518 o 1 tis.Kč 

                                                                   org. 521 o 19 tis.Kč 

                                                                   org. 522 o 9 tis.Kč 

z v y š u j e  účelová rezerva pro městské obvody 

na § 6409, pol. 6901, ORJ 120 o 150 000 tis.Kč 

s n i ž u j e  rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 39 151 tis.Kč 

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy   

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3111, org. 502 o 271 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3111, pol. 5331, ÚZ 3111 o 271 tis.Kč 

Městský obvod Slezská Ostrava 

zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy   

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3111, org. 503 o 155 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3111, pol. 5331, ÚZ 3111 o 155 tis.Kč 

Městský obvod Ostrava-Jih 

zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy   

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3111, org. 504 o 983 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3111, pol. 5331, ÚZ 3111 o 983 tis.Kč 
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Městský obvod Poruba 

zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy   

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3111, org. 505 o 449 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3111, pol. 5331, ÚZ 3111 o 449 tis.Kč 

Městský obvod Vítkovice 

zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy   

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3111, org. 507 o 70 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3111, pol. 5331, ÚZ 3111 o 70 tis.Kč 

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky 

zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy   

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3111, org. 510 o 129 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3111, pol. 5331, ÚZ 3111 o 129 tis.Kč 

Městský obvod Michálkovice 

zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy   

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3111, org. 516 o 30 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3111, pol. 5331, ÚZ 3111 o 30 tis.Kč 

Městský obvod Radvanice a Bartovice 

zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy   

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3111, org. 517 o 12 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3111, pol. 5331, ÚZ 3111 o 12 tis.Kč 

Městský obvod Krásné Pole 

zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy   

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3111, org. 518 o 1 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3111, pol. 5331, ÚZ 3111 o 1 tis.Kč 

Městský obvod Hrabová 

zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy   

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3111, org. 521 o 19 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3111, pol. 5331, ÚZ 3111 o 19 tis.Kč 

Městský obvod Svinov 

zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy   

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3111, org. 522 o 9 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 3111, pol. 5331, ÚZ 3111 o 9 tis.Kč 
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4) rozhodlo 

  
o zapracování požadavků níže uvedených subjektů na rozpočet roku 2017 

- Národní divadlo moravskoslezské      12 060 tis.Kč 

  v tom koberce v Divadle A. Dvořáka     2 000 tis.Kč 

            podlaha jeviště v DAD                 1 000 tis.Kč 

            úprava dílen                                 2 700 tis.Kč 

            opravy sedadel                            6 360 tis.Kč 

- SVČ Ostrava-Moravská Ostrava           1 615 tis.Kč 

  rekonstrukce divadelního sálu a přilehlých prostor 

- Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. 23 005 tis.Kč 

  modernizace a revitalizace venkovního areálu Krytého bazénu O-Poruba II. etapa 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 30.11.2016 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 30.11.2016 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
5) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele 

- zvýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci 

Firemní školka o 4 tis.Kč 

Dům dětí a mládeže, Ostrava-Poruba o 1 091 tis.Kč 

Národní divadlo moravskoslezské o 5 527 tis.Kč 

PLATO Ostrava o 736 tis.Kč 

- zvýšení investičního příspěvku příspěvkové organizaci 

Středisko volného času, Ostrava-Zábřeh o 644 tis.Kč 

Středisko volného času, Ostrava-Moravská Ostrava o 500 tis.Kč 

Zoologická zahrada Ostrava o 3 000 tis.Kč 

Národní divadlo moravskoslezské o 46 391 tis.Kč 

Janáčkova filharmonie Ostrava o 5 000 tis.Kč 

Lidová konzervatoř a Múzická škola o 560 tis.Kč 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 22.06.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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ZM_M 63 
Návrh koupit nemovité věci - areál BAUHAUS a objekt bývalých 
městských jatek v k.ú Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1155/ZM1418/18 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 04195/RM1418/62 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
na straně statutárního města Ostrava uzavřít Kupní smlouvu s prodávajícím 

Janáčkova 22 – správa podniků a nemovitostí, s.r.o. 

Brno, Strážní 7, PSČ 63900 

IČO: 499 77 059,  

za účelem koupě následujících věcí: 

- pozemek parcela číslo 1893/3, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Moravská 

Ostrava, č.p. 3139, obč. vyb. 

- pozemek parcela číslo 1949/3, ostatní plocha, jiná plocha 

- pozemek parcela č. 1950, zastavěná plocha a nádvoří 

- pozemek parcela č. 1951, zastavěná plocha a nádvoří 

- pozemek parcela č. 1952, ostatní plocha, jiná plocha 

- pozemek parcela č. 1960/8, ostatní plocha, ostatní komunikace 

- pozemek parcela č. 1960/9, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště 

- stavba bez čp/če, tech. vyb., nemovitá kulturní památka, nacházející se na pozemku parcela č. 

1951, zastavěná plocha a nádvoří. 

vše k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

- parovod a parovodní přípojky 

- venkovní osvětlení 

- vodovod 

- kanalizace 

za dohodnutou kupní cenu 79.990.000 Kč 

dle přílohy č. 2 - č. 5 předloženého materiálu 

a 

uzavřít Smlouvu o prosté správě majetku s prodávajícím 

Janáčkova 22 – správa podniků a nemovitostí, s.r.o. 

Brno, Strážní 7, PSČ 63900 

IČO: 499 77 059 

a správcem 

XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX, notářem se sídlem v Ostravě, kancelář na adrese 

Ostrava, Moravská Ostrava, Milíčova 1670/12,  IČ 258 01 490, 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 



Statutární město Ostrava 
zastupitelstvo města 

Usnesení 

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

Strana 23/77  

to vše však za splnění podmínky, že následující nemovitosti: 

- pozemek parcela číslo 1893/3, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Moravská 

Ostrava, č.p. 3139, obč. vyb. 

- pozemek parcela číslo 1949/3, ostatní plocha, jiná plocha 

- pozemek parcela č. 1950, zastavěná plocha a nádvoří 

- pozemek parcela č. 1951, zastavěná plocha a nádvoří 

- pozemek parcela č. 1952, ostatní plocha, jiná plocha 

- pozemek parcela č. 1960/8, ostatní plocha, ostatní komunikace 

- pozemek parcela č. 1960/9, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště 

- stavba bez čp/če, tech. vyb., nemovitá kulturní památka, nacházející se na pozemku parcela č. 

1951, zastavěná plocha a nádvoří. 

vše k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

nebudou zatíženy zástavním právem smluvním, zapsaným na listu vlastnictví 2451 pro k.ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava, k zajištění pohledávky ve výši CZK 300.000.000, a to na 

základě Smlouvy ze dne 2.2.2000, s právními účinky vkladu ke dni 28.2.2000, ani jiným 

zástavním právem či jiným právem třetí osoby zapisovaným do katastru nemovitostí 

s úpravou 

  

 
ZM_M 5 
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu některých úkolů řídicího 
orgánu zprostředkujícím subjektem v rámci implementace IROP pro 
období 2014 - 2020 
  
Usnesení číslo: 1156/ZM1418/18 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 04052/RM1418/61 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) souhlasí 

  
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o výkonu některých úkolů řídicího orgánu 

zprostředkujícím subjektem v rámci implementace Integrovaného regionálního operačního 

programu pro období 2014 - 2020 s Českou republikou - Ministerstvem pro místní rozvoj se 

sídlem Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, IČO 66002222 dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 
 
 
 



Statutární město Ostrava 
zastupitelstvo města 

Usnesení 

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

Strana 24/77  

ZM_M 6 
Volba přísedících Okresního soudu v Ostravě 
  
Usnesení číslo: 1157/ZM1418/18 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 03971/RM1418/60 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) volí 

  
kandidáty: 

1. pana Ing. JXXXXX ŠXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX 

navrženého panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011), 

2. pana IXXXX TXXXXXX, trvalý pobyt Šenov, X XXXXXXX XXXX místo výkonu práce 

Ostrava, navrženého paní doc. Ing. Ivetou Vozňákovou, Ph.D. (hnutí Ostravak), 

3. paní JXXX KXXXXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXXXXX XXXXXX 

XXXXXXX navrženou panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011), 

4. paní IXXXX RXXXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXX XXXXXXXXX 

XXXXXXXX navrženou panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011), 

5. paní VXXX SXXXXXXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXX XXXXXXX 

XXXXXXX navrženou paní Mgr. Hanou Strádalovou (hnutí Ostravak), 

6. paní JXXXXXXXX PXXXXXXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXX 

XXXXXXXXX XXXXXXX navrženou panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011), 

7. pana MXXXXX PXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 

XXXXXXXX navrženého panem Mgr. Michalem Mariánkem (hnutí Ostravak), 

za přísedící Okresního soudu v Ostravě na dobu 4 let 

  

 
ZM_M 46 
Návrh na poskytnutí investiční účelové dotace Ostravskému 
informačnímu servisu, s.r.o. na rekonstrukci pobočky Elektra 
  
Usnesení číslo: 1158/ZM1418/18 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 04157/RM1418/62 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ve výši 2.050.000 

Kč Ostravskému informačnímu servisu, s.r.o., Jurečkova 1935/12, 702 00  Ostrava, IČO 
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26879280, na rekonstrukci pobočky Elektra 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

 

- sníží rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 2.050.000 Kč 

 

- zvýší investiční transfery podnikatelským subjektům 

na § 2143, pol. 6313, ORJ 221 o 2.050.000 Kč 

  

3) rozhodlo 

  
o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu 

statutárního města Ostravy dle bodu 1) tohoto usnesení mezi statutárním městem Ostrava, 

Prokešovo nám. 8, 729 30  Ostrava, IČO 00845451 a Ostravským informačním servisem, s. r. 

o., Jurečkova 1935/12, 702 00  Ostrava, IČO 26879280, dle přílohy č. 3 předloženého 

materiálu 

  

4) ukládá 

  
radě města 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 
ZM_M 47 
Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy o 
stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení 
veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně 
tanečních zábav a diskoték konaných ve venkovních prostorách v 
rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku 
  
Usnesení číslo: 1159/ZM1418/18 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 04213/RM1418/62 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
vydat obecně závaznou vyhlášku statutárního města Ostravy č. 7/2016, o stanovení závazných 

podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních 

podniků, včetně tanečních zábav a diskoték konaných ve venkovních prostorách v rozsahu 
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nezbytném k zajištění veřejného pořádku s úpravou 

  

2) stanoví, 

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

usnesení náměstek primátora Mgr. Michal Mariánek 

  

 
ZM_M 48 
Návrh obecně závazné vyhlášky č. 8/2016, kterou se mění a doplňuje 
obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění 
pozdějších změn a doplňků 
  
Usnesení číslo: 1160/ZM1418/18 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 04214/RM1418/62 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) vydává 

  
obecně závaznou vyhlášku č. 8/2016, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 

14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) stanoví, 

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

náměstek primátora Mgr. Michal Mariánek  

 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 22.06.2016 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

ZM_M 49 
Výstavba na území Karolina - další postup ve věci plnění závazků 
společností Multi Veste Czech Republic 5, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 1161/ZM1418/18 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 04168/RM1418/62 
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Zastupitelstvo města 

  
1) projednalo 

  
sdělení zástupce společnosti Multi Veste Czech Republic 5, s.r.o. k dalšímu postupu ve věci 

realizace výstavby na území Karolina dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy činit kroky za účelem přípravy návrhu dalšího postupu ve věci 

prodlení společnosti Multi Veste Czech Republic 5, s.r.o. s plněním závazků z Kupní smlouvy 

ze dne 5.10.2006 v intencích sdělení společnosti Multi Veste Czech Republic 5, s.r.o. 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 19.10.2016 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 19.10.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

ZM_M 50 
Založení spolku Řemeslný inkubátor Ostrava z.s. 
  
Usnesení číslo: 1162/ZM1418/18 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 04165/RM1418/62 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) souhlasí 

  
s účastí statutárního města Ostrava jako člena spolku Řemeslný inkubátor Ostrava z.s., jehož 

dalšími členy budou Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, IČO: 619 89 100, se 

sídlem: 17. listopadu 2172/15, 708 33 Ostrava-Poruba a Hlásím se k továrně, spolek, IČO: 228 

47 219, se sídlem: U Prodejny 999/1, Hrabůvka, 700 30 Ostrava 

  

2) rozhodlo 

  
na straně statutárního města Ostrava o založení spolku Řemeslný inkubátor Ostrava z.s. dle 

důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 

  
na straně statutárního města Ostrava stanovy spolku Řemeslný inkubátor Ostrava z.s. dle 

přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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4) schvaluje 

  
vstupní členský příspěvek statutárního města Ostrava jakožto člena spolku Řemeslný inkubátor 

Ostrava z.s. ve výši 4.089.852,- Kč 

  

 
ZM_M 51 
Návrh na uzavření dodatku č. 3 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 
účelové investiční dotace a návratné finanční výpomoci z rozpočtu 
statutárního města Ostravy, evidenční číslo 2799/2013/OER, který 
obsahuje změnu termínu finančního vypořádání projektu “Cyklostezka 
Odra - Morava - Dunaj v MSK” 
  
Usnesení číslo: 1163/ZM1418/18 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 02973/RM1418/44 
k usnesení č. 04162/RM1418/62 
k usnesení č. 1922/ZM1014/27 
k usnesení č. 2544/ZM1014/33 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě č. 2799/2013/OER uzavřené mezi Statutárním městem 

Ostrava a svazkem obcí Regionem Poodří, Bartošovice čp. 1 - zámek, 742 54 Obec 

Bartošovice 

  

 
ZM_M 52 
Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 1245/2012/OER o 
poskytnutí dotace projektu “Nová Karolina Ostrava - Trojhalí” 
  
Usnesení číslo: 1164/ZM1418/18 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 0924/ZM1014/16 
k usnesení č. 04163/RM1418/62 
k usnesení č. 7951/RM1014/104 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 1245/2012/OER o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 

SMO, uzavřené mezi Statutárním městem Ostrava a TROJHALÍM KAROLINA, zájmovým 

sdružením právnických osob se sídlem K Trojhalí 3361/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, 
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IČ 720 89 237 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 53 
Informace k dalšímu postupu statutárního města Ostravy ve věci 
forenzních auditů 
  
Usnesení číslo: 1165/ZM1418/18 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 04159/RM1418/62 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) bere na vědomí 

  
informaci k dalšímu postupu statutárního města Ostravy ve věci forenzních auditů, dle 

důvodové zprávy 

  

 
ZM_M 54 
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální 
rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko pro projekt “Estetizace 
přednádražního prostoru v Ostravě - Přívoze” 
  
Usnesení číslo: 1166/ZM1418/18 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 04152/RM1418/62 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
vydat souhlas s tím, že po celou dobu realizace projektu a udržitelnosti projektu ”Estetizace 

přednádražního prostoru v Ostravě - Přívoze” nesmí převést vlastnické právo k majetku 

pořízeného z dotace na třetí osobu, případně zřídit k tomuto majetku zástavní právo, pokud 

poskytovatel dotace nestanoví v konkrétním případě jinak 

  

 
ZM_M 55 
Smlouva č. 05361532 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 
prostředí České republiky pro projekt “Urbanizovaná zeleň centrálního 
obvodu MOaP” 
  
Usnesení číslo: 1167/ZM1418/18 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 04154/RM1418/62 
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k usnesení č. 00624/RM1418/12 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
vydat souhlas s tím, že bude předmět podpory “Urbanizovaná zeleň centrálního obvodu 

MOaP” řádně provozovat, řádně o něj pečovat a zajistí jeho funkčnost nejméně po dobu 10 let 

od ukončení realizace projektu dle odst. č. VI. čl. 16 

  

 
ZM_M 7 
Žádost právnické osoby o prominutí odvodu za porušení rozpočtové 
kázně 
  
Usnesení číslo: 1168/ZM1418/18 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 04097/RM1418/61 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o povolení prominutí odvodu v plné výši za porušení rozpočtové kázně, který byl uložen 

právnické osobě Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s, IČO 02407451, se sídlem 

Střelniční 75/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
návrh rozhodnutí o povolení prominutí odvodu v plné výši za porušení rozpočtové kázně dle 

bodu 1) tohoto usnesení a přílohy č. 2 předloženého materiálu a rozhodlo o vydání tohoto 

rozhodnutí 

  

 
ZM_M 57 
Strategie protidrogové politiky statutárního města Ostravy na období 
2016-2020 
  
Usnesení číslo: 1169/ZM1418/18 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 0826/ZM1418/12 
k usnesení č. 04173/RM1418/62 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 



Statutární město Ostrava 
zastupitelstvo města 

Usnesení 

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

Strana 31/77  

  
Strategii protidrogové politiky statutárního města Ostrava na období 2016-2020 dle 

předloženého návrhu a přílohy č. 1 

  

 
ZM_M 58 
Návrh na poskytnutí účelových dotací z odvodů z loterií a jiných 
podobných her v oblasti sociální péče a protidrogové prevence 
  
Usnesení číslo: 1170/ZM1418/18 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 04172/RM1418/62 
k usnesení č. 0977/ZM1418/15 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
- o poskytnutí účelových dotací v oblasti sociální péče a protidrogové prevence dle přílohy č. 1 

a č. 3 předloženého materiálu a o uzavření smluv o poskytnutí účelových dotací dle návrhu 

uvedeném v příloze č. 6 předloženého materiálu 

- o neposkytnutí účelových dotací v oblasti sociální péče a protidrogové prevence dle přílohy 

č. 2 a č. 4 předloženého materiálu z důvodů, které jsou ve vztahu k jednotlivým žadatelům 

uvedeným v týchž přílohách 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- snižují 

běžné výdaje na § 4349, pol.5909, ÚZ 1355, ORJ 180            o   7.035 tis. Kč 

- zvyšují 

neinvestiční transfery 

na § 4349, pol. 5212, ÚZ 1355, ORJ 180                                 o      160 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5213, ÚZ 1355, ORJ 180                                 o        89 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5221, ÚZ 1355, ORJ 180                                 o      476 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5222, ÚZ 1355, ORJ 180                                 o      727 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5223, ÚZ 1355, ORJ 180                                 o      315 tis. Kč 

investiční transfery 

na § 4349, pol. 6312, ÚZ 1355, ORJ 180                                 o        90 tis. Kč 

na § 4349, pol. 6313, ÚZ 1355, ORJ 180                                 o      733 tis. Kč 
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na § 4349, pol. 6321, ÚZ 1355, ORJ 180                                 o   1.659 tis. Kč 

na § 4349, pol. 6322, ÚZ 1355, ORJ 180                                 o   1.491 tis. Kč 

na § 4349, pol. 6323, ÚZ 1355, ORJ 180                                 o   1.295 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
radě města 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

ZM_M 59 
Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace 
z odvodů z loterií a jiných podobných her č. 04 na zabezpečení projektu 
“Rekonstrukce prostor CHS M. Magone pro poskytování služby krizové 
pomoci” s právnickou osobou Charita Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1171/ZM1418/18 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 04174/RM1418/62 
k usnesení č. 0477/ZM1418/6 
k usnesení č. 0221/ZM1418/4 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z odvodů z loterií a jiných 

podobných her č. 04 na zabezpečení projektu “Rekonstrukce prostor CHS M. Magone pro 

poskytování služby krizové pomoci” uzavřené s Charitou Ostrava, se sídlem Kořenského 

1323/17, 703 00 Ostrava, Vítkovice, IČO 44940998, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 8 
Žádosti o poskytnutí neinvestiční účelové dotace a změny účelu použití 
u poskytnutých dotací v oblasti kultury 
  
Usnesení číslo: 1172/ZM1418/18 

(zn.předkl.) 
31 

  
k usnesení č. 04098/RM1418/61 
k usnesení č. 0798/ZM1014/14 
k usnesení č. 0930/ZM1418/14 
k usnesení č. 04099/RM1418/61 
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Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2016 v 

oblasti kultury 

- fyzické osobě nepodnikající KXXXXXXX IXXXX, datum narození XXXXXXXXXX, 

bydlištěm XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX na 

realizaci projektu “Pavel Helebrand Jesličky sv. Františka” ve výši 100 tis. Kč dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu a důvodové zprávy a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční 

účelové dotace mezi statutárním městem Ostrava a příjemcem dotace uvedeným v tomto bodě  

tohoto usnesení dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

- spolku Pěveckému sdružení ostravských učitelek, z.s., se sídlem Závoří 3021/21, 703 00 

Ostrava-Zábřeh, IČO 44938951 na realizaci projektu  ”Reprezentace Statutárního města 

Ostravy, Moravskoslezského kraje a České republiky na 8. ročníku soutěžního sborového 

festivalu „Isola del Sole“ v  Gradu, Itálie” ve výši 150 tis. Kč dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu a důvodové zprávy a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace 

mezi statutárním městem Ostrava a příjemcem dotace uvedeným v tomto bodě tohoto 

usnesení dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j í 

ostatní neinvestiční výdaje na ORJ 160             

na § 3392, pol. 5901, ÚZ 7117                            o 250 tis. Kč 

- z v y š u j í 

neinvestiční transfery na ORJ 160 

na § 3312, pol. 5493, ÚZ 7117                            o 100 tis. Kč 

na § 3312, pol. 5222, ÚZ 7117                            o 150 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
radě města 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

Termín: 30.06.2016 

  

4) rozhodlo 

  
změnit usnesení č. 0930/ZM1418/14 ze dne 17.02.2016, a to tak, že v původní příloze č. 

3 materiálu k citovanému usnesení se mění účel použití u projektu pod kódem č. 15/1026 dle 



Statutární město Ostrava 
zastupitelstvo města 

Usnesení 

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

Strana 34/77  

přílohy č. 4 předloženého materiálu a důvodové zprávy 

  

5) rozhodlo 

  
změnit podmínky účelu použití neinvestiční účelové dotace poskytnuté Ostravské univerzitě v 

Ostravě, se sídlem Dvořákova 138/7, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 61988987, na 

realizaci projektu “Mezinárodní serigrafické sympozium Ostrava 2016 (ISSO 2016)”, a to ve 

znění uvedeném v žádosti dle přílohy č. 5, a dle důvodové zprávy předloženého materiálu a o 

uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu 

statutárního města Ostravy, ev. č. 1397/2016/KVA, uzavřené mezi statutárním městem 

Ostravou a žadatelem, dle přílohy č.6 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 9 
Návrh na uzavření Dodatku č.5 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční 
dotace - víceletého grantu Divadelní společnosti Petra Bezruče s.r.o. - 
navýšení dotace 
  
Usnesení číslo: 1173/ZM1418/18 

(zn.předkl.) 
31 

  
k usnesení č. 0909/ZM1014/15 
k usnesení č. 04100/RM1418/61 
k usnesení č. 1383/ZM1014/19 
k usnesení č. 0554/ZM1418/8 
k usnesení č. 1891/ZM1014/26 
k usnesení č. 0620/ZM1014/10 
k usnesení č. 2352/ZM1014/30 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o navýšení neinvestiční dotace - víceletého grantu města Ostravy o částku ve výši 1 500 tis. Kč 

z rozpočtu statutárního města Ostravy na období od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2018 Divadelní 

společnosti Petra Bezruče s.r.o., se sídlem 28. října 120/1701, 702 00 Ostrava-Moravská 

Ostrava, IČO: 25382276 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a důvodové zprávy a uzavření 

Dodatku č. 5 ke stávající smlouvě, ev. č. 0690/2012/KZ, uzavřené mezi statutárním městem 

Ostrava a společností uvedenou v tomto bodě 1) tohoto usnesení dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j í 



Statutární město Ostrava 
zastupitelstvo města 

Usnesení 

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

Strana 35/77  

neinvestiční transfery na ORJ 160 

na § 3392, pol. 5213, org. 4258           o 500 tis. Kč 

- z v y š u j í 

neinvestiční transfery na ORJ 160 

na § 3311, pol. 5213                            o 500 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
radě města 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

4) ukládá 

  
radě města  

zahrnout do rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 

-   2017 neinvestiční transfer              12 000 tis. Kč 

-   2018 neinvestiční transfer                6 250 tis. Kč 

na zajištění stabilizace hereckého a zákulisního personálu společnosti DSPB s.r.o. dle bodu 1) 

tohoto usnesení 

Termín: prosinec r. 2016, 2017 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová,  

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
 

ZM_M 10 
Žádost společnosti DK POKLAD, s.r.o. o navýšení investiční účelové 
dotace 
  
Usnesení číslo: 1174/ZM1418/18 

(zn.předkl.) 
31 

  
k usnesení č. 04019/RM1418/61 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o navýšení poskytnuté investiční účelové dotace o 44.070 tis. Kč společnosti 

DK POKLAD, s.r.o., se sídlem M. Kopeckého 675, PSČ 708 00 Ostrava-Poruba, IČO 

47670576, na realizaci stavby “Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad” a uzavření 
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Dodatku č. 7 ke smlouvě ev. č. 1343/2012/KZ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo 

  
uložit radě města zahrnout do návrhu rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2017 

částku 118.971 tis. Kč na realizaci stavby ”Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad” 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 30.11.2016 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
 

ZM_M 60 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statuárního města Ostravy ev. č. 
0620/2016/KVA 
  
Usnesení číslo: 1175/ZM1418/18 

(zn.předkl.) 
31 

  
k usnesení č. 04176/RM1418/62 
k usnesení č. 0929/ZM1418/14 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o změně termínu použití poskytnuté neinvestiční účelové dotace a o změně termínu finančního 

vypořádání dotace  poskytnuté organizaci Trendum, o.p.s. se sídlem Těšínská 236/244, 716 00  

Ostrava - Radvanice, IČO: 02564041 a o uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o 

poskytnutí neinvestiční účelové dotace  ev. č. 0620/2016/KVA uzavřené mezi statutárním 

městem Ostrava a výše uvedeným příjemcem dotace dle přílohy č. 3 a důvodové 

zprávy předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 11 
Program na poskytnutí mimořádných peněžních prostředků z rozpočtu 
statutárního města Ostravy pro období 2016 - 2017 v oblasti sportu 
  
Usnesení číslo: 1176/ZM1418/18 

(zn.předkl.) 
46 

  
k usnesení č. 04102/RM1418/61 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
a) Program na poskytnutí mimořádných peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města 
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Ostravy pro období 2016-2017 v oblasti sportu, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

b) návrh na vyhlášení výběrového řízení pro poskytnutí mimořádných peněžních prostředků z 

rozpočtu statutárního města Ostravy pro období 2016-2017 v oblasti sportu dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo 

  
o vyhlášení výběrového řízení pro poskytnutí mimořádných peněžních prostředků z rozpočtu 

statutárního města Ostravy pro období 2016-2017 v oblasti sportu dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 12 
Informativní zpráva o přípravách Olympijského parku Ostrava 2016 
  
Usnesení číslo: 1177/ZM1418/18 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 04103/RM1418/61 
k usnesení č. 1050/ZM1418/16 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) projednalo 

  
informativní zprávu o přípravách Olympijského parku Ostrava 2016 

  

 
ZM_M 61 
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města 
Ostravy na vzdělávání, vědu, výzkum a talentmanagement na území 
SMO 2016 - 2. kolo 
  
Usnesení číslo: 1178/ZM1418/18 

(zn.předkl.) 
46 

  
k usnesení č. 0980/ZM1418/15 
k usnesení č. 04180/RM1418/62 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
a) o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2016 v oblasti 

vzdělávání, vědy, výzkumu a talentmanagementu příjemcům účelových dotací dle Přílohy č. 1 
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předloženého materiálu v celkové výši 3 636 tis. Kč 

b) o neposkytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2016 v 

oblasti vzdělávání, vědy, výzkumu a talentmanagementu subjektům dle Přílohy č. 2 

předloženého materiálu, 

z důvodů, které jsou ve vztahu k jednotlivým žadatelům uvedeny v předloženém materiálu 

  

2) rozhodlo 

  
a) o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního 

města Ostravy pro rok 2016 v oblasti vzdělávání, vědy, výzkumu a talentmanagementu mezi 

statutárním městem Ostrava a příjemci účelových dotací dle bodu 1) písm. a) tohoto usnesení a 

Přílohy č. 1 a Přílohy č. 3 předloženého materiálu 

b) o zaslání sdělení o neposkytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro 

rok 2016 v oblasti vzdělávání, vědy, výzkumu a talentmanagementu subjektům dle bodu 1) 

písm. b) tohoto usnesení a Přílohy č. 2 a Přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- snižují 

běžné výdaje na § 3299, pol. 5901, ÚZ 7113, ORJ 140      o   3.636 tis. Kč 

- zvyšují 

neinvestiční transfery 

na § 3299, pol. 5213, ÚZ 7113, ORJ 140                             o      501 tis. Kč 

na § 3299, pol. 5229, ÚZ 7113, ORJ 140                             o      250 tis. Kč 

na § 3299, pol. 5332, ÚZ 7113, ORJ 140                             o   1.127 tis. Kč 

na § 3299, pol. 5339, ÚZ 7113, ORJ 140                             o      333 tis. Kč 

investiční transfery 

na § 3212, pol. 6352, ÚZ 7113, ORJ 140                             o   1.358 tis. Kč 

na § 3299, pol. 6352, ÚZ 7113, ORJ 140                             o        67 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
radě města 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

ZM_M 62 
Návrh na poskytnutí účelových dotací z odvodů z loterií a jiných 
podobných her pro rok 2016 v oblasti sportu 
  
Usnesení číslo: 1179/ZM1418/18 

(zn.předkl.) 
46 

  
k usnesení č. 04179/RM1418/62 
k usnesení č. 0977/ZM1418/15 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o neposkytnutí účelových dotací z odvodů z loterií a jiných podobných her v oblasti sportu pro 

rok 2016 žadatelům o účelovou dotaci uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu 

z důvodu vyřazení žádostí z výběrového řízení pro nesplnění formálních náležitostí 

  

2) rozhodlo 

  
o poskytnutí účelových dotací z odvodů z loterií a jiných podobných her pro rok 2016 v oblasti 

sportu příjemcům dotací uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu, a to ve výši dle 

uvedené přílohy č. 2, a dle důvodové zprávy předloženého materiálu a o uzavření 

veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelových dotací mezi statutárním městem Ostrava a 

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

předloženého materiálu 

  

3) rozhodlo 

  
o neposkytnutí  účelových dotací z odvodů z loterií a jiných podobných her v oblasti sportu pro 

rok 2016 žadatelům o účelovou dotaci uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu z 

věcných důvodů 

  

4) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

 

- snižují 

neinvestiční  transfery 

na § 3419, pol. 5213, ÚZ 1355, ORJ 161  o 62 000 tis. Kč 
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- zvyšují 

neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5213, ÚZ 1355, ORJ 161                        o 20 050 tis. Kč 

na § 3419, pol. 5222, ÚZ 1355, ORJ 161                        o 35 313 tis. Kč 

 

investiční transfery 

na § 3419, pol. 6322, ÚZ 1355, ORJ 161                          o 6 637 tis. Kč 

  

5) ukládá 

  
radě města 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 4) tohoto usnesení 

  

 
ZM_M 13 
Návrh na záměr města darovat nemovité věci v k. ú. Mariánské 
Hory(lokalita ul. Zelená), obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1180/ZM1418/18 

(zn.předkl.) 
32 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
zrušit bod 4) svého usnesení č. 0778/ZM1418/11 ze dne 25.11.2015 z důvodu uvedeného v 

důvodové zprávě předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo 

  o záměru města darovat 

pozemek p.č.st. 2924, jehož součástí je budova č. p. 2514 

pozemek p.p.č. 1094/1 – ost. plocha, zeleň, jehož součástí je oplocení areálu, zpevněná plocha 

a trvalé porosty a příslušenství, a to přípojka vody, přípojka kanalizace a venkovní únikové 

schodiště, 

pozemky p.p.č. 1094/2 – ost. plocha, zeleň  

               p.p.č. 1094/3 – ost. plocha, zeleň  

               p.p.č. 1094/4 – ost. plocha, zeleň  

               p.p.č. 1094/5 – ost. plocha, zeleň  

               p.p.č. 1094/6 – ost. plocha, zeleň  

               p.p.č. 1094/7 – ost. plocha, zeleň 

včetně všech součástí a příslušenství, 

vše ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Mariánské Hory a 

Hulváky 

 

CHARITĚ OSTRAVA, Kořenského 1323/17, 703 00  Ostrava – Vítkovice, IČ 44940998 

 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 
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ZM_M 14 
Návrh darovat pozemek parc.č. 227/81 v k.ú. Vítkovice, návrh na 
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku parc.č. 227/81 v k.ú. 
Vítkovice 
  
Usnesení číslo: 1181/ZM1418/18 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 04077/RM1418/61 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
darovat pozemek parc.č. 227/81 v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy, svěřený městskému obvodu Vítkovice do vlastnictví 

České republiky - DIAMO,   státní  podnik 

se  sídlem Stráž pod Ralskem, Máchova  201, PSČ 471 27, IČO: 000 02 739 

a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo 

  
na straně oprávněného ze služebnosti uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro 

umístění kabelového vedení veřejného osvětlení k části pozemku: 

parc.č. 227/81 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava s: 

Českou republikou - DIAMO, státní podnik 

se sídlem Stráž pod Ralskem, Máchova 201, PSČ 471 27, IČO 000 02 739 

podle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

za podmínky, že zastupitelstvo města rozhodne o uzavření darovací smlouvy dle bodu 1) 

tohoto usnesení 
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ZM_M 15 
Návrh směnit pozemky (lokalita ul. Hrušovská) vše k.ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1182/ZM1418/18 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 04137/RM1418/61 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o záměru města směnit části pozemků oddělené dle geometrického plánu č. 4746-39/2014 ze 

dne 9.12.2014, vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to: 

- část pozemku parc. č. 1133/1 o výměře 80 m2, nově označena jako pozemek parc. č.  1133/28 

- část pozemku parc. č. 1133/1, díl a) o výměře 63 m2  a část pozemku parc. č. 1135, díl c) o 

výměře 76 m2 , sloučeny a nově označeny jako pozemek parc. č. 1135/4 

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

Přívoz 

za 

- část pozemku parc. č. 1134 o výměře 151 m2 , označena jako pozemek parc. č. 1134 

- část pozemku parc. č. 1142/1 o výměře 13 m2, označena jako pozemek parc. č. 1142/1 

ve vlastnictví společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., se sídlem 

Čkalovova 6411/20, Poruba, 708 00 Ostrava, IČO 253 85 691 

a uzavřít směnnou smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 16 
Návrh směnit pozemky v k.ú. Moravská Ostrava a k.ú. Mariánské Hory, 
obec Ostrava, návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, návrh 
svěřit nemovité věci městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
  
Usnesení číslo: 1183/ZM1418/18 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 04073/RM1418/61 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
směnit nemovité věci, a to: 
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Usnesení 

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

Strana 43/77  

- pozemek parc. č. 1855/88 

- pozemek parc. č. 3547/2 

 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, oba ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené 

městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

 - pozemek p.p.č. 751/10 v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 

 ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřený městskému obvodu Mariánské Hory a 

Hulváky 

za 

- pozemek parc. č. 200,  jehož součástí je stavba bez čp/če 

- stavbu bez čp/če umístěnou na pozemku parc. č. 3584/5 

vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

ve vlastnictví Dopravního podniku Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 

Ostrava, IČO 619 74 757 

a uzavřít směnnou smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, podle této smlouvy uhradí 

společnost Dopravní podnik Ostrava a.s. statutárnímu městu Ostrava rozdíl mezi smluvními 

cenami předmětů směny ve výši 1,202.496,- Kč 

  

2) rozhodlo 

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

vodovodních řadů DN 150, DN 300, DN 500 a kanalizací DN 400, DN 500, DN 600, DN 1200 

k částem pozemků: 

p. p. č. 751/10 - ostatní plocha, dráha 

v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, 

parc. č. 1855/88 - ostatní plocha, dráha 

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

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO 619 74 757 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu  

za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva k uvedeným pozemkům na 

základě směnné smlouvy uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 
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3) si vyhrazuje 

  
rozhodnutí označit níže uvedené nemovité věci, jakožto majetek svěřený městskému obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, 

Statut města Ostravy, ve  znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že nemovité věci, a 

to: 

- pozemek parc. č. 200,  jehož součástí je stavba bez čp/če 

- stavba bez čp/če umístěná na pozemku parc. č. 3584/5 

 vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví 

od Dopravního podniku Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 

IČO 619 74 757 

  

4) rozhodlo 

  
označit majetek uvedený v bodě 3) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému 

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

14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že nemovité 

věci uvedené v bodě 1) tohoto usnesení statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  

 
ZM_M 17 
Návrh koupit pozemek v k. ú. Radvanice, obec Ostrava v rámci stavby 
“Cyklistická trasa O, Ostrava - Radvanice” 
  
Usnesení číslo: 1184/ZM1418/18 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 04082/RM1418/61 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
koupit pozemek parc. č. 2087 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava  

od: XXXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydlištěm XXXXXX XXXXXXX 

XXXXXXXXX XXX XXX XXXX 

za sjednanou kupní cenu ve výši 279.500,-Kč 
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a uzavřít  kupní smlouvu  dle přílohy č. 3  předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 18 
Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Bartovice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1185/ZM1418/18 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 04072/RM1418/61 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

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

- parc.č. 621/2 

- parc.č. 624, včetně součástí a příslušenství 

od vlastníka XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště 

XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za celkovou 

kupní cenu 1.002.056,- Kč, z toho sjednaná kupní cena jednotlivých věcí činí: 

- pozemek parc.č. 621/1                                     69.600,- Kč 

- pozemek parc.č. 624 včetně součástí            884.970,- Kč (trvalé porosty 41.070,- Kč) 

- oplocení na pozemku parc.č. 624                    33.240,- Kč       

- vodovodní přípojka na pozemku parc.č. 624        875,- Kč 

- elektropřípojka na pozemku parc.č. 624            7.370,- Kč 

- uzák na pozemku parc.č. 624                                   1,- Kč 

- dřevěná stavba na pozemku parc.č. 624           1.000,- Kč 

- zděná stavba na pozemku parc.č. 624              5.000,- Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

Odchylka od ceny obvyklé je zdůvodněna v důvodové zprávě. 

  

2) rozhodlo 

  
vyhradit si rozhodnutí označit pozemky, včetně součástí a příslušenství, uvedené v bodu 1) 

tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Radvanice a Bartovice dle čl. 9 

odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění 

pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že pozemky včetně součástí a příslušenství, uvedené 
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v bodu 1) tohoto usnesení statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  

3) rozhodlo 

  
označit pozemky, včetně součástí a příslušenství, uvedené v bodu 1) tohoto usnesení, jakožto 

majetek svěřený městskému obvodu Radvanice a Bartovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně 

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

podmínky, že pozemky včetně součástí a příslušenství, uvedené v bodu 1) tohoto usnesení 

statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  

 
ZM_M 19 
Návrh na záměr města prodat pozemek v k.ú. Polanka nad Odrou, obec 
Ostrava; Návrh nevyužít předkupní právo ke stavbě na pozemku parc.č. 
2474/28 v k.ú. Svinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1186/ZM1418/18 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 04069/RM1418/61 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o záměru města prodat část pozemku parc.č. 634/2, zast. plocha a nádvoří o výměře 48 m2, 

která je dle geometrického plánu č. 3177-613/2016 vyhotoveného dne 16.5.2016, který je 

přílohou č. 1/3 předloženého materiálu, označena jako nový pozemek parc.č. 634/5, ost. 

plocha, jiná plocha 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
 

  

2) rozhodlo 

  
nevyužít předkupní právo ke stavbě s č.e. 406, stavba pro rodinnou rekreaci na pozemku 

parc.č. 2474/28 v k.ú. Svinov, obec Ostrava  
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ZM_M 20 
Návrh prodat části pozemků parc.č. 2599/1 a parc.č. 2600/1 v k.ú. Stará 
Bělá, obec Ostrava, návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k 
pozemku parc.č. 2600/1 v k.ú. Stará Bělá 
  
Usnesení číslo: 1187/ZM1418/18 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 04071/RM1418/61 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
prodat níže uvedené nemovité věci v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy, nesvěřené městskému obvodu Stará Bělá, a to: 

- část  pozemku   parc.  č. 2599/1,  orná půda  o   výměře 108  m2,  která  je dle geometrického  

plánu č. 3204-538/2015 ze dne 29.10.2015 nově označena jako pozemek parc.č. 2599/8, orná 

půda   

- část pozemku   parc. č. 2600/1, trvalý travní porost o  výměře 489 m2,  která   je   dle  

 geometrického plánu č. 3204-538/2015 ze dne 29.10.2015 nově označena jako pozemek 

parc.č. 2600/4, trvalý travní porost 

do společného jmění manželů XXXXXX XXXXXXXX, rok narození XXXX a XXXX 

XXXXXXXXXX, rok narození XXXXX oba bydliště XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX 

XXXXX XXX XX XXXXXXX 

za celkovou sjednanou kupní cenu ve výši 207.200,- Kč, z toho 

- kupní cena pozemku parc.č. 2599/8 činí   29.160,- Kč 

- kupní cena pozemku parc.č. 2600/4 činí 178.040,- Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3  předloženého materiálu     

  

2) rozhodlo 

  
na straně oprávněného ze služebnosti uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro 

umístění STL plynovodní přípojky DN32, ID 1729711 k pozemku: 

- parc. č. 2600/4 - trvalý travní porost o výměře 489 m2, který vznikne z pozemku parc. č. 

2600/1 - trvalý travní porost, dle geometrického plánu č. 3204-538/2015 ze dne 29.10.2015 v 

k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava, s vlastníky: 

XXXXXXX 

XXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXX 

XXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXX 
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XXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX XXX XX XXXXXXX 

za podmínky, že zastupitelstvo města rozhodne o uzavření kupní smlouvy dle bodu 1) tohoto 

usnesení 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 21 
Návrh na záměr města prodat části pozemku parc.č. 2776/1, k.ú. Slezská 
Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1188/ZM1418/18 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 04068/RM1418/61 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o záměru města prodat část pozemku parc.č. 2776/1, o výměře 95 m2, oddělenou dle 

geometrického plánu č. 3940-221/2015 ze dne 14.1.2016 a nově označenou jako pozemek 

parc.č. 2776/10, k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 

svěřeného městskému obvodu Slezská Ostrava 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodlo 

  
o záměru města prodat část pozemku parc.č. 2776/1, o výměře 40 m2, oddělenou dle 

geometrického plánu č. 3949-259/2015 ze dne 19.1.2016 a nově označenou jako pozemek 

parc.č. 2776/11, k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 

svěřeného městskému obvodu Slezská Ostrava 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
ZM_M 22 
Návrh prodat nemovité věci v k.ú. Poruba, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1189/ZM1418/18 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 04070/RM1418/61 
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Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
prodat nemovité věci v k.ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 

nesvěřené městskému obvodu Poruba, a to: 

- pozemek parc.č. 2953/9 

- část pozemku parc.č. 2953/16, o výměře 25 m2, dále označenou jako pozemek parc.č. 

2953/16 dle zaměření geometrickým plánem č. 2873-153/2015 ze dne 21.7.2015 

Tělocvičné jednotě SOKOL Poruba, pobočnému spolku, IČO 410 34 635, sídlo Vřesinská 

121/97, Poruba, 708 00 Ostrava, za celkovou kupní cenu 27.200,-Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 23 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Muglinov, v k.ú. 
Kunčičky, obec Ostrava a návrh na záměr města darovat nemovitou věc 
v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1190/ZM1418/18 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 04067/RM1418/61 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o záměru města prodat nemovitou věc v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, ve vlastnictví 

statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava,  a to: 

- část pozemku p.p.č. 200/57 o výměře 103 m2, která je dle geometrického plánu č. 2530-

235/2015  ze dne 23.02.2016 označena jako pozemek p.p.č. 200/85, za podmínky, že bude s 

žadatelem uzavřena dohoda o úhradě za bezesmluvní užívání nemovité věci 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
 

  

2) rozhodlo 

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

- pozemek parc.č. 4, za podmínky, že bude s žadatelem uzavřena dohoda o úhradě za 

bezesmluvní užívání nemovité věci 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

3) rozhodlo 

  
o záměru města prodat nemovitou věc v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava, ve vlastnictví 

statutárního města Ostrava, nesvěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava,  a to: 

- pozemek parc.č.1654/496 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

4) rozhodlo 

  
o záměru města darovat nemovitou věc v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava, ve vlastnictví 

statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava,  a to: 

- pozemek p.p.č. 261/96 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
ZM_M 24 
Návrh na záměr města neprodat pozemky (ul. Střelniční), návrh na 
záměr města prodat části pozemků (ul. Maroldova), návrh na záměr 
města neprodat pozemek (ul. Slavíčkova), vše Moravská Ostrava, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1191/ZM1418/18 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 04065/RM1418/61 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
že nemá záměr prodat pozemky, a to: 

- pozemek parc. č. 80, případně jeho části 
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- pozemek parc. č. 81/1, případně jeho části 

- pozemek parc. č. 81/2, případně jeho části 

- pozemek parc. č. 86/11, případně jeho části 

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

nesvěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  

2) rozhodlo 

  
o záměru města prodat části pozemků, které jsou odděleny geometrickým plánem 

nepotvrzeným katastrálním úřadem, a to: 

- část pozemku parc. č. 1786/4 o výměře 663m2, nově označenou jako pozemek parc. č. 

1786/A 

- část pozemku parc. č. 1787/2 o výměře 91m2, nově označenou jako pozemek parc. č. 1787/B 

vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

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

Přívoz 

dle zákresu, který je přílohou č. 2/7 předloženého materiálu 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

3) rozhodlo, 

  
že nemá záměr prodat pozemek parc. č. 1070/18 

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

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

Přívoz 

  

 
ZM_M 25 
Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Zábřeh-Hulváky, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1192/ZM1418/18 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 03978/RM1418/60 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo, 

  
že město nemá záměr prodat pozemek p.č.st. 250, k.ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, ve 

vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřený městskému obvodu Mariánské Hory a 
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Hulváky 

  

2) rozhodlo, 

  
že město nemá záměr prodat pozemek p.p.č. 355/2, k.ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, ve 

vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřený městskému obvodu Mariánské Hory a 

Hulváky 

  

 
ZM_M 26 
Návrh nevyužít předkupní právo k budově č.e. 35 na pozemku parc.č. 
470/6 v k.ú. Bobrovníky, obec Hlučín, návrh na záměr města neprodat 
část pozemku p.p.č. 340/35 v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1193/ZM1418/18 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 04066/RM1418/61 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
nevyužít předkupní právo k budově č.e. 35, rod.rekr.  na pozemku parc.č. 470/6 v k.ú. 

Bobrovníky, obec Hlučín, podle § 3056 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 

  

2) rozhodlo, 

  
že město nemá záměr prodat část pozemku p.p.č. 340/35 - ost. plocha, ost. komunikace o 

výměře 125 m2 v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 

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

předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 27 
Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
veřejného osvětlení s vlastníkem pozemku - fyzickou osobou pro 
oprávněného SMO 
  
Usnesení číslo: 1194/ZM1418/18 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 04064/RM1418/61 
  
Zastupitelstvo města 

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

veřejného osvětlení včetně rozvaděče veřejného osvětlení k části pozemku: 

parc.č. 404/45 - ostatní plocha, jiná plocha 

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

XXXX XXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXX 

XXXXX XXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXXX 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 28 
Návrh darovat stožáry veřejného osvětlení v k.ú. Svinov, obec Ostrava, 
fyzické osobě 
  
Usnesení číslo: 1195/ZM1418/18 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 04075/RM1418/61 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
darovat 7 ks stožárů veřejného osvětlení z toho 3 ks s jednoramenným výložníkem včetně  3 ks 

svítidel a 4 ks stožárů s dvouramenným výložníkem včetně  8 ks svítidel na pozemcích parc. č. 

3075/17, 3075/18 vše v k.ú. Svinov, obec Ostrava 

MXXXXXXXXX ŠXXXXXX, XXXXXXX XXXXXX, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 64 
Návrh na svěření majetku městskému obvodu Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 1196/ZM1418/18 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 04190/RM1418/62 
  
Zastupitelstvo města 
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1) si vyhrazuje 

  
rozhodnutí označit níže uvedený majetek statutárního města Ostravy jako majetek svěřený dle 

ust. č. 9 ods. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, Statut města 

Ostravy, v platném znění městskému obvodu Ostrava-Jih, a to: 

- oplocení na pozemku parc.č. 740/4, ostatní plocha, jiná plocha, v k.ú. Výškovice u Ostravy, 

obec Ostrava, v majetkové evidenci města vedeno pod inventárním č. 152764 v 

pořizovací hodnotě 126 870,61 Kč, 

- zpěvněná plocha  včetně rampy na pozemku parc.č. 1031, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. 

Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, v majetkové evidenci města vedena pod inventárním č. 

152766 v pořizovací hodnotě 944 134,42 Kč. 

Výše uvedené pozemky jsou ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřená správa 

nemovitostí městskému obvodu Ostrava-Jih. 

  

2) rozhodlo 

  
označit majetek uvedený v bodě 1)  tohoto usnesení  jako majetek svěřený městskému obvodu 

Ostrava-Jih dle ust. čl. 9 odst. 1 pístm. b) Obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, 

Statut města Ostravy,  v platném znění 

  

 
ZM_M 65 
Návrh směnit nemovité věci v k. ú. Přívoz (lokalita ul. Hlučínská), obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1197/ZM1418/18 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 04193/RM1418/62 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
směnit nemovité věci, a to: 

pozemek p.č.st. 125/5 – zast. plocha a nádvoří, bez stavby, o výměře 5 m2, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Petřkovice, 

za 

pozemek p.č.st. 137/3 – zast. plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře 15 m2,  

ve vlastnictví paní Marie Kompánkové, rok narození 1951, bydliště: Hlučínská 262/205, 725 

29  Ostrava-Petřkovice. 

a uzavřít směnnou smlouvu dle přílohy č. 3 předmětného materiálu s doplatkem na straně 
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statutárního města Ostravy ve výši 4.350,- Kč
 

  

 
ZM_M 66 
Návrh koupit části pozemku v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava v 
rámci stavby “Kanalizační síť Nová Ves - Jih, Inženýrské sítě 2. Etapa - 
oprava místních komunikací” 
  
Usnesení číslo: 1198/ZM1418/18 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 04192/RM1418/62 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
koupit: 

- část pozemku p.p.č. 469/3 o výměře 26 m2 v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, která 

je dle  geometrického plánu  č. 761-114/2012 ze dne 21.05.2012 označena jako díl „a“ 

pozemku p.p.č. 469/11 ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec 

Ostrava, 

od: manželů XXXXXXXXX XXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXX 

XXXXXXXX XXX XXX XXXXXXX X XXXXXX a XXXXXX XXXXXXXXXX, rok 

narození XXXX, bydliště XXXXXXXX XXXXX XXX XXX XXXXXXX X XXXXXX 

za dohodnutou kupní cenu ve výši 16.900,- Kč s odůvodněním odchylyky od ceny v daném 

místě a čase obvyklé dle důvodové zprávy 

a 

- část pozemku p.p.č. 469/7 o výměře 31 m2 v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, která 

je dle  geometrického plánu č. 761-114/2012 ze dne 21.05.2012 označena jako díl „b“ 

pozemku p.p.č. 469/11 ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec 

Ostrava, 

od: XXXXX XXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXX XXXXX XXX XXX 

XXXXXXX X XXXX XXX 

za dohodnutou kupní cenu ve výši 20.150,- Kč s odůvodněním odchylky od ceny v daném 

místě a čase obvyklé dle důvodové zprávy 

a uzavřít kupní smlouvu, která je přílohou č. 4 předloženého materiálu
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2) rozhodlo 

  
koupit: 

- část pozemku p.p.č. 469/6 o výměře 16 m2 v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, která je 

dle geometrického plánu č. 761-114/2012 ze dne 21.05.2012 označena jako pozemek p.p.č. 

469/12 v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, 

od: XXXXXXXXX XXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXX XXXXXX XXX 

XXX XXXXXXX X XXXX XXX 

za dohodnutou kupní cenu ve výši 10.400,- Kč. 

a uzavřít Smlouvu o budoucí kupní smlouvě, která je přílohou č. 5 předloženého materiálu. 

Zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé je uvedeno v důvodové zprávě. 

  

3) rozhodlo 

  
koupit: 

- část pozemku p.p.č. 448/2 o výměře 34 m2 v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, která je 

dle geometrického plánu č. 861-109/2015 ze dne 17.06.2015 označena jako pozemek p.p.č. 

448/7 v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava 

od podílových spoluvlastníků: 

XXXXXX XXXXXXXXXXXX, rok narození XXXXX podíl ve výši 1/2 a 

XXXX XXXXXXXXXX, rok narození XXXX, podíl ve výši 1/2, oba bydliště X XXXXXX 

XXXXXXX XXX XXX XXXXXXX X XXXX XXX 

za dohodnutou kupní cenu ve výši 13.600,- Kč (sjednaná kupní cena každého z výše 

uvedených spoluvlastnických podílů činí 6.800,- Kč) 

a uzavřít Smlouvu o budoucí kupní smlouvě, která je přílohou č. 9 předloženého materiálu
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ZM_M 67 
Návrh prodat pozemky a části pozemků v k. ú. Poruba, obec Ostrava, 
svěřené městskému obvodu Poruba - lokalita Lehké průmyslové zóny v 
areálu Nad Porubkou 
  
Usnesení číslo: 1199/ZM1418/18 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 04182/RM1418/62 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
prodat níže uvedené pozemky a části pozemků v k. ú. Poruba, obec Ostrava, svěřené 

městskému obvodu Poruba, a to: 

- pozemek parc. č. 2801/136 za kupní cenu ve výši 309.808,- Kč 

- část pozemku parc. č. 2801/16 o výměře 91 m2, označená  písmenem d 

- část pozemku parc. č.2801/125 o výměře 1505 m2, označená písmenem e 

obě sloučené dle zaměření geometrickým plánem č. 2848-43/2015 ze dne 18.3.2015 do 

pozemku dále označeného jako pozemek parc. č. 2801/16 o výměře 1596 m2 za kupní cenu ve 

výši 852.792,- Kč 

tedy za celkovou dohodnutou kupní cenu ve výši 1. 162. 600,- Kč 

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX XXX XX XXXXXXX 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

Zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé 

- V lokalitě předmětných nemovitostí se v minulosti nacházela nepovolená skládka vedoucí ke 

kontaminaci zeminy a podzemních vod, která byla v roce 2004  ekologicky sanována 

městským obvodem Poruba za 28.700.000,- Kč za současného přispění Státního fondu 

životního prostředí ČR ve výši 24.395.000,- Kč, přičemž v důsledku podmínek dotace SFŽP 

nebyl městský obvod oprávněn předmětné nemovitosti zcizit po dobu 10 let; 

- Existovala důvodná obava, že v případě ponechání pozemků bez jejich využití / zástavby po 

dobu udržitelnosti projektu povede opět ke vzniku nové nelegální skládky, tedy ke zmaření 

investice městského obvodu, přičemž jiná ochrana před vznikem skládky než zástavba 

(oplocení, ostraha) by znamenala nenávratně vynaložené finanční prostředky městského 

obvodu, přičemž využití pozemků pro investiční zástavbu by přineslo vícero výhod ve 
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veřejném zájmu (zamezení vzniku skládky, vybudování obchodní infrastruktury, vznik nových 

pracovních míst); 

- XXXXX XXXXXX vstoupil do právního vztahu s městským obvodem za účelem realizace 

investičního záměru, který naplnil, když na předmětných nemovitostech: 

i) zrealizoval výstavbu objektu “Novostavba pneuservisu Janda, O.- Poruba, Nad Porubkou”, k 

jehož užívání byl vydán kolaudační souhlas; 

ii) vytvořil 15 nových pracovních míst 

iii) pneuservis je využíván jako výukové pracoviště středních škol (každý měsíc zde 

vykonávají praxi 4 studenti) 

iiii) provozuje ekonomickou činnost spočívající v: 

a. zprostředkování obchodu a služeb, 

b. velkoobchod a maloobchod, 

c. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, 

d. údržba motorových vozidel a jejich příslušenství, 

e. pronájem a půjčování věcí movitých. 

- Kupující se ani po realizaci výstavby nemohl stát vlastníkem předmětných nemovitostí z 

důvodu zákazu jejich zcizení, kdy tím sice bylo vyhověno podmínkám dotace, proto i  po 

kolaudaci výstavby měl kupující předmětné nemovitosti v nájmu a hradil nájemné; Nicméně 

takový postup představoval zásah do finančního hospodaření kupujícího, kterému se náklady 

zvyšují o placené nájemné, když navíc jediným relevantním důvodem je vázací doba, přičemž 

důvod spočívá výhradně na straně městského obvodu 

- Kupní cena je oproti ceně v místě a čase obvyklé stanovené znaleckým posudkem ponížena  z 

důvodů: 

i) předchozí vůle a dohod mezi městským obvodem Poruba a kupujícím sjednat kupní cenu ve 

výši odpovídající tehdejší cenové mapě (800,- Kč/m2 oproti dnešnímu stavu dle znaleckého 

posudku 920,- Kč/m2) 

ii) uhrazeného nájemného o nájemné ve výši 569 400,- Kč v období po kolaudaci stavby od 

1.12.2009 do 31.12.2015; 

- Učiněné jednání bylo sice projevem vůle obou stran a kupující nebyl nucen do takového 

kontraktu vstupovat, nicméně v uvedeném případě existoval zájem městského obvodu plochu 

investorem obsadit, který lze vzhledem ke své podstatě označit za veřejný, když navíc 

kupujícím Radimem Jandou byl sledovaný záměr (přinášející také další efekt - nová pracovní 

místa) uskutečněn; 

- Sjednání kupní ceny dle tehdejší cenové mapy a snížení kupní ceny o uhrazené nájemné 

odpovídá předchozím dohodám mezi kupujícím a městským obvodem Poruba, kdy kupující je 

po celou dobu výstavby až do nynějška v legitimním očekávání finančních výdajů 

souvisejících s koupí předmětných nemovitostí ponížených o uhrazené nájemné; 

- Na předmětných nemovitostech se v důsledku předchozích dohod již nyní nachází zástavba 

ve vlastnictví investora, proto jsou tyto pozemky pro město nevyužitelné; zástavba však 

odpovídá investičnímu záměru, který měl být investorem realizován; 

s bližším upřesněním dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo 

  
prodat níže uvedené pozemky a části pozemků v k. ú. Poruba, obec Ostrava, svěřené 

městskému obvodu Poruba, a to: 
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- pozemek parc. č. 2801/139 za kupní cenu ve výši 22.333,- Kč 

- pozemek parc. č. 2801/140 za kupní cenu ve výši 381.342,- Kč 

- pozemek parc. č. 2801/141 za kupní cenu ve výši 363.475,- Kč 

- část pozemku parc. 2801/125 o výměře 113 m2 označenou dle zaměření geometrickým 

plánem č. 2848-43/2015 ze dne 18.3.2015 jako pozemek parc. č. 2801/174 za kupní cenu ve 

výši 90.400,- Kč 

tedy za celkovou dohodnutou kupní cenu ve výši 857.550,- Kč 

společnosti TOMIX s.r.o., IČO: 258 56 952, se sídlem Ostrava - Poruba, Podroužkova 

21/1688, PSČ 708 00 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 5 tohoto materiálu 

Zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé 

- V lokalitě předmětných nemovitostí se v minulosti nacházela nepovolená skládka vedoucí ke 

kontaminaci zeminy a podzemních vod, která byla v roce 2004  ekologicky sanována 

městským obvodem Poruba za 28.700.000,- Kč za současného přispění Státního fondu 

životního prostředí ČR ve výši 24.395.000,- Kč, přičemž v důsledku podmínek dotace SFŽP 

nebyl městský obvod oprávněn předmětné nemovitosti zcizit po dobu 10 let; 

- Existovala důvodná obava, že v případě ponechání pozemků bez jejich využití / zástavby po 

dobu udržitelnosti projektu povede opět ke vzniku nové nelegální skládky, tedy ke zmaření 

investice městského obvodu, přičemž jiná ochrana před vznikem skládky než zástavba 

(oplocení, ostraha) by znamenala nenávratně vynaložené finanční prostředky městského 

obvodu, přičemž využití pozemků pro investiční zástavbu by přineslo vícero výhod ve 

veřejném zájmu (zamezení vzniku skládky, vybudování obchodní infrastruktury, vznik nových 

pracovních míst); 

- Společnost TOMIX s.r.o.  vstoupila do právního vztahu s městským obvodem za účelem 

realizace  investičního záměru, který naplnila, když na předmětných nemovitostech: 

i) zrealizovala výstavbu objektu “Čerpací stanice LPG a PH v areálu Nad Porubkou”, k jehož 

užívání byl vydán kolaudační souhlas; 

ii) vytvořila 9 nových pracovních míst 

iii) provozuje ekonomickou činnost spočívající v: 

a. plnění nádob plyny, 

b. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 

- Kupující se ani po realizaci výstavby nemohl stát vlastníkem předmětných nemovitostí z 

důvodu zákazu jejich zcizení, kdy tím sice bylo vyhověno podmínkám dotace, proto i po 

kolaudaci výstavby měl kupující předmětné nemovitosti v nájmu a hradil nájemné; Nicméně 

takový postup představoval zásah do finančního hospodaření kupujícího, kterému se náklady 

zvyšují o placené nájemné, když navíc jediným relevantním důvodem je vázací doba, přičemž 

důvod spočívá výhradně na straně městského obvodu 

- Kupní cena je oproti ceně v místě a čase obvyklé stanovené znaleckým posudkem ponížena  z 

důvodů: 



Statutární město Ostrava 
zastupitelstvo města 

Usnesení 

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

Strana 60/77  

i) předchozí vůle a dohod mezi městským obvodem Poruba a kupujícím sjednat kupní cenu ve 

výši odpovídající tehdejší cenové mapě (800,- Kč/m2 oproti dnešnímu stavu dle znaleckého 

posudku 920,- Kč/m2) 

ii) uhrazeného nájemného ve výši 332 050,- Kč v období po kolaudaci stavby od 1.3.2011 do 

31.12.2015; 

- Učiněné jednání bylo sice projevem vůle obou stran a kupující nebyl nucen do takového 

kontraktu vstupovat, nicméně v uvedeném případě existoval zájem městského obvodu plochu 

investorem obsadit, který lze vzhledem ke své podstatě označit za veřejný, když navíc 

kupujícím společností TOMIX s.r.o. byl sledovaný záměr (přinášející také další efekt - nová 

pracovní místa) uskutečněn; 

- Sjednání kupní ceny dle tehdejší cenové mapy a snížení kupní ceny o uhrazené nájemné  

odpovídá předchozím dohodám mezi kupujícím a městským obvodem Poruba, kdy kupující je 

po celou dobu výstavby až do nynějška v legitimním očekávání finančních výdajů 

souvisejících s koupí předmětných nemovitostí ponížených o uhrazené nájemné; 

- Na předmětných nemovitostech se v důsledku předchozích dohod již nyní nachází zástavba 

ve vlastnictví investora, proto jsou tyto pozemky pro město nevyužitelné; zástavba však 

odpovídá investičnímu záměru, který měl být investorem realizován; 

s bližším upřesněním dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 69 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v ploše “Strategické 
průmyslové zóny Ostrava-Mošnov” v k.ú. Mošnov, obec Mošnov 
  
Usnesení číslo: 1200/ZM1418/18 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 04187/RM1418/62 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o záměru města prodat nemovité věcí: 

- část pozemku p.p.č. 802/1 orná půda o výměře 21.158 m2, která je dle  návrhu geometrického 

plánu č. 1136-147/2016 označena jako pozemek p.p.č. 802/87 

- část pozemku p.p.č. 813/56 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 258 m2, která je dle návrhu 

geometrického plánu č. 1136-147/2016 označena jako pozemek 813/135 

- část pozemku p.p.č. 1275 orná půda o výměře 417 m2,  která je dle návrhu geometrického 

plánu č. 1136-147/2016 označena jako pozemek p.p.č. 1275/2 

- část pozemku p.p.č. 1338/1 trvalý travní porost o výměře 8.086 m2, která je dle 

návrhu geometrického plánu č. 1136-147/2016 označena jako pozemek p.p.č. 1338/16 

- část pozemku p.p.č. 1340/15 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 81 m2, která je dle návrhu 

geometrického plánu č. 1136-147/2016 označena jako pozemek p.p.č. 1340/85, 

vše v k.ú. Mošnov, obec Mošnov, ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 
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ZM_M 70 
Návrh na uzavření kupní smlouvy na koupi věcí nemovitých v k.ú. 
Muglinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1201/ZM1418/18 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 04194/RM1418/62 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o uzavření kupní smlouvy na koupi pozemků 

• 414/7 ostatní plocha, zeleň o výměře 1.085 m2 

• 414/13 ostatní plocha, zeleň o výměře 1.774 m2 

• 414/28 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2.914 m2 

• 414/29 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3.814 m2 

• 414/34 ostatní plocha, zeleň o výměře 39 m2 

• 414/38 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 466 m2 

• 414/40 ostatní plocha, zeleň o výměře 31 m2 

• 414/41 ostatní plocha, zeleň   o výměře 1.207 m2 

celková výměra činí 11.330 m2 

vše v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, za kupní cenu ve výši 7.931.000,- Kč 

od vlastníka BJ Trading s.r.o., Sídlo: Obránců míru 863/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO: 

29381665 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu  

  

2) rozhodlo 

  
o uzavření smlouvy o prosté správě majetku 

s 

BJ Trading s.r.o. se sídlem Obránců míru 863/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ 293 81 665, 

JUDr. Josef  K a w u l o k , notář se sídlem v Ostravě, kancelář na adrese Ostrava, Moravská 

Ostrava, Milíčova 1670/12,  IČ 258 01 490 

panem Ing. SXXXXXXXXXXX  JXXXXXX ,  nar. XXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXX XX 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu   
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ZM_M 76 
Návrh na bezúplatný převod pozemků v k.ú. Lhotka u Ostravy, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1202/ZM1418/18 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 04272/RM1418/63 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o bezúplatném nabytí pozemků parc.č. 379/3 ostatní plocha, jiná plocha, parc.č. 730/1 orná 

půda a parc.č. 730/5 ostatní plocha, jiná plocha, vše v k.ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, 

ve vlastnictví České republiky, ve správě Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, 

130 00 Praha 3, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Libušina 502/5, 702 00 

Ostrava 2, 

do vlastnictví statutárního města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

  

 
ZM_M 77 
Návrh na záměr města neprodat a návrh na záměr města prodat 
nemovité věci v k. ú. Poruba, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1203/ZM1418/18 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 04256/RM1418/63 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo, 

  
že město nemá záměr prodat část pozemku parc. č. 3/1 o výměře 316 m2  v k. ú. Poruba, obec 

Ostrava, svěřeno městskému obvodu Poruba, která je  dle geometrického plánu č. 2894-

704/2015 ze dne 15.10.2015 označena jako pozemek parc. č. 3/9 v k. ú. Poruba, obec Ostrava 

  

2) rozhodlo 

  
o záměru města prodat část pozemku parc. č. 3/1 o výměře 7 m2 v k. ú. Poruba, obec Ostrava, 

svěřeno městskému obvodu Poruba, která je dle geometrického plánu č. 2894-704/2015 ze dne 

15.10.2015  označena jako pozemek parc. č. 3/10 v k. ú. Poruba, obec Ostrava 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 
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3) rozhodlo 

  
o záměru města prodat část pozemku parc. č. 24 o výměře 197 m2 v k. ú. Poruba, obec 

Ostrava, svěřeno městskému obvodu Poruba, která je dle geometrického plánu č. 2894-

704/2015 ze dne 15.10.2015 označena jako pozemek parc. č. 24/11 v k. ú. Poruba, obec 

Ostrava 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

4) rozhodlo 

  
o záměru města prodat část pozemku parc. č. 24 o výměře 234 m2 v k. ú. Poruba, obec 

Ostrava, svěřeno městskému obvodu Poruba, která je dle geometrického plánu č. 2894-

704/2015 ze dne 15.10.2015 označena jako pozemek parc. č. 24/12 v k. ú. Poruba, obec 

Ostrava 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

5) rozhodlo 

  
o záměru města prodat část pozemku parc. č. 24 o výměře 208 m2 v k. ú. Poruba, obec 

Ostrava, svěřeno městskému obvodu Poruba, která je dle geometrického plánu č. 2894-

704/2015 ze dne 15.10.2015 označena jako pozemek parc. č. 24/13 v k. ú. Poruba, obec 

Ostrava 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

6) rozhodlo 

  
o záměru města prodat část pozemku parc. č. 24 o výměře 213 m2 v k. ú. Poruba, obec 

Ostrava, svěřeno městskému obvodu Poruba, která je dle geometrického plánu č. 2894-

704/2015 ze dne 15.10.2015 označena jako pozemek parc. č. 24/14 v k. ú. Poruba, obec 

Ostrava 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

7) rozhodlo 

  
o záměru města prodat část pozemku parc. č. 24 o výměře 227 m2  v k. ú. Poruba, obec 

Ostrava, svěřeno městskému obvodu Poruba, která je dle geometrického plánu č. 2894-

704/2015 ze dne 15.10.2015 označena jako pozemek parc. č. 24/15 v k. ú. Poruba, obec 
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Ostrava 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

8) rozhodlo 

  
o záměru města prodat část pozemku parc. č. 24 o výměře 317 m2  v k. ú. Poruba, obec 

Ostrava, svěřeno městskému obvodu Poruba, která je dle geometrického plánu č. 2894-

704/2015 ze dne 15.10.2015 označena jako pozemek parc. č. 24/16 v k. ú. Poruba, obec 

Ostrava 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

9) rozhodlo 

  
o záměru města prodat část pozemku parc. č. 24 o výměře 69 m2 v k. ú. Poruba, obec Ostrava, 

svěřeno městskému obvodu Poruba, která je dle geometrického plánu č. 2894-704/2015 ze dne 

15.10.2015 označena jako pozemek parc. č. 24/17  v k. ú. Poruba, obec Ostrava 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
ZM_M 29 
Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností” v souvislosti se 
stavbou “Prodloužení sběrače ul. Husarova”, “Rekonstrukce vodovodu 
ul. Hlučínská” a “Rekonstrukce kanalizace ul. U Zvonice” 
  
Usnesení číslo: 1204/ZM1418/18 

(zn.předkl.) 
34 

  
k usnesení č. 03992/RM1418/60 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
uzavřít “Smlouvu  o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Prodloužení sběrače ul. 

Husarova” mezi vlastníkem: 

XXXXX XXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXX 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti  na částech pozemků parc. č.212, 
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parc.č. 213 a parc.č. 219/2 v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava  dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo 

  
uzavřít “Smlouvu  o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Prodloužení sběrače ul. 

Husarova” mezi vlastníky: 

XXXXX XXXXXXX 

XXXXXX XXXXXXX 

XX XXXXXXXXXX XXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXX 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti  na části pozemku parc.č. 198 v k.ú. Výškovice u 

Ostravy, obec Ostrava  dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) rozhodlo 

  
uzavřít “Smlouvu  o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Prodloužení sběrače ul. 

Husarova” mezi vlastníkem: 

XXXX XXXXX XXXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXX 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti  na části pozemku parc.č.  219/1 v k.ú. Výškovice u 

Ostravy, obec Ostrava  dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

4) rozhodlo 

  
uzavřít ”Smlouvu  o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Prodloužení sběrače ul. 

Husarova” mezi vlastníky: 

XXXX XXXXX XXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXX 

XXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXX 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti  na částech pozemků parc.č. 216 a parc.č. 217 v 

k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava  dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 
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5) rozhodlo 

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

Hlučínská” mezi vlastníky: 

XXXXXX XXXXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX 

XXXX XXXXXX 

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXXX 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti  na části pozemku parc.č. 538/4 v k.ú. Petřkovice u 

Ostravy, obec Ostrava  dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  

6) rozhodlo 

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

Hlučínská” mezi vlastníkem: 

XXXXXXXXX XXXXXXXXX 

XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti  na části pozemku parc.č. 538/3 v k.ú. Petřkovice u 

Ostravy, obec Ostrava  dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  

7) rozhodlo 

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

kanalizace ul. U Zvonice” mezi povinným: 

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 služebnosti  na části pozemku parc.č. 837/1 v k.ú. Proskovice, 

obec Ostrava  dle přílohy č. 10 předloženého materiálu 
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ZM_M 30 
Návrh Dodatku č.6 ke Smlouvě o dílo č. 1961/2012/OI ze dne 29.9.2012 
na realizaci stavby “Prodloužená ul. Ruská “ 
  
Usnesení číslo: 1205/ZM1418/18 

(zn.předkl.) 
34 

  
k usnesení č. 04104/RM1418/61 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o uzavření Dodatku č.6 ke Smlouvě o dílo  č. 1961/2012/OI ze dne 29.9.2012 na realizaci 

stavby  “Prodloužená ul. Ruská “ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 31 
Významná veřejná zakázka “Přístavba a nástavba Domova důchodců 
Korýtko II.”, poř. č. 40/2016 
  
Usnesení číslo: 1206/ZM1418/18 

(zn.předkl.) 
34 

  
k usnesení č. 01892/RM1418/28 
k usnesení č. 04111/RM1418/61 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
odůvodnění veřejné zakázky “Přístavba a nástavba Domova důchodců Korýtko II.”, poř. č. 

40/2016, dle ust. § 156 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů, v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 32 
Veřejná zakázka “Dešťová kanalizace a VO ul. Jahodová”, poř.č. 
84/2016 
  
Usnesení číslo: 1207/ZM1418/18 

(zn.předkl.) 
34 

  
k usnesení č. 04113/RM1418/61 
  
Zastupitelstvo města 
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1) rozhodlo 

  
o uzavření smlouvy o dílo na realizaci staveb “Dešťová kanalizace ul. Jahodová” a “VO 

Jahodová” v Ostravě - Petřkovicích v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s 

uchazečem: 

STASPO, spol. s r.o. 

se sídlem: Těšínská 114/254, 716 00 Ostrava 

IČO: 41035704 

za cenu nejvýše přípustnou 2.506.410,87 Kč bez DPH 

  

 
ZM_M 33 
Veřejná zakázka “Petřkovice - Kanalizační stoky, odkanalizování obce 
část B – II. a III. etapa”, poř. č. 55/2016 
  
Usnesení číslo: 1208/ZM1418/18 

(zn.předkl.) 
34 

  
k usnesení č. 1070/ZM1418/16 
k usnesení č. 04114/RM1418/61 
k usnesení č. 03603/RM1418/54 
k usnesení č. 03395/RM1418/50 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o uzavření smlouvy na realizaci stavby “Petřkovice - Kanalizační stoky, odkanalizování obce 

část B – II. a III. etapa v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s uchazečem: 

Miroslav Raška-vodovody a kanalizace s.r.o. 

se sídlem: V Korunce 386/34, Heřmanice, 713 00 Ostrava 

IČO: 26843099 

za cenu nejvýše přípustnou 11.500.306,71 Kč bez DPH 
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ZM_M 71 
Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ev. č. 
1463/2015/OI/ZFUN v souvislosti s realizací stavby “Přístavba objektu 
IVC Slezská Ostrava” 
  
Usnesení číslo: 1209/ZM1418/18 

(zn.předkl.) 
34 

  
k usnesení č. 04198/RM1418/62 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ev. č. 1463/2015/OI/ZFUN se zhotovitelem společností 

BYSTROŇ Group a.s., se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava, IČO: 27800466,  kterým 

se mění termín dokončení stavby „Přístavba objektu IVC Slezská Ostrava“, dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 72 
”Kanalizace Krásné Pole II. etapa, část 1.2“ a „Vodovod Zauliční, 
posílení DTP Krásné Pole”. Návrh na uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě 
o dílo č. 3296/2013/OI/LPO 
  
Usnesení číslo: 1210/ZM1418/18 

(zn.předkl.) 
34 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 3296/2013/OI/LPO na realizaci staveb 

“Kanalizace Krásné Pole II. etapa, část 1.2“ a „Vodovod Zauliční, posílení DTP Krásné Pole” 

dle přílohy č.1 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 73 
Významná veřejná zakázka “SPZ Mošnov - retenční nádrž”, poř. č. 
020/2015 
  
Usnesení číslo: 1211/ZM1418/18 

(zn.předkl.) 
34 

  
k usnesení č. 00600/RM1418/11 
k usnesení č. 04205/RM1418/62 
k usnesení č. 03465/RM1418/51 
k usnesení č. 1022/ZM1418/15 
  
Zastupitelstvo města 
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1) rozhodlo 

  
o uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby „Strategická průmyslová zóna Mošnov – retenční 

nádrž“ 

v k.ú. Mošnov, v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s uchazečem: 

”Společnost RIDERA - VHS Brno, retenční nádrž Mošnov” 

 Ridera Stavební a.s. (vedoucí společník společnosti) 

 se sídlem: Dělnická 382/32, Poruba, 708 00 Ostrava 

 IČO: 45192464 

 a 

 VHS Brno, a.s. (2. společník společnosti) 

 se sídlem: Masná 444/102, 602 00 Brno 

 IČO: 25556568 

za cenu nejvýše přípustnou 42.847.879,57 Kč bez DPH 

  

 
ZM_M 74 
Veřejná zakázka “Kanalizace splašková Plesná - Žižkov”, poř. č. 
086/2016 
  
Usnesení číslo: 1212/ZM1418/18 

(zn.předkl.) 
34 

  
k usnesení č. 04200/RM1418/62 
k usnesení č. 03997/RM1418/60 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
požadavky na obsah smlouvy o dílo na realizaci stavby “Kanalizace splašková Plesná - 

Žižkov”, poř. č. 086/2016 v rozsahu přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 35 
Návrh darovací smlouvy uzavřené mezi statutárním městem Ostravou a 
německým institutem pro výzkum slonů, jejímž předmětem je 
poskytnutí finančního daru 
  
Usnesení číslo: 1213/ZM1418/18 

(zn.předkl.) 
33 

  
k usnesení č. 04121/RM1418/61 
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Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o postytnutí daru ve výši 250 tis. Kč německému institutu pro výzkum slonů Leibnitz Institute 

for ZOO and Wildlife Research in the Forschungsverbund Berlin e. V., IČO 27/640/51604 a 

uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Ostravou a německým institutem pro 

výzkum slonů Leibnitz Institute for ZOO and Wildlife Research in the Forschungsverbund 

Berlin e. V., IČO 27/640/51604, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 250 

tis. Kč pro účely výzkumu nemocí slonů pro jejich zachování v lidské péči i ve volné přírodě, 

získaného na základě veřejné sbírky pořádané Zoologickou zahradou Ostrava, příspěvková 

organizace, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 37 
Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestiční účelové 
dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ev. č. 0033/2016/OŽP 
  
Usnesení číslo: 1214/ZM1418/18 

(zn.předkl.) 
33 

  
k usnesení č. 04118/RM1418/61 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o zvýšení účelové neinvestiční dotace dle veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestiční 

účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ev. č. 0033/2016/OŽP ze dne 08. 01. 

2016 o 1.500.000 Kč právnické osobě: Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., IČO: 25816977, 

se sídlem A. Brože 2/3124, 700 30  Ostrava-Zábřeh na provoz a údržbu rozšířeného výukového 

areálu v Bělském lese v rámci provozu Lesní školy a rozšíření účelu dotace na zajištění 

celoročního provozu a údržby výukové pomůcky ”Rozšíření výukového areálu Bělský les” dle 

přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo 

  
na straně statutárního města Ostravy o uzavření dodatku č. 1 Veřejnoprávní smlouvy na 

poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ev. č. 

0033/2016/OŽP ze dne 08. 01. 2016 dle bodu 1) tohoto usnesení, přílohy č. 3   a důvodové 

zprávy předloženého materiálu 
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ZM_M 38 
Schválení účetní závěrky 
  
Usnesení číslo: 1215/ZM1418/18 

(zn.předkl.) 
29 

  
k usnesení č. 04126/RM1418/61 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) bere na vědomí 

  
schválení účetních závěrek městských obvodů za účetní období od 1.1.2015 do 31.12.2015 

  

2) schvaluje 

  
a) účetní závěrku Magistrátu města Ostravy zpracovanou k rozvahovému dni 31.12.2015 za 

účetní období od 1.1.2015 do 31.12.2015 dle přílohy č. 1-5 předloženého materiálu 

b) účetní převod výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení (účet 431) vykázaný 

Magistrátem města Ostravy za období roku 2015 do výsledku hospodaření předcházejících 

účetních období (účet 432) 

c) účetní závěrku účetní jednotky statutární město Ostrava zpracovanou k rozvahovému dni 

31.12.2015 za účetní období od 1.1.2015 do 31.12.2015 dle přílohy č. 6-10 předloženého 

materiálu 

  

 
ZM_M 39 
Plnění usnesení zastupitelstva města č. 590/12 ze dne 17.12.2003 - 
pohledávky statutárního města Ostravy ke dni 31.12.2015 
  
Usnesení číslo: 1216/ZM1418/18 

(zn.předkl.) 
29 

  
k usnesení č. 04129/RM1418/61 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) projednalo 

  
stav pohledávek statutárního města Ostravy ke dni 31.12.2015 dle důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

 
 



Statutární město Ostrava 
zastupitelstvo města 

Usnesení 

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

Strana 73/77  

ZM_M 40 
Rozpočtová úprava 
  
Usnesení číslo: 1217/ZM1418/18 

(zn.předkl.) 
29 

  
k usnesení č. 04006/RM1418/60 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- nedaňové příjmy 

na § 2310, pol. 2132, ORJ 137 o 60 108 tis.Kč 

na § 2321, pol. 2132, ORJ 137 o 276 254 tis.Kč 

- kapitálové výdaje 

na § 2212, pol. 6121, ORJ 230, org. 3200 o 79 727 tis.Kč 

s n i ž u j í 

- nedaňové příjmy 

na § 3639, pol. 2133, ORJ 137 o 336 362 tis.Kč 

- kapitálové výdaje 

na § 2212, pol. 6121, ORJ 230, org. 3120 o 79 727 tis.Kč 

  

2) ukládá 

  
radě města  

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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ZM_M 41 
Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na zajištění projektu 
“Rozvoj a propagace cyklistické dopravy” 
  
Usnesení číslo: 1218/ZM1418/18 

(zn.předkl.) 
39 

  
k usnesení č. 04088/RM1418/61 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
a) o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 130 tis. Kč spolku OSTRAVOUNAKOLE, IČO: 

01385321, se sídlem: Okolnice 541/95, 725 26  Ostrava na zabezpečení projektu “Rozvoj a 

propagace cyklistické dopravy”, 

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

  

2) rozhodlo 

  
schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

 

s n í ž í: 

investiční transf. ostat. přísp. organizacím 

na § 2212, pol. 6359, ORG 0000000003408, ORJ 100                             o 130 tis. Kč 

 

z v ý š í: 

neinvestiční transfery spolkům 

na § 3419, pol. 5222, ORJ 100                                                                   o 130 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu  

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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ZM_M 43 
Návrh složení hodnotící komise pro výběrové řízení na funkci člena 
představenstva společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 
  
Usnesení číslo: 1219/ZM1418/18 

(zn.předkl.) 
39 

  
k usnesení č. 04091/RM1418/61 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) souhlasí 

  
s vyhlášením výběrového řízení na funkci člena představenstva společnosti Dopravní podnik 

Ostrava a.s. 

  

2) jmenuje 

  
hodnotící komisi pro výběrové řízení na funkci člena představenstva společnosti Dopravní 

podnik Ostrava a.s. složenou z těchto členů - zástupců statutárního města Ostravy: 

JUDr. Lukáš Semerák, člen rady města, předseda hodnotící komise 

Mgr. Jan Kovács, Ph.D., člen zastupitelstva města, člen hodnotící komise 

Ing. Bohdan Trojak, člen zastupitelstva města, člen hodnotící komise 

Ing. Zbyněk Pražák,Ph.D., náměstek primátora, člen hodnotící komise 

Ing. Martin Štěpánek, Ph.D., náměstek primátora, člen hodnotící komise 

Ing. Zbyněk Šebesta, člen zastupitelstva města, člen hodnotící komise 

Ing. Ivo Hařovský, člen zastupitelstva města, člen hodnotící komise 
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• Tisková oprava - 
Tisková oprava usnesení zastupitelstva č. 1141/ZM1418/17 bod 2) ze 
dne 25. 5. 2016 
 

(zn.předkl.) 
39 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) Chybné znění: 

  
Usnesení zastupitelstva města č. 1141/ZM1418/17 bod 2) ze dne 25. 5. 2016 

rozhodlo schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

s n í ž í: 

investiční transf. ostat. přísp. organizacím 

na § 2212, pol. 6359, ORG 0000000003408, ORJ 100              o 111 tis. Kč 

z v ý š í: 

ostatní neinv. transfery 

na § 2291, pol. 5229, ORJ 0100                                                 o 111 tis. Kč 

  

2) Správné znění: 

  
Usnesení zastupitelstva města č. 1141/ZM1418/17 bod 2) ze dne 25. 5. 2016: 

rozhodlo schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

s n í ž í: 

investiční transf. ostat. přísp. organizacím 

na § 2212, pol. 6359, ORG 0000000003408, ORJ   100           o 111 tis. Kč 

z v ý š í: 



Statutární město Ostrava 
zastupitelstvo města 

Usnesení 

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

Strana 77/77  

neinvestiční transf. nefin. podnik. subjektům - právnickým osobám 

na § 2291, pol. 5213, ORJ  100                                                   o 111 tis. Kč      

  

 
  
 
 


