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Přehled usnesení zastupitelstva města dle čísel ze dne: 14.12.2016 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

1417/ZM1418/22 ZM_M 0 Schválení programu 22. zasedání zastupitelstva 

města konaného dne 14.12.2016 

35 

1418/ZM1418/22 ZM_M 0 Volba ověřovatelů zápisu z 22. zasedání 

zastupitelstva města konaného dne 14.12.2016 

72 

1419/ZM1418/22 ZM_M 0 Zpráva ověřovatelů zápisu z 21. zasedání 

zastupitelstva města 

72 

1420/ZM1418/22 ZM_M 1 Informace o činnosti orgánů města 35 

1421/ZM1418/22 ZM_M 3 Snížení kapitálových výdajů investičního odboru 

roku 2016 k financování výdajů v roce 2017 

29 

1422/ZM1418/22 ZM_M 4 Snížení výdajů odborů a obvodů v roce 2016 k 

financování výdajů roku 2017 

29 

1423/ZM1418/22 ZM_M 5 Návrh rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 

2017 

29 

1424/ZM1418/22 ZM_M 6 Návrh na uzavření dodatku č. 1 k Veřejnoprávní 

smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace č. 

1827/2016/KP společnosti Ostravský informační 

servis, s.r.o. na rekonstrukci pobočky Elektra 

35 

1425/ZM1418/22 ZM_M 7 Informace o plnění usnesení zastupitelstva města 35 

1426/ZM1418/22 ZM_M 8 Podnět občana statutárního města Ostravy 35 

1427/ZM1418/22 ZM_M 9 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a 

doplňuje obecně závazná vyhláška č. 14/2013, 

Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a 

doplňků 

35 

1428/ZM1418/22 ZM_M 10 Návrh změny stanov společnosti Technické 

služby, a.s. Slezská Ostrava 

35 

1429/ZM1418/22 ZM_M 11 Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace z 

rozpočtu Regionální rady k projektům 

“Tramvajová zastávka Karolina, Nová ul. 

Porážková I - realizace a Prodloužená ul. 

Porážková” 

35 

1430/ZM1418/22 ZM_M 12 Zásady pro poskytování pracovního volna s 

náhradou mzdy a ušlého výdělku členům 

zastupitelstva, kteří nejsou pro výkon své funkce 

dlouhodobě uvolněni (pro rok 2017) 

35 

1431/ZM1418/22 ZM_M 39 Informativní zpráva - rozestavěná stavba na ul. 28. 

října v Ostravě 

35 

1432/ZM1418/22 ZM_M 63 Navržení člena dozorčí rady společnosti Dům 

kultury města Ostravy, a.s. 

35 

1433/ZM1418/22 ZM_M 40 Návrh na schválení dodatku č. 9 ke zřizovací 

listině právnické osoby Čtyřlístek - centrum pro 

osoby se zdravotním postižením Ostrava, 

příspěvková organizace 

30 
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1434/ZM1418/22 ZM_M 41 Souhlas s přípravou realizace investičních akcí v 

areálu Městské nemocnice Ostrava, příspěvková 

organizace a způsobem jejich financování z 

rozpočtu statutárního města Ostrava v roce 2017. 

30 

1435/ZM1418/22 ZM_M 42 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní 

smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace 

z rozpočtu statutárního města Ostravy ev. č. 

0624/2016/KVA 

31 

1436/ZM1418/22 ZM_M 13 Zásady na poskytnutí stipendia města Ostrava v 

akademickém roce 2017/2018 a vyhlášení 

výběrového řízení 

46 

1437/ZM1418/22 ZM_M 14 Schválení Místního plánu inkluze v oblasti 

vzdělávání, přílohy Strategického plánu sociálního 

začleňování Ostrava 2015-2018 

46 

1438/ZM1418/22 ZM_M 15 Návrh na uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní 

smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace 

obchodní společnosti Sportovní a rekreační 

zařízení města Ostravy, s.r.o. 

46 

1439/ZM1418/22 ZM_M 43 Obecně závazná vyhláška č.../2016 o školských 

obvodech mateřských škol zřizovaných 

zastupitelstvy městských obvodů statutárního 

města Ostravy 

46 

1440/ZM1418/22 ZM_M 44 Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace Czech 

Figure Skating s.r.o. na oficiální FAN zónu v 

rámci ME v krasobruslení 2017 

46 

1441/ZM1418/22 ZM_M 64 Žádost spolku FC Vítkovice 1919 z.s., o změnu 

termínu použití a termínu předložení finančního 

vypořádání poskytnuté účelové investiční dotace 

46 

1442/ZM1418/22 ZM_M 16 Návrh uzavřít darovací smlouvu s 

Moravskoslezským krajem 

32 

1443/ZM1418/22 ZM_M 17 Návrh směnit nemovité věci v k.ú. Proskovice, 

obec Ostrava 

32 

1444/ZM1418/22 ZM_M 18 Návrh směnit nemovité věci v k.ú. Radvanice, 

obec Ostrava 

32 

1445/ZM1418/22 ZM_M 19 Návrh na odejmutí nemovitých věcí městskému 

obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

32 

1446/ZM1418/22 ZM_M 20 Návrh koupit spoluvlastnické podíly k nemovitým 

věcem v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 

32 

1447/ZM1418/22 ZM_M 21 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. 

Slezská Ostrava, obec Ostrava 

32 

1448/ZM1418/22 ZM_M 22 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. 

Stará Bělá a v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava 

32 

1449/ZM1418/22 ZM_M 23 Návrh na záměr města neprodat část pozemku ul. 

Zborovská v k.ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava, návrh na záměr města neprodat pozemek 

ul. Muglinovská v k.ú. Přívoz, obec Ostrava, 

návrh na záměr města neprodat část pozemku ul. 

Valchařská v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

32 
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1450/ZM1418/22 ZM_M 24 Návrh koupit část nemovité věci v k.ú. 

Michálkovice, obec Ostrava 

32 

1451/ZM1418/22 ZM_M 25 Návrh koupit část nemovité věci v k.ú. Slezská 

Ostrava, obec Ostrava 

32 

1452/ZM1418/22 ZM_M 26 Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Radvanice, 

obec Ostrava 

32 

1453/ZM1418/22 ZM_M 27 Návrh koupit spoluvlastnické podíly části 

pozemku v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec 

Ostrava v rámci stavby “Kanalizační síť Nová Ves 

- Jih, Inženýrské sítě 2. Etapa” 

32 

1454/ZM1418/22 ZM_M 28 Návrh koupit pozemek v k. ú. Nová Bělá, obec 

Ostrava v rámci stavby “Rekonstrukce a rozšíření 

kanalizace Nová Bělá-II. etapa” 

32 

1455/ZM1418/22 ZM_M 29 Návrh koupit pozemek p.p.č. 23/22, k.ú. 

Muglinov, obec Ostrava 

32 

1456/ZM1418/22 ZM_M 30 Návrh na neuznání vydržení vlastnického práva k 

pozemku v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec 

Ostrava 

32 

1457/ZM1418/22 ZM_M 31 Návrh na předání k hospodaření movitých věcí 

dodatkem č. 2 ke zřizovací listině právnické osobě 

PLATO Ostrava, příspěvková organizace 

32 

1458/ZM1418/22 ZM_M 45 Návrh na svěření věci movité městskému obvodu 

Radvanice a Bartovice 

32 

1459/ZM1418/22 ZM_M 46 Návrh směnit nemovité věci v k. ú. Zábřeh-VŽ 

(lokalita ul. Syllabova) 

32 

1460/ZM1418/22 ZM_M 47 Návrh na záměr města směnit nemovité věci v 

rámci stavby “Cyklostezka W, Poruba - Krásné 

Pole” 

32 

1461/ZM1418/22 ZM_M 48 Návrh koupit pozemek v k. ú. Nová Ves u Ostravy 

(lokalita ul. Fričova), a návrh koupit pozemky v k. 

ú. Hošťálkovice (lokalita ul. Postranní), obec 

Ostrava 

32 

1462/ZM1418/22 ZM_M 49 Návrh koupit pozemky v k.ú. Zábřeh-Hulváky a v 

k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 

32 

1463/ZM1418/22 ZM_M 50 Návrh koupit věci v k. ú. Přívoz, obec Ostrava v 

rámci stavby “Ostravské muzeum městské 

hromadné dopravy” 

32 

1464/ZM1418/22 ZM_M 51 Návrh na výkup pozemku v k.ú. Poruba-sever, 

obec Ostrava 

32 

1465/ZM1418/22 ZM_M 52 Návrh na záměr města prodat část pozemku p.p.č. 

306/1, k.ú. Muglinov, obec Ostrava 

32 

1466/ZM1418/22 ZM_M 53 Návrh na záměr města prodat nemovitou věc v 

k.ú. Pustkovec, obec Ostrava, návrh na záměr 

města neprodat nemovité věci v k.ú. Hrabová, 

obec Ostrava, v k.ú. Poruba, obec Ostrava a v k.ú. 

Poruba-sever, obec Ostrava 

32 
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1467/ZM1418/22 ZM_M 54 Návrh prodat nemovitou věc (lokalita ul. 

Slovenská), obec Ostrava 

32 

1468/ZM1418/22 ZM_M 55 Návrh prodat nemovité věci v k.ú. Dubina u 

Ostravy, obec Ostrava 

32 

1469/ZM1418/22 ZM_M 56 Návrh na prodej nemovitostí v k.ú. Dubina u 

Ostravy, obec Ostrava 

32 

1470/ZM1418/22 ZM_M 57 Návrh nevyužít předkupní právo k pozemkům v 

k.ú. Hrabová, obec Ostrava a návrh na záměr 

města prodat část pozemku v k.ú. Svinov, obec 

Ostrava 

32 

1471/ZM1418/22 ZM_M 58 Návrh na záměr vkladu nemovitostí do základního 

kapitálu společnosti 

32 

1472/ZM1418/22 ZM_M 59 Návrh schválit dodatek č. 8 ke zřizovací listině 

právnické osoby Čtyřlístek, příspěvková 

organizace 

32 

1473/ZM1418/22 ZM_M 32 Návrh na pořízení změny Územního plánu 

Ostravy 

34 

1474/ZM1418/22 ZM_M 33 Ukončení pořizování změny Regulačního plánu v 

lokalitě Studentská 

34 

1475/ZM1418/22 ZM_M 34 Informace o průběhu pořizování změny č. 1 

Územního plánu Ostravy 

34 

1476/ZM1418/22 ZM_M 60 Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo 

z důvodu vzniku víceprací a méněprací v rámci 

stavby “Vybavení křižovatky č. 4077 

Martinovská, Provozní, 1. Čs. armádního sboru 

SSZ” 

34 

1477/ZM1418/22 ZM_M 61 Záměr na vyhlášení architektonické soutěže na 

lávku přes řeku Ostravici 

34 

1478/ZM1418/22 ZM_M 35 Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního 

města Ostravy, kterou se stanovuje zákaz 

spalování suchého rostlinného materiálu na území 

města 

33 

1479/ZM1418/22 ZM_M 36 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a 

doplňuje obecně závazná vyhláška č. 16/2015 o 

místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů 

29 

1480/ZM1418/22 ZM_M 37 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává 

cenová mapa stavebních pozemků města Ostravy 

č. 17 

29 

1481/ZM1418/22 ZM_M 62 Rozdělení příjmů z odvodu výtěžku z provozování 

výherních hracích přístrojů pro městské obvody 

29 

1482/ZM1418/22 ZM_M 38 Návrh darovací smlouvy na poskytnutí finančního 

daru SLEZSKÉMU ŽELEZNIČNÍMU SPOLKU 

na vypravení historického Mikulášského vlaku 

39 
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ZM_M 0 
Schválení programu 22. zasedání zastupitelstva města konaného dne 
14.12.2016 
  
Usnesení číslo: 1417/ZM1418/22 

(zn.předkl.) 
35 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
program 22. zasedání zastupitelstva města konaného dne 14.12.2016 

  

 
ZM_M 0 
Volba ověřovatelů zápisu z 22. zasedání zastupitelstva města konaného 
dne 14.12.2016 
  
Usnesení číslo: 1418/ZM1418/22 

(zn.předkl.) 
72 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) volí 

  
za ověřovatele zápisu z 22. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 14.12.2016, Ing. 

Kamila Bednáře a Ing. Zuzanu Ožanovou 

  

 
ZM_M 0 
Zpráva ověřovatelů zápisu z 21. zasedání zastupitelstva města 
  
Usnesení číslo: 1419/ZM1418/22 

(zn.předkl.) 
72 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
zprávu ověřovatelů zápisu Ing. Iva Hařovského a RNDr. Jana Veřmiřovského, Ph.D., o ověření 

zápisu z 21. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 16.11.2016 

  

 
ZM_M 1 
Informace o činnosti orgánů města 
  
Usnesení číslo: 1420/ZM1418/22 

(zn.předkl.) 
35 
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Zastupitelstvo města 

  
1) bere na vědomí 

  
informaci o činnosti orgánů města 

  

 
ZM_M 3 
Snížení kapitálových výdajů investičního odboru roku 2016 k 
financování výdajů v roce 2017 
  
Usnesení číslo: 1421/ZM1418/22 

(zn.předkl.) 
29 

  
k usnesení č. 05295/RM1418/76 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

snižují kapitálové výdaje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu celkem o 417 982 tis.Kč 

snižuje financování na pol. 8115 o 417 982 tis.Kč 

  

2) ukládá 

  
radě města  

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.12.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

ZM_M 4 
Snížení výdajů odborů a obvodů v roce 2016 k financování výdajů roku 
2017 
  
Usnesení číslo: 1422/ZM1418/22 

(zn.předkl.) 
29 

  
k usnesení č. 05297/RM1418/76 
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Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

snižují výdaje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu celkem o 857 458 tis.Kč 

snižuje financování na pol. 8115 celkem o 857 458 tis.Kč 

snižují výdaje dle přílohy č. 2 předloženého materiálu celkem o 21 329 tis.Kč 

snižuje financování na pol. 8115 celkem o 21 329 tis.Kč 

snižují výdaje dle přílohy č. 3 předloženého materiálu celkem o 33 795 tis.Kč 

snižuje financování na pol. 8115 celkem o 33 795 tis.Kč 

  

2) ukládá 

  
radě města 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.12.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

ZM_M 5 
Návrh rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 2017 
  
Usnesení číslo: 1423/ZM1418/22 

(zn.předkl.) 
29 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
a) rozpočet statutárního města Ostrava pro rok 2017 v členění 

- příjmy celkem po konsolidaci         7 093 739 tis.Kč 

- financování                                        903 477 tis.Kč 

- celkové zdroje po konsolidaci        7 997 216 tis.Kč 

- běžné výdaje po konsolidaci          5 870 746 tis.Kč 

- kapitálové výdaje                            2 126 470 tis.Kč  

- výdaje celkem po konsolidaci         7 997 216 tis.Kč 
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b) účelové neinvestiční dotace pro městské obvody na rok 2017 v celkové výši 144 590 tis.Kč 

(+ převody nedočerpaných prostředků ve výši 21 329 tis.Kč) dle přílohy č. 9 předloženého 

materiálu a účelovou investiční dotaci pro městský obvod Petřkovice ve výši 17 000 tis.Kč a 

městský obvod Vítkovice ve výši 900 tis.Kč 

c) neúčelové neinvestiční dotace pro městské obvody na rok 2017 v celkové výši 745 244 

tis.Kč dle přílohy č. 10 a neúčelové investiční dotace pro městské obvody na rok 2017 v 

celkové výši 100 000 tis.Kč (+ převody nedočerpaných prostředků ve výši 33 795 tis.Kč) dle 

přílohy č. 11 předloženého materiálu 

d) přerozdělení dotací ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu mezi 

statutární město Ostrava a městské obvody na rok 2017 v celkové výši 277 040 tis.Kč dle 

přílohy č. 12 předloženého materiálu 

e) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace na rok 2017 dle přílohy č. 15 předloženého 

materiálu 

f) rozpočtový výhled na roky 2018-2020 dle přílohy č. 19 předloženého materiálu 

  

2) bere na vědomí 

  
a) seznam všech požadavků městských obvodů na zařazení do investičního rozpočtu na rok 

2017 dle přílohy č. 13 předloženého materiálu 

b) seznam všech požadavků odborů MMO na zařazení do investičního rozpočtu na rok 2017 

dle přílohy č. 14 předloženého materiálu 

c) rozpočtové provizorium příjmů a financování, běžných výdajů a kapitálových výdajů dle 

příloh č. 16, 17 a 18 předloženého materiálu 

  

3) rozhodlo 

  
a) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 

společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.  se sídlem A. Brože 2/3124, 700 30 

Ostrava-Zábřeh, IČO 25816977 dle přílohy č. 20 předloženého materiálu 

b) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 

společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.  se sídlem Čkalovova 6144/20, 

708 00 Ostrava-Poruba, IČO 25385691 dle přílohy č. 21 předloženého materiálu 

c) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 
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společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.  se sídlem Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava-Zábřeh, 

IČO 25911368 dle přílohy č. 22 předloženého materiálu 

d) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 

společnosti Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o.  se sídlem nám. SNP 1, 700 30 

Ostrava-Zábřeh, IČO 47973145 dle přílohy č. 23 předloženého materiálu 

e) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 

společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s.  se sídlem ul. 28. října 2556/124, 702 00 Ostrava, 

IČO 47151595 dle přílohy č. 24 předloženého materiálu 

f)  o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 

společnosti Janáčkův máj, o.p.s.  se sídlem ul. 28. října 2556/124, 702 00 Ostrava-Moravská 

Ostrava, IČO 26807882 dle přílohy č. 25 předloženého materiálu 

g) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 

společnosti Ostravské výstavy, a.s.  se sídlem Černá louka 3235, 702 00 Ostrava, IČO 

25399471 dle přílohy č. 26 předloženého materiálu 

h) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 

společnosti DK POKLAD se sídlem M. Kopeckého 675, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO 

47670576 dle přílohy č. 27 předloženého materiálu 

i) o poskytnutí neinvestičních dotací a o uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí 

víceletých neinvestiční dotací v oblasti protidrogové prevence společnosti Renarkon, o.p.s. se 

sídlem Mariánskohorská 1328/29, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 25380443 dle 

přílohy č. 28 předloženého materiálu 

j) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 

subjektu Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava se sídlem tř. 17. listopadu 15, 

Ostrava-Poruba, IČO 61989100 dle přílohy č. 29 předloženého materiálu 

k) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 

subjektu Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje se sídlem 

Výškovická 2995/40, 700 30 Ostrava- Zábřeh, IČO 70884561 dle přílohy č. 30 předloženého 

materiálu 

l) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 

společnosti Ostravský informační servis, s.r.o.  se sídlem  Jurečkova 1935/12, 702 00 

Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 26879280  dle přílohy č. 31 předloženého materiálu 
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m) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 

společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. se sídlem Na Hradbách 1440/16, 702 00 

Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 64613895 dle přílohy č. 32 předloženého materiálu 

n) o uzavření dodatku č. 18 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících a 

poskytnutí kompenzací za veřejné služby se společností Dopravní podnik, a.s. se sídlem 

Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 61974757 dle přílohy č. 33 

předloženého materiálu 

o) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 

společnosti Dopravní podnik, a.s. se sídlem Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava-Moravská 

Ostrava, IČO 61974757 dle přílohy č. 34 předloženého materiálu 

p) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 

subjektu Slezská diakonie se sídlem Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín, IČO 65468562 dle 

přílohy č. 35 předloženého materiálu 

r) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 

subjektu Armáda spásy v České republice,z.s. se sídlem Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha 5, 

IČO 40613411 dle přílohy č. 36 předloženého materiálu 

s) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční 

dotace  subjektu Armáda spásy v České republice, z.s. se sídlem Petržílkova 2565/23, 158 00 

Praha 5, IČO 40613411 dle přílohy č. 37 předloženého materiálu 

t)  o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční 

dotace  subjektu Asociace TRIGON, o.p.s. se sídlem Skautská 1045/3, 708 00 Ostrava-Poruba, 

IČO 27027686 dle přílohy č. 38 předloženého materiálu 

u) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční 

dotace  společnosti DTO CZ, s.r.o. se sídlem Mariánské nám. 480/5, 709 28 

Ostrava-Mariánské Hory, IČO 47666439 dle přílohy č. 39 předloženého materiálu 

v) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční 

dotace  organizaci Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské 

Hory, příspěvková organizace se sídlem Karasova 1140/16, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, 

IČO 00602086 dle přílohy č. 40 předloženého materiálu 

w) o poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na 

realizaci významných top akcí v oblasti sportu příjemcům dle přílohy č. 41, a to ve výši dle 

uvedené přílohy předloženého materiálu a rozhodnout o uzavření smluv o poskytnutí 
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účelových neinvestičních dotací mezi statutárním městem Ostrava a příjemci dle přílohy č. 41 a 

dle přílohy č. 42 předloženého materiálu 

  

4) rozhodlo 

  
že technické změny rozpočtu vlivem změny předpisů bez vlivu na závazné ukazatele a povinné 

hodnoty rozpočtu jsou v kompetenci rozpočtářů, provádějí se v souladu s jinými předpisy a 

metodickými pokyny nadřízených orgánů pro potřeby výkaznictví 

  

5) svěřuje 

  
radě města v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2017 schválení a provádění úprav závazných 

ukazatelů příspěvkovým organizacím zřízeným zastupitelstvem města s výjimkou případů, kdy 

příslušné rozpočtové opatření předcházející úpravě těchto závazných ukazatelů je v souladu s 

článkem 10, odstavec 5 obecně závazné vyhlášky 14/2013 Statut města Ostravy vyhrazeno k 

projednání zastupitelstvu města  

  

 
ZM_M 6 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 
investiční účelové dotace č. 1827/2016/KP společnosti Ostravský 
informační servis, s.r.o. na rekonstrukci pobočky Elektra 
  
Usnesení číslo: 1424/ZM1418/22 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 05159/RM1418/75 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o uzavření dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace č. 

1827/2016/KP na rekonstrukci pobočky Elektra, uzavřené dne 29. 6. 2016 mezi statutárním 

městem Ostrava, se sídlem Prokešovo nám. 8, 729 30  Ostrava, IČO: 00845451 a společností 

Ostravský informační servis, s.r.o., se sídlem Jurečkova 1935/12, 702 00  Ostrava, IČO: 

26879280, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 7 
Informace o plnění usnesení zastupitelstva města 
  
Usnesení číslo: 1425/ZM1418/22 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 05223/RM1418/76 
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Zastupitelstvo města 

  
1) souhlasí 

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

a) usnesení dle přílohy č. 1 předloženého materiálu vyřazuje z dalšího sledování 

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

plnění usnesení zastupitelstva města 

  

 
ZM_M 8 
Podnět občana statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 1426/ZM1418/22 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 05224/RM1418/76 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) projednalo 

  
podnět občana dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 9 
Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně 
závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších 
změn a doplňků 
  
Usnesení číslo: 1427/ZM1418/22 

(zn.předkl.) 
35 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) vydává 

  
obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 14/2013, 

Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) stanoví 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 14.12.2016 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

ZM_M 10 
Návrh změny stanov společnosti Technické služby, a.s. Slezská 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1428/ZM1418/22 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 05227/RM1418/76 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
změnu stanov společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 
ZM_M 11 
Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady 
k projektům “Tramvajová zastávka Karolina, Nová ul. Porážková I - 
realizace a Prodloužená ul. Porážková” 
  
Usnesení číslo: 1429/ZM1418/22 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 05215/RM1418/76 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o uzavření Dodatků ke Smlouvám č. 0951/2013/OER, 0920/2013/OER, a 0919/2013/OER o 

poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady mezi statutárním městem Ostrava a Regionální 

radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava - 

Moravská Ostrava, IČO: 75082616, dle příloh 1, 2 a 3 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 12 
Zásady pro poskytování pracovního volna s náhradou mzdy a ušlého 
výdělku členům zastupitelstva, kteří nejsou pro výkon své funkce 
dlouhodobě uvolněni (pro rok 2017) 
  

(zn.předkl.) 
35 
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Usnesení číslo: 1430/ZM1418/22 
  
k usnesení č. 05210/RM1418/76 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
Zásady pro poskytování pracovního volna s náhradou mzdy a ušlého výdělku členům 

zastupitelstva města, kteří nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni (pro rok 2017), a 

to ve znění dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 39 
Informativní zpráva - rozestavěná stavba na ul. 28. října v Ostravě 
  
Usnesení číslo: 1431/ZM1418/22 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 05313/RM1418/77 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) projednalo 

  
informativní zprávu ve věci dostavby rozestavěné stavby nacházející se na ul. 28. října v 

Ostravě naproti DKMO dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 63 
Navržení člena dozorčí rady společnosti Dům kultury města Ostravy, 
a.s. 
  
Usnesení číslo: 1432/ZM1418/22 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 05398/RM1418/78 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) bere na vědomí 

  
odstoupení XXXX XXXXXX XXXXXXX z funkce člena dozorčí rady společnosti Dům 

kultury města Ostravy, a.s. dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) navrhuje 

  
do funkce člena dozorčí rady společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. místo odstupující 
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osoby dle bodu 1) tohoto usnesení  

 

Ing. Jakuba Ježe, člena ZM 

  

 
ZM_M 40 
Návrh na schválení dodatku č. 9 ke zřizovací listině právnické osoby 
Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, 
příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 1433/ZM1418/22 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 05319/RM1418/77 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o uzavření dodatku č. 9 ke zřizovací listině právnické osoby Čtyřlístek - centrum pro osoby se 

zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace se sídlem Hladnovská 751/119, PSČ 

712 00, Ostrava-Muglinov, IČO 70631808, kterým se doplňuje zřizovací listina dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 41 
Souhlas s přípravou realizace investičních akcí v areálu Městské 
nemocnice Ostrava, příspěvková organizace a způsobem jejich 
financování z rozpočtu statutárního města Ostrava v roce 2017. 
  
Usnesení číslo: 1434/ZM1418/22 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 05317/RM1418/77 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
přípravu realizace níže uvedených investičních akcí v areálu Městské nemocnice Ostrava, 

příspěvková organizace, IČO 00635162 a způsob jejich financování z rozpočtu statutárního 

města Ostrava v roce 2017 dle důvodové zprávy a příloh č. 1 a č. 2 předloženého materiálu. 

Jedná se o následující akce: 

1. Realizace opravy vodovodu včetně přípojek v areálu MNO včetně zpracování PD 

(projektová dokumentace) 



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 17/57  

2. Zajištění vypracování projektových dokumentací na rekonstrukci celého chirurgického 

oddělení a oddělení ARO v monobloku E2 – E4 

3. Zpracování investičního záměru na rekonstrukci IT infrastruktury II. etapy 

4. Energetické úspory MNO 

- Centrální sklad / sklad oddělení zásobování 

- Lékařská pohotovostní služba a autodílny MNO 

- LDN (léčebna dlouhodobě nemocných) 

- Pavilony E1 a E3 

5.   Stavební úpravy v pavilonu H2 

- Zřízení metabolické JIP – pro poskytování dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče 

- Zřízení nové chráněné únikové cesty v pavilonu H1 a H2 

  

 
ZM_M 42 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ev. 
č. 0624/2016/KVA 
  
Usnesení číslo: 1435/ZM1418/22 

(zn.předkl.) 
31 

  
k usnesení č. 05320/RM1418/77 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o uzavření Dodatku č.1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace, ev. 

č. 0624/2016/KVA, uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a organizací Krajská rada 

seniorů Moravskoslezského kraje se sídlem U Tiskárny 578/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO: 

02253968 u projektu ”Koordinační centrum seniorů Ostrava” dle přílohy č. 3 a důvodové 
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zprávy předloženého materiálu  

  

 
ZM_M 13 
Zásady na poskytnutí stipendia města Ostrava v akademickém roce 
2017/2018 a vyhlášení výběrového řízení 
  
Usnesení číslo: 1436/ZM1418/22 

(zn.předkl.) 
46 

  
k usnesení č. 05235/RM1418/76 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
Zásady na poskytnutí stipendia města Ostrava v akademickém roce 2017/2018 dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) si vyhrazuje 

  
rozhodnout o vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí stipendia města Ostrava v 

akademickém roce 2017/2018 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodlo 

  
o vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí stipendia města Ostrava v akademickém roce 

2017/2018 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 14 
Schválení Místního plánu inkluze v oblasti vzdělávání, přílohy 
Strategického plánu sociálního začleňování Ostrava 2015-2018 
  
Usnesení číslo: 1437/ZM1418/22 

(zn.předkl.) 
46 

  
k usnesení č. 05236/RM1418/76 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
Místní plán inkluze dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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ZM_M 15 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 
investiční účelové dotace obchodní společnosti Sportovní a rekreační 
zařízení města Ostravy, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 1438/ZM1418/22 

(zn.předkl.) 
46 

  
k usnesení č. 05234/RM1418/76 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí investiční účelové   dotace  z 

rozpočtu statutárního města Ostravy evid.  č. 2787/2015/KSV  s obchodní společností 

Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., Čkalovova 6144/20,  708 00 

Ostrava-Poruba, IČO 25385691 dle  přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 43 
Obecně závazná vyhláška č.../2016 o školských obvodech mateřských 
škol zřizovaných zastupitelstvy městských obvodů statutárního města 
Ostravy 
  
Usnesení číslo: 1439/ZM1418/22 

(zn.předkl.) 
46 

  
k usnesení č. 05322/RM1418/77 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) vydává 

  
obecně závaznou vyhlášku o školských obvodech mateřských škol viz příloha č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) stanoví, 

  
že společně s primátorem podepíše uvedenou  obecně závaznou vyhlášku náměstek primátora 

Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. 

  

 Vyřizuje: Ing. Tomáš Macura, MBA, T: 30.12.2016 

 primátor 

  
 Vyřizuje: Ing. Martin Štěpánek, Ph.D., T: 30.12.2016 

 náměstek primátora 
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ZM_M 44 
Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace Czech Figure Skating s.r.o. na 
oficiální FAN zónu v rámci ME v krasobruslení 2017 
  
Usnesení číslo: 1440/ZM1418/22 

(zn.předkl.) 
46 

  
k usnesení č. 05323/RM1418/77 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 500 tis. Kč Czech Figure Skating s.r.o., IČO: 

04334434, se sídlem Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1 na oficiální FAN 

zónu v rámci ME v krasobruslení 2017 dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého 

materiálu a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 

statutárního města Ostrava mezi statutárním městem Ostrava a subjektem uvedeným v tomto 

bodě 1) tohoto usnesení dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

snižují běžné výdaje na ORJ 161 

na §3419, po. 5169 o 500 tis. Kč 

 

zvyšují neinvestiční transfery na ORJ 161 

na §3419, pol. 5213 o 500 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
radě města 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.12.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

ZM_M 64 
Žádost spolku FC Vítkovice 1919 z.s., o změnu termínu použití a 
termínu předložení finančního vypořádání poskytnuté účelové 
investiční dotace 
  
Usnesení číslo: 1441/ZM1418/22 

(zn.předkl.) 
46 
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k usnesení č. 05379/RM1418/78 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o změně termínu použití a termínu předložení finančního vypořádání poskytnuté účelové 

investiční dotace spolku FC Vítkovice 1919 z.s., se sídlem 30. dubna 560/11, 702 00 Ostrava - 

Moravská Ostrava, IČO 22881425 a uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě ev. č. 1313/2014/SVŠ 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 16 
Návrh uzavřít darovací smlouvu s Moravskoslezským krajem 
  
Usnesení číslo: 1442/ZM1418/22 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 05167/RM1418/75 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
uzavřít darovací smlouvu s Moravskoslezským krajem, IČO 708 90 692, sídlo ul. 28. října 117, 

702 18 Ostrava - dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, dle které statutární město Ostrava 

nabyde vlastnické právo k části pozemku parc.č. 5596/1, o výměře 177 m2, která je oddělena 

dle geometrického plánu č. 4031-693/2016 a nově označena jako pozemek parc.č. 5596/33, 

k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

  

 
ZM_M 17 
Návrh směnit nemovité věci v k.ú. Proskovice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1443/ZM1418/22 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 05240/RM1418/76 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
směnit  

 

níže uvedenou nemovitou věc ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému 

obvodu Proskovice, a to: 



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 22/57  

-  část pozemku parc.č. 435/17 - ost. plocha, jiná plocha  o výměře 353 m2, která je dle 

geometrického plánu č. 850-41/2016 vyhotoveného pro k.ú. Proskovice, označena jako 

pozemek parc.č. 435/23 - ost. plocha, jiná plocha v k.ú. Proskovice, obec Ostrava 

za 

 níže uvedenou nemovitou věc  ve  vlastnictví XXXX XXXXXX XXXXXXX, rok narození 

XXXXX bydliště XXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, a to: 

-  pozemek parc.č. 434/8  

a uzavřít směnnou smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 18 
Návrh směnit nemovité věci v k.ú. Radvanice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1444/ZM1418/22 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 05241/RM1418/76 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
směnit nemovité věci v k.ú. Radvanice, obec Ostrava, a to: 

pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Radvanice a 

Bartovice 

- parc.č. 362 

- parc.č. 363 

- parc.č. 388/1 

- parc.č. 388/2 

- parc.č. 1882 

- parc.č. 1883 

- parc.č. 1962/1 

- parc.č. 1962/2 

za pozemky ve vlastnictví společnosti Asental Land, s.r.o., IČO 277 69 143, sídlo Gregorova 

2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

- parc.č.790/1 

- parc.č. 1056/1 

- parc.č. 1056/2 

- parc.č. 1056/3 

- parc.č. 1056/4 
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- parc.č. 1056/5 

- parc.č. 1104/1 

- parc.č. 1104/4 

- parc.č. 2076/3 

s tím, že statutární město Ostrava uhradí společnosti Asental Land, s.r.o. rozdíl mezi 

obvyklými cenami předmětů směny ve výši 892.700,- Kč 

a uzavřít směnnou smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu za podmínky, že současně 

s uzavřením uvedené směnné smlouvy bude se společností Asental Land, s.r.o. uzavřena i 

smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě dle důvodové 

zprávy předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo 

  
vyhradit si rozhodnutí označit pozemky, a to: 

- parc.č. 790/1 

- parc.č. 1056/1 

- parc.č. 1056/2 

- parc.č. 1056/3 

- parc.č. 1056/4 

- parc.č. 1056/5 

- parc.č. 1104/1 

- parc.č. 1104/4 

- parc.č. 2076/3 

vše v k.ú. Radvanice, obec Ostrava, 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 tyto pozemky statutární město Ostrava 

nabude do svého vlastnictví 

  

3) rozhodlo 

  
označit pozemky, a to: 

- parc.č. 790/1 

- parc.č. 1056/1 

- parc.č. 1056/2 

- parc.č. 1056/3 

- parc.č. 1056/4 

- parc.č. 1056/5 

- parc.č. 1104/1 

- parc.č. 1104/4 

- parc.č. 2076/3 
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vše v k.ú. Radvanice, obec Ostrava, 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 tyto pozemky statutární město Ostrava 

nabude do svého vlastnictví 

  

 
ZM_M 19 
Návrh na odejmutí nemovitých věcí městskému obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz 
  
Usnesení číslo: 1445/ZM1418/22 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 05247/RM1418/76 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o odejmutí pozemků: 

parc.č. 1428/11 - zastavěná plocha a nádvoří 

parc.č. 1428/12 - zastavěná plocha a nádvoří 

parc.č. 1428/13 - zastavěná plocha a nádvoří 

parc.č. 2379/21 - zastavěná plocha a nádvoří 

parc.č. 2620/130 - zastavěná plocha a nádvoří 

vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz  

v souladu s ustanovením § 132 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů  

  

 
ZM_M 20 
Návrh koupit spoluvlastnické podíly k nemovitým věcem v k.ú. 
Michálkovice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1446/ZM1418/22 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 05248/RM1418/76 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
koupit spoluvlastnické podíly k nemovitým věcem v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, a to: 
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- spoluvlastnický podíl ve výši 3/16 k pozemku p.p.č. 292/22 

- spoluvlastnický podíl ve výši 3/16 k pozemku p.p.č. 750/1 

- spoluvlastnický podíl ve výši 3/16 k pozemku p.p.č. 652/1 

- spoluvlastnický podíl ve výši 3/16 k pozemku p.p.č. 750/4 

- spoluvlastnický podíl ve výši 3/16 k pozemku p.p.č. 750/5 

od XXXXXXX XXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXX XXXXXXX XXXXXX XX 

XXX XXXXXXX XXX XXXX XXXXXXX za cenu obvyklou celkem 23.370,-Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 21 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1447/ZM1418/22 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 05257/RM1418/76 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

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

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

- pozemek 4118/3 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodlo 

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

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

- část pozemku parc.č. 2776/1, o výměře 230 m2, oddělenou dle geometrického plánu č. 

4024-71/2016 a nově označenou jako pozemek parc.č. 2776/12 

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

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

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

- část pozemku parc.č. 1091, o výměře 5 m2, oddělenou dle geometrického plánu 

č. 4021-39a/2016 a nově označenou jako pozemek parc.č. 1091/2 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
 

  

 
ZM_M 22 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Stará Bělá a v k.ú. 
Vítkovice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1448/ZM1418/22 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 05245/RM1418/76 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o záměru města prodat část pozemku parc.č. 604/5 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 17 

m2 v k.ú. Stará Bělá,  obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou 

městskému obvodu Stará Bělá, která je dle geometrického plánu č. 3263-57/2016 

vyhotoveného pro k.ú. Stará Bělá, označena jako pozemek parc.č. 604/7 - ost. plocha, ost. 

komunikace v k.ú. Stará Bělá 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodlo 

  
o záměru města prodat část pozemku parc.č. 469/1 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 17 

m2 v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou 

městskému obvodu Vítkovice,  která je dle geometrického plánu č. 2491-33/2016 

vyhotoveného pro k.ú. Vítkovice, označena jako pozemek parc.č. 469/5 - ost. plocha, jiná 

plocha v k.ú. Vítkovice 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 
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ZM_M 23 
Návrh na záměr města neprodat část pozemku ul. Zborovská v k.ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava, návrh na záměr města neprodat 
pozemek ul. Muglinovská v k.ú. Přívoz, obec Ostrava, návrh na záměr 
města neprodat část pozemku ul. Valchařská v k.ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1449/ZM1418/22 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 05246/RM1418/76 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
že město nemá záměr prodat část pozemku parc. č. 1252/3 o výměře 494  m2 

k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

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

Přívoz 

dle zákresu, který je přílohou č. 1/4 předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo, 

  
že město nemá záměr prodat pozemek p.č.st. 2634 

k.ú. Přívoz, obec Ostrava, 

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

Přívoz  

 

  

3) rozhodlo, 

  
že město nemá záměr prodat část pozemku parc. č. 1853/1 o výměře 334 m2 v k.ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz, která je dle geometrického plánu č. 3806-22/2012 vyhotoveného 

pro k.ú. Moravská Ostrava, označena jako pozemek parc. č. 1853/13, v k.ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava 

  

 
ZM_M 24 
Návrh koupit část nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1450/ZM1418/22 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 05252/RM1418/76 
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Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
koupit část pozemku p.p.č. 587/2, o výměře 30 m2, k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, která je 

dle geometrického plánu č. 2034-55/2016 označena jako pozemek p.p.č. 587/9, od podílových 

spoluvlastníků: 

- XXXX XXXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXXX XXXXXXXX 

XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 1/2) 

- XXXXXXX XXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXXX XXXXXXXX 

XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 1/2) 

za cenu obvyklou 13.320,- Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, za podmínky, že dojde k 

výmazu zástavního práva smluvního (věřitel XXXX XXXXXXX, rok narození XXXX, 

bydliště XXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXX) 

  

2) rozhodlo 

  
vyhradit si rozhodnutí označit nově vzniklý pozemek, uvedený v bodu 1) tohoto usnesení, 

jakožto majetek svěřený městskému obvodu Michálkovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně 

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

podmínky, že nově vzniklý pozemek uvedený v bodu 1) tohoto usnesení statutární město 

Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  

3) rozhodlo 

  
označit nově vzniklý pozemek, uvedený v bodu 1) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený 

městskému obvodu Michálkovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 

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

vzniklý pozemek uvedený v bodu 1) tohoto usnesení statutární město Ostrava nabude do svého 

vlastnictví 

  

 
ZM_M 25 
Návrh koupit část nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1451/ZM1418/22 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 05253/RM1418/76 
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Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
koupit část nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, a to část pozemku parc.č. 

3282/1, o výměře 10 m2, dle geometrického plánu č. 4030-694/2016 oddělena a nově označena 

jako pozemek parc.č. 3282/5 

od vlastníka Asental Land, s.r.o., IČO 277 69 143, sídlo Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 

702 00 Ostrava, za cenu obvyklou ve výši 3.170,- Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 26 
Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Radvanice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1452/ZM1418/22 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 05261/RM1418/76 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
koupit nemovité věci, a to pozemky včetně součástí: 

- parc.č. 3111 

- parc.č. 3112 

- parc.č. 3114 

- parc.č. 3115 včetně žumpy 

- parc.č. 3116, jehož součástí je stavba č.p. 798, jiná st., stavba garáže, nezapsaná v katastru 

nemovitostí, plochy se zpevněným povrchem 

a dále 

- přípojku vody a přípojku elektra na pozemku parc.č. 3116 

- oplocení včetně dvou vrat na pozemcích parc.č. 3111, parc.č. 3112, parc.č. 3114, parc.č. 3115 

a parc.č. 3116 

vše k.ú. Radvanice, obec Ostrava 

od vlastníka Elektroodbyt - Ostrava, s.r.o., IČO 607 75 017, sídlo Šmídova 798/24, Radvanice, 
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716 00 Ostrava, za sjednanou kupní cenu celkem 5.000.000,- Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo 

  
vyhradit si rozhodnutí označit věci, 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 nemovité věci uvedené v bodu 1) tohoto usnesení statutární město Ostrava nabude do svého 

vlastnictví 

  

3) rozhodlo 

  
označit věci, 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 nemovité věci uvedené v 

bodu 1) tohoto usnesení statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  

 
ZM_M 27 
Návrh koupit spoluvlastnické podíly části pozemku v k. ú. Nová Ves u 
Ostravy, obec Ostrava v rámci stavby “Kanalizační síť Nová Ves - Jih, 
Inženýrské sítě 2. Etapa” 
  
Usnesení číslo: 1453/ZM1418/22 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 05254/RM1418/76 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
 koupit: 

- spoluvlastnické podíly části 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 vyhotoveného pro k. 

ú. Nová Ves u Ostravy 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 
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XXXX XXXXXXXXXX, rok narození XXXX, podíl ve výši 1/2, oba bydliště X XXXXXX 

XXXXXXX XXX XXX XXXXXXX X XXXX XXX 

za celkovou kupní cenu ve výši 13.600,- Kč, 

přičemž sjednaná kupní cena každého z výše uvedených spoluvlastnických podílů činí 6.800,- 

Kč 

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

  

 
ZM_M 28 
Návrh koupit pozemek v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava v rámci stavby 
“Rekonstrukce a rozšíření kanalizace Nová Bělá-II. etapa” 
  
Usnesení číslo: 1454/ZM1418/22 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 05255/RM1418/76 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
koupit pozemek parc. č. 1384 v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava  

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

XXX XXX XXXXXXX X XXXX XXXX 

za sjednanou kupní cenu ve výši 79.000 ,-Kč 

a uzavřít  kupní smlouvu  dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

za podmínky, že prodávající zajistí před podpisem kupní smlouvy výmaz věcného břemene 

chůze, jízdy a hnaní dobytka, věcného břemene cesty, věcného břemene stezky, vozové cesty a 

průhonu dobytka a věcného břemene užívání pro fyzickou osobu 
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ZM_M 29 
Návrh koupit pozemek p.p.č. 23/22, k.ú. Muglinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1455/ZM1418/22 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 05259/RM1418/76 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
koupit nemovitou věc v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, a to pozemek p.p.č. 23/22, od podílových 

spoluvlastníků: 

- XXX XXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX 

XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 1/3) 

- XXXXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXX XXXXXXXX XXX 

XX XXXXXXXXXXXXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 3/6) 

- XXXXXXX XXXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXX XXXXXX XXXXXXX 

XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 1/6) 

za cenu obvyklou ve výši 268.860,- Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo 

  
vyhradit si rozhodnutí označit pozemek uvedený v bodu 1) tohoto usnesení, jakožto majetek 

svěřený městskému obvodu Slezská Ostrava dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné 

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

že pozemek uvedený v bodu 1) tohoto usnesení statutární město Ostrava nabude do svého 

vlastnictví 

  

3) rozhodlo 

  
označit pozemek uvedený v bodu 1) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému 

obvodu Slezská Ostrava dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut 

města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že pozemek uvedený v 

bodu 1) tohoto usnesení statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví 
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ZM_M 30 
Návrh na neuznání vydržení vlastnického práva k pozemku v k. ú. Nová 
Ves u Ostravy, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1456/ZM1418/22 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 05256/RM1418/76 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
neuznat vydržení vlastnického práva dle ustanovení § 134 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to k části pozemku p.p.č. 490/1 v k. ú. Nová 

Ves u Ostravy, obec Ostrava, XXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XX 

XXXXXX XXXXXX XXX XXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXXXX XXXX 

  

2) trvá 

  
na tom, že statutární město Ostrava je vlastníkem celého pozemku p.p.č. 490/1  ost. plocha, ost. 

komunikace v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava 

  

 
ZM_M 31 
Návrh na předání k hospodaření movitých věcí dodatkem č. 2 ke 
zřizovací listině právnické osobě PLATO Ostrava, příspěvková 
organizace 
  
Usnesení číslo: 1457/ZM1418/22 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 05177/RM1418/75 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 25.5.2016 právnické osoby PLATO Ostrava, 

příspěvková organizace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu , 

  

2) stanoví 

  
že dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 25.5.2016 právnické osoby PLATO 

Ostrava, příspěvková organizace, podepíše spolu s primátorem Ing. Tomášem Macurou MBA, 

náměstek primátora Mgr. Radim Babinec 
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ZM_M 45 
Návrh na svěření věci movité městskému obvodu Radvanice a 
Bartovice 
  
Usnesení číslo: 1458/ZM1418/22 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 05333/RM1418/77 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) si vyhrazuje 

  
rozhodnutí označit níže uvedený majetek jakožto majetek svěřený městskému obvodu 

Radvanice a Bartovice dle ustanovení čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 

14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, a to: 

• hydraulické vyprošťovací zařízení v hodnotě 488.888,40 Kč - 1ks 

  

2) rozhodlo 

  
označit majetek uvedený v bodě 1) tohoto usnesení jakožto majetek svěřený městskému 

obvodu Radvanice a Bartovice dle ustanovení č. 9 odst.1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 

14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků 

  

 
ZM_M 46 
Návrh směnit nemovité věci v k. ú. Zábřeh-VŽ (lokalita ul. Syllabova) 
  
Usnesení číslo: 1459/ZM1418/22 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 05336/RM1418/77 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
směnit 

- část pozemku p.p.č. 485/1 o výměře 620 m2 v k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Vítkovice, která je dle geometrického 

plánu  č. 1982-76/2016  označena jako pozemek p.p.č. 485/4  v k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Vítkovice 

za 

- část pozemku p.p.č. 487/11 o výměře 258 m2 v k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, ve 
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vlastnictví právnické osoby, která je dle geometrického plánu  č. 1982-76/2016  označena jako 

pozemek p.p.č. 487/16  v k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, 

a 

- část pozemku p.p.č. 487/11 o výměře 88 m2 v k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, ve vlastnictví 

právnické osoby, která je dle geometrického plánu  č. 1982-76/2016  označena jako pozemek 

p.p.č. 487/17  v k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, 

a 

- část pozemku p.p.č. 487/13 o výměře 183 m2 v k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, ve vlastnictví 

právnické osoby, která je dle geometrického plánu  č. 1982-76/2016  označena jako pozemek 

p.p.č. 487/18  v k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, 

a 

- část pozemku p.p.č. 487/13 o výměře 87 m2 v k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, ve vlastnictví 

právnické osoby, která je dle geometrického plánu  č. 1982-76/2016  označena jako pozemek 

p.p.č. 487/19  v k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, 

ve vlastnictví společnosti Alzheimercentrum Admin, s.r.o., se sídlem Velvarská 1650/11, 

Dejvice, 160 00  Praha 6, IČO 290 10 225 

a uzavřít směnnou smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 47 
Návrh na záměr města směnit nemovité věci v rámci stavby 
“Cyklostezka W, Poruba - Krásné Pole” 
  
Usnesení číslo: 1460/ZM1418/22 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 05331/RM1418/77 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o záměru města směnit nemovité věci v rámci stavby “Cyklostezka W, Poruba - Krásné Pole”, 

a to: 

- část pozemku parc.č. 2356/1, o výměře 1877 m2, dle geometrického plánu č. 2109-26/2016 

oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 2356/12, k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava 

- pozemek parc.č. 1799/16, k.ú. Poruba, obec Ostrava 

oba ve vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřené městským obvodům 

za 

- část pozemku parc.č. 1799/2, o výměře 1458 m2, dle geometrického plánu č. 2947-24/2016 

oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 1799/18, k.ú. Poruba, obec Ostrava 
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- část pozemku parc.č. 1799/2, o výměře 1169 m2, dle geometrického plánu č. 2947-24/2016 

oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 1799/19, k.ú. Poruba, obec Ostrava 

oba ve vlastnictví obce Vřesina, IČO 00298581, sídlo Hlavní 24, 742 85 Vřesina 

a zároveň  si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
ZM_M 48 
Návrh koupit pozemek v k. ú. Nová Ves u Ostravy (lokalita ul. Fričova), a 
návrh koupit pozemky v k. ú. Hošťálkovice (lokalita ul. Postranní), obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1461/ZM1418/22 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 05328/RM1418/77 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
koupit 

- část pozemku p.p.č. 491/64 o výměře 249 m2 v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, která 

je dle geometrického plánu č. 885-58/2016 vyhotoveného pro k. ú. Nová Ves u Ostravy, 

označena jako pozemek p.p.č. 491/78 v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, 

od pana Bc. XXXXXX XXXXXXXX, rok narození XXXX, bytem XXXXXXX XXXX XXX 

XX XXXXXXXXXX 

za sjednanou kupní cenu ve výši 127.000,- Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
 

  

2) rozhodlo 

  
koupit 

pozemek parc. č. 4/7 

pozemek parc. č. 4/8 

v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, 

od společnosti PS - Reality, s.r.o., se sídlem Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 3046/2, PSČ 700 30, 

IČO 267 83 649 

za sjednanou celkovou kupní cenu ve výši 166.440,- Kč 
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a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 49 
Návrh koupit pozemky v k.ú. Zábřeh-Hulváky a v k.ú. Mariánské Hory, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1462/ZM1418/22 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 05345/RM1418/77 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
koupit nemovité věci, a to pozemky v k.ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, uvedené v příloze č. 

2/4 materiálu 

od vlastníka: 

Asental Land, s.r.o., sídlo Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 277 69 

143 

za celkovou sjednanou cenu ve výši  14.236.400,00 Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo 

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

p.č.st. 1275 

p.č.st. 1279 

p.p.č.  151/37 

p.č.st. 1117  

p.p.č.  184/31 

p.č.st. 1122 

p.č.st.  1123 

p.p.č.   67/4 

p.p.č.   67/8 

p.p.č.   97/6 

p.p.č.   227/59 

p.p.č.   199/14 

p.p.č.   673/21 

od vlastníka: 
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Asental Land, s.r.o., sídlo Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 277 69 

143 

za celkovou sjednanou cenu ve výši 3.840.680,00 Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

3) rozhodlo 

  
vyhradit si rozhodnutí označit nemovité věci uvedené v bodu 1) a v bodu 2) tohoto usnesení, 

jakožto majetek svěřený městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky dle čl. 9 odst. 1 písm. 

b) obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Otravy, ve znění pozdějších změn a 

doplňků, za podmínky, že nemovité věci uvedené v bodu 1) a v bodu 2) tohoto usnesení 

statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví  

  

4) rozhodlo 

  
označit nemovité věci uvedené v bodu 1) a v bodu 2) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený 

městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky dle čl. 9 odst. 1 písm. b) obecně závazné 

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

že nemovité věci uvedené v bodu 1) a v bodu 2) tohoto usnesení statutární město Ostrava 

nabude do svého vlastnictví  

  

 
ZM_M 50 
Návrh koupit věci v k. ú. Přívoz, obec Ostrava v rámci stavby 
“Ostravské muzeum městské hromadné dopravy” 
  
Usnesení číslo: 1463/ZM1418/22 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 05349/RM1418/77 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
koupit níže uvedené věci včetně všech jejich součástí a příslušenství, a to: 

- pozemek p.č.st. 174/1 včetně stavby bez čp/če, výroba (objekt dílny), která je součástí tohoto 

pozemku 

- pozemek p.č.st. 174/2 včetně stavby bez čp/če, výroba (objekt prodejny a dílny), která 

je  součástí tohoto pozemku 

- pozemek p.č.st. 174/3 včetně stavby bez čp/če, výroba (objekt skladu), která je součástí 

tohoto pozemku 

- pozemek p.č.st. 2009/2 včetně stavby bez čp/če, garáž, která je součástí tohoto pozemku 
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- pozemek p.p.č. 402/3 

- pozemek p.p.č. 402/4 

- pozemek p.p.č. 1150 

vše včetně veškerých dalších součástí shora neuvedených a veškerého příslušenství 

vše v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, 

od: pana XXXX XXXXXXX, rok narození XXXX, bytem XXXXXXXXX XXXX XXX XXX 

XXXXXXX 

za kupní cenu dle aktuálního znaleckého posudku č. 729-37/2016 ze dne 9.11.2016 v celkové 

výši 19.931.000,- Kč 

 a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 51 
Návrh na výkup pozemku v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1464/ZM1418/22 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 05332/RM1418/77 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
koupit pozemek parc.č. 3563/9 ostatní plocha, zeleň v k.ú.Poruba-sever, obec Ostrava od 

XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX 

XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX 

za kupní cenu 737.300,-Kč 

a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která je přílohou č. 3 předloženého materiálu a 

uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 52 
Návrh na záměr města prodat část pozemku p.p.č. 306/1, k.ú. Muglinov, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1465/ZM1418/22 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 05330/RM1418/77 
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Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o záměru města prodat část pozemku p.p.č. 306/1, k.ú. Muglinov, obec Ostrava,  ve vlastnictví 

statutárního města Ostrava, nesvěřený městskému obvodu Slezská Ostrava, o výměře 16 m2, 

dle geometrického plánu č. 2590-79/2016 oddělena a nově označena jako pozemek p.p.č. 

306/110 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
ZM_M 53 
Návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Pustkovec, obec 
Ostrava, návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Hrabová, 
obec Ostrava, v k.ú. Poruba, obec Ostrava a v k.ú. Poruba-sever, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1466/ZM1418/22 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 05329/RM1418/77 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o záměru města prodat: 

- pozemek parc.č. 4232/1 v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený městskému obvodu Pustkovec 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoli tento záměr zrušit 

  

2) rozhodlo 

  
o záměru města neprodat: 

- pozemek parc.č. 3028/4 v k.ú. Hrabová, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený městskému obvodu Hrabová 

  

3) rozhodlo 

  
o záměru města neprodat: 

- část pozemku parc.č. 550/1 o výměře 775 m2 

- část pozemku parc.č. 561 o výměře 40 m2, oba v k.ú. Poruba, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený městskému obvodu Poruba
 



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 41/57  

  

4) rozhodlo 

  
o záměru města neprodat: 

- pozemek parc.č. 2358/21 v k.ú Poruba-sever, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený městskému obvodu Poruba 

  

5) rozhodlo 

  
o záměru města neprodat: 

- část pozemku parc.č. 4423/1 o výměře 12 m2 v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený městskému obvodu Poruba
 

  

 
ZM_M 54 
Návrh prodat nemovitou věc (lokalita ul. Slovenská), obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1467/ZM1418/22 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 05335/RM1418/77 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
prodat 

- část pozemku p.p.č. 971/15 o výměře 2052 m2 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, nesvěřeno 

městskému obvodu, která je dle geometrického plánu  č. 2162-257/2016 ze dne 5.9.2016 

označena jako pozemek p.p.č. 971/38  v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, 

společnosti EBG plastics CZ s.r.o., se sídlem Slovenská 1143/1b, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO 

253 68 435 

za kupní cenu 1,231.200,- Kč včetně DPH 

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

za podmínky, že současně s uzavřením zmíněné kupní smlouvy dojde k uzavření smlouvy o 

zřízení služebnosti
 

  

 
ZM_M 55 
Návrh prodat nemovité věci v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1468/ZM1418/22 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 05344/RM1418/77 
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Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
prodat nemovité věci v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 

Ostrava, nesvěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, a to: 

- pozemek parc.č. 312, jehož součástí je stavba bez čp/če,  tech. vyb. (trafostanice TS OS 

9060) 

- pozemek parc.č. 314, jehož součástí je stavba bez čp/če,  tech. vyb. (trafostanice TS OS 

9058) 

- pozemek parc.č. 110/55, jehož součástí je stavba bez čp/če,  tech. vyb. (trafostanice TS OS 

8620) 

společnosti 

ČEZ Distribuce, a.s., sídlo Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502, IČO 247 

29 035, za sjednanou celkovou kupní cenu 990.843,20 Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 56 
Návrh na prodej nemovitostí v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1469/ZM1418/22 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 05348/RM1418/77 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o záměru prodat jednotky ve vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřené městskému 

obvodu, vymezené ve smyslu zák. 72/1994Sb. K těmto jednotkám příslušející spoluvlastnické 

podíly na společných částech budovy 

- č.p. 3030 a na pozemku parc. č. 332, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Dubina u Ostravy, část 

obce Bělský Les, obec Ostrava, a to: 

          Číslo b.j.              podíl na spol.     typ jednotky 

                                      částech domu 



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 43/57  

                                      a pozemku 

• 3030/1                3517/321998     bytová jednotka 

• 3030/2                5563/321998     bytová jednotka 

• 3030/3                5741/321998     bytová jednotka 

• 3030/4                5327/321998     bytová jednotka 

• 3030/5                5378/321998     bytová jednotka 

• 3030/6                5519/321998     bytová jednotka 

• 3030/7                5516/321998     bytová jednotka 

• 3030/8                5480/321998     bytová jednotka 

• 3030/9                5891/321998     bytová jednotka 

• 3030/10              3407/321998     bytová jednotka 

• 3030/11              5689/321998     bytová jednotka 

• 3030/12              5736/321998     bytová jednotka 

• 3030/13              5471/321998     bytová jednotka 

• 3030/14              5589/321998     bytová jednotka 

• 3030/15              5748/321998     bytová jednotka 

• 3030/16              5521/321998     bytová jednotka 

• 3030/17              5973/321998     bytová jednotka 

• 3030/18              7210/321998     bytová jednotka 

• 3030/19              3570/321998     bytová jednotka 

• 3030/20              5786/321998     bytová jednotka 

• 3030/21              5756/321998     bytová jednotka 

• 3030/22              5625/321998     bytová jednotka 

• 3030/23              5533/321998     bytová jednotka 

• 3030/24              5782/321998     bytová jednotka 

• 3030/26              5526/321998     bytová jednotka 

• 3030/27              7100/321998     bytová jednotka 

• 3030/28              3554/321998     bytová jednotka 

• 3030/29              5798/321998     bytová jednotka 

• 3030/30              5755/321998     bytová jednotka 

• 3030/31              5525/321998     bytová jednotka 

• 3030/32              5583/321998     bytová jednotka 

• 3030/33              5838/321998     bytová jednotka 

• 3030/34              5715/321998     bytová jednotka 

• 3030/35              5645/321998     bytová jednotka 

• 3030/36              7132/321998     bytová jednotka 

• 3030/37              3587/321998     bytová jednotka 

• 3030/38              5730/321998     bytová jednotka 

• 3030/39              5688/321998     bytová jednotka 

• 3030/40              5529/321998     bytová jednotka 

• 3030/41              5601/321998     bytová jednotka 

• 3030/42              5800/321998     bytová jednotka 

• 3030/43              5799/321998     bytová jednotka 

• 3030/44              5641/321998     bytová jednotka 

• 3030/45              7134/321998     bytová jednotka 

• 3030/46              3652/321998     bytová jednotka 



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 44/57  

• 3030/47              5548/321998     bytová jednotka 

• 3030/48              5480/321998     bytová jednotka 

• 3030/49              5422/321998     bytová jednotka 

• 3030/50              5449/321998     bytová jednotka 

• 3030/51              5822/321998     bytová jednotka 

• 3030/52              5616/321998     bytová jednotka 

• 3030/53              5554/321998     bytová jednotka 

• 3030/54              7054/321998     bytová jednotka 

• 3030/102            2018/321998     garáž 

- č.p. 3031 a na pozemku parc. č. 287/2, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Dubina u Ostravy, 

část obce Bělský Les, obec Ostrava, a to: 

             Číslo b.j.            podíl na spol.     typ jednotky 

                                       částech domu 

                                       a pozemku 

• 3031/1                 7666/295311     bytová jednotka 

• 3031/2                 5407/295311     bytová jednotka 

• 3031/3                 5650/295311     bytová jednotka 

• 3031/4                 5422/295311     bytová jednotka 

• 3031/5                 5429/295311     bytová jednotka 

• 3031/6                 5493/295311     bytová jednotka 

• 3031/7                 5491/295311     bytová jednotka 

• 3031/8                 3955/295311     bytová jednotka 

• 3031/9                 7816/295311     bytová jednotka 

• 3031/10              5544/295311     bytová jednotka 

• 3031/11              5642/295311     bytová jednotka 

• 3031/12              5460/295311     bytová jednotka 

• 3031/13              5528/295311     bytová jednotka 

• 3031/14              5577/295311     bytová jednotka 

• 3031/15              5510/295311     bytová jednotka 

• 3031/16              3886/295311     bytová jednotka 

• 3031/17              7760/295311     bytová jednotka 

• 3031/18              5811/295311     bytová jednotka 

• 3031/19              5672/295311     bytová jednotka 

• 3031/20              5569/295311     bytová jednotka 

• 3031/21              5618/295311     bytová jednotka 

• 3031/22              5804/295311     bytová jednotka 

• 3031/23              5856/295311     bytová jednotka 

• 3031/24              4009/295311     bytová jednotka 

• 3031/25              7890/295311     bytová jednotka 

• 3031/26              5747/295311     bytová jednotka 

• 3031/27              5749/295311     bytová jednotka 

• 3031/28              5630/295311     bytová jednotka 

• 3031/29              5676/295311     bytová jednotka 



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 45/57  

• 3031/30              5900/295311     bytová jednotka 

• 3031/31              5804/295311     bytová jednotka 

• 3031/32              4091/295311     bytová jednotka 

• 3031/33              7876/295311     bytová jednotka 

• 3031/34              5700/295311     bytová jednotka 

• 3031/35              5744/295311     bytová jednotka 

• 3031/36              5548/295311     bytová jednotka 

• 3031/37              5573/295311     bytová jednotka 

• 3031/38              5753/295311     bytová jednotka 

• 3031/39              5673/295311     bytová jednotka 

• 3031/40              4095/295311     bytová jednotka 

• 3031/41              7888/295311     bytová jednotka 

• 3031/42              5582/295311     bytová jednotka 

• 3031/43              5531/295311     bytová jednotka 

• 3031/44              5460/295311     bytová jednotka 

• 3031/45              5441/295311     bytová jednotka 

• 3031/46              5527/295311     bytová jednotka 

• 3031/47              5533/295311     bytová jednotka 

• 3031/48              3969/295311     bytová jednotka 

- č.p. 3034 a na pozemku parc. č. 126/8, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Dubina u Ostravy, 

část obce Bělský Les, obec Ostrava, a to: 

          Číslo b.j.              podíl na spol.     typ jednotky 

                                      částech domu 

                                      a pozemku 

• 3034/1                 7891/121257     bytová jednotka 

• 3034/2                 8221/121257     bytová jednotka 

• 3034/3                 6302/121257     bytová jednotka 

• 3034/4                 3336/121257     bytová jednotka 

• 3034/5                 8016/121257     bytová jednotka 

• 3034/6                 6302/121257     bytová jednotka 

• 3034/7                 3336/121257     bytová jednotka 

• 3034/8                 8016/121257     bytová jednotka 

• 3034/9                 6376/121257     bytová jednotka 

• 3034/10              3336/121257     bytová jednotka 

• 3034/11              8053/121257     bytová jednotka 

• 3034/12              6376/121257     bytová jednotka 

• 3034/13              3336/121257     bytová jednotka 

• 3034/14              8053/121257     bytová jednotka 

• 3034/15              7149/121257     bytová jednotka 

• 3034/16              3628/121257     bytová jednotka 

• 3034/17              8731/121257     bytová jednotka 
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- č.p. 3035 a na pozemku parc. č. 126/7, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Dubina u Ostravy, 

část obce Bělský Les, obec Ostrava, a to: 

          Číslo b.j.              podíl na spol.     typ jednotky 

                                     částech domu 

                                     a pozemku 

• 3035/1                 8640/212626     bytová jednotka 

• 3035/2                 10125/212626   bytová jednotka 

• 3035/3                 3528/212626     bytová jednotka 

• 3035/4                 8100/212626     bytová jednotka 

• 3035/5                 8525/212626     bytová jednotka 

• 3035/6                 9449/212626     bytová jednotka 

• 3035/7                 3590/212626     bytová jednotka 

• 3035/8                 3545/212626     bytová jednotka 

• 3035/9                 6260/212626     bytová jednotka 

• 3035/10              8525/212626     bytová jednotka 

• 3035/11              9895/212626     bytová jednotka 

• 3035/12              3590/212626     bytová jednotka 

• 3035/13              3527/212626     bytová jednotka 

• 3035/14              6260/212626     bytová jednotka 

• 3035/15              8626/212626     bytová jednotka 

• 3035/16              9860/212626     bytová jednotka 

• 3035/17              3590/212626     bytová jednotka 

• 3035/18              3545/212626     bytová jednotka 

• 3035/19              6333/212626     bytová jednotka 

• 3035/20              9869/212626     bytová jednotka 

• 3035/21              9547/212626     bytová jednotka 

• 3035/22              3590/212626     bytová jednotka 

• 3035/23              3529/212626     bytová jednotka 

• 3035/24              6333/212626     bytová jednotka 

• 3035/25              12044/212626   bytová jednotka 

• 3035/27              3892/212626     bytová jednotka 

• 3035/28              7141/212626     bytová jednotka 

  

- č.p. 3036 a na pozemku parc. č. 126/12, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Dubina u Ostravy, 

část obce Bělský Les, obec Ostrava, a to: 

         Číslo b.j.             podíl na spol.     typ jednotky 

                                    částech domu 

                                    a pozemku 
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• 3036/1               6294/99476        bytová jednotka 

• 3036/2               2979/99476        bytová jednotka 

• 3036/3               6761/99476        bytová jednotka 

• 3036/4               6379/99476        bytová jednotka 

• 3036/5               3348/99476        bytová jednotka 

• 3036/6               8047/99476        bytová jednotka 

• 3036/7               6379/99476        bytová jednotka 

• 3036/8               3348/99476        bytová jednotka 

• 3036/9               8047/99476        bytová jednotka 

• 3036/10             6379/99476        bytová jednotka 

• 3036/11             3348/99476        bytová jednotka 

• 3036/12             8047/99476        bytová jednotka 

• 3036/13             7153/99476        bytová jednotka 

• 3036/14             3628/99476        bytová jednotka 

• 3036/15             8708/99476        bytová jednotka 

- č.p. 3037 a na pozemku parc. č. 126/11, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Dubina u Ostravy, 

část obce Bělský Les, obec Ostrava, a to: 

          Číslo b.j.             podíl na spol.     typ jednotky 

                                     částech domu 

                                     a pozemku 

• 3037/1               7725/103453     bytová jednotka 

• 3037/2               3313/103453     bytová jednotka 

• 3037/3               4949/103453     bytová jednotka 

• 3037/4               7787/103453     bytová jednotka 

• 3037/6               6587/103453     bytová jednotka 

• 3037/7               7787/103453     bytová jednotka 

• 3037/8               3360/103453     bytová jednotka 

• 3037/9               6587/103453     bytová jednotka 

• 3037/10             7793/103453     bytová jednotka 

• 3037/11             3360/103453     bytová jednotka 

• 3037/12             6589/103453     bytová jednotka 

• 3037/13             8275/103453     bytová jednotka 

• 3037/14             3629/103453     bytová jednotka 

• 3037/15             7510/103453     bytová jednotka 

 - č.p. 3038 a na pozemku parc. č. 126/16, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Dubina u Ostravy, 

část obce Bělský Les, obec Ostrava, a to: 

        Číslo b.j.              podíl na spol.     typ jednotky 

                                   částech domu 
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                                   a pozemku 

• 3038/1               7886/99379        bytová jednotka 

• 3038/2               8024/99379        bytová jednotka 

• 3038/4               3336/99379        bytová jednotka 

• 3038/5               8012/99379        bytová jednotka 

• 3038/6               6300/99379        bytová jednotka 

• 3038/7               3336/99379        bytová jednotka 

• 3038/8               8012/99379        bytová jednotka 

• 3038/9               6373/99379        bytová jednotka 

• 3038/10             3336/99379        bytová jednotka 

• 3038/11             8042/99379        bytová jednotka 

• 3038/12             7130/99379        bytová jednotka 

• 3038/13             3626/99379        bytová jednotka 

• 3038/14             9041/99379        bytová jednotka 

- č.p. 3039 a na pozemku parc. č. 126/15, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Dubina u Ostravy, 

část obce Bělský Les, obec Ostrava, a to: 

          Číslo b.j.             podíl na spol.     typ jednotky 

                                     částech domu 

                                     a pozemku 

• 3039/1               8968/174204     bytová jednotka 

• 3039/2               3732/174204     bytová jednotka 

• 3039/3               6176/174204     bytová jednotka 

• 3039/4               3314/174204     bytová jednotka 

• 3039/5               6243/174204     bytová jednotka 

• 3039/6               8479/174204     bytová jednotka 

• 3039/7               9718/174204     bytová jednotka 

• 3039/8               5158/174204     bytová jednotka 

• 3039/9               6283/174204     bytová jednotka 

• 3039/10             9202/174204     bytová jednotka 

• 3039/11             9709/174204     bytová jednotka 

• 3039/12             5158/174204     bytová jednotka 

• 3039/13             6283/174204     bytová jednotka 

• 3039/14             9954/174204     bytová jednotka 

• 3039/15             3796/174204     bytová jednotka 

• 3039/16             5845/174204     bytová jednotka 

• 3039/17             5147/174204     bytová jednotka 

• 3039/18             6284/174204     bytová jednotka 

• 3039/19             11950/174204   bytová jednotka 

• 3039/20             6103/174204     bytová jednotka 

• 3039/21             7185/174204     bytová jednotka 
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a to jednotlivě zájemcům, kteří na základě smlouvy o smlouvě budoucí kupní a smlouvy o 

budoucí smlouvě nájemní složili zálohu na kupní cenu bytové jednotky, případně zájemcům na 

které byly postoupeny práva a povinnosti smlouvy o smlouvě budoucí kupní a smlouvy o 

budoucí smlouvě nájemní a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodlo 

  
o záměru prodat jednotky ve vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřené městskému 

obvodu, vymezené ve smyslu zák. 72/1994Sb. K těmto jednotkám příslušející spoluvlastnické 

podíly na společných částech budovy a pozemku: 

• č.p. 3030 na pozemku parc. č. 332, zastavěná plocha a nádvoří, týká se bytové jednotky 

č. 3030/25, spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemku ve výši 

5607/321998 

• č.p. 3037 na pozemku parc. č. 126/11, zastavěná plocha a nádvoří, týká se bytové 

jednotky č. 3037/5, spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemku ve 

výši 3360/103453 

• č.p. 3038 na pozemku parc. č. 126/16, zastavěná plocha a nádvoří týká se bytové 

jednotky č. 3038/3, spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemku ve výši 

6300/99379  

• č.p. 3035 na pozemku parc. č. 126/7, zastavěná plocha a nádvoří, týká se nebytové 

jednotky 3035/107, spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemku ve výši 

6815/212626 

• č.p. 3039 na pozemku parc. č. 126/15, zastavěná plocha a nádvoří, týká se nebytové 

jednotky 3039/106, spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemku ve výši 

11861/174204  

vše v k.ú. Dubina u Ostravy, část obce Bělský Les, obec Ostrava, a to jednotlivě, a zároveň si 

vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
ZM_M 57 
Návrh nevyužít předkupní právo k pozemkům v k.ú. Hrabová, obec 
Ostrava a návrh na záměr města prodat část pozemku v k.ú. Svinov, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1470/ZM1418/22 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 05346/RM1418/77 
  
 

 



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 50/57  

Zastupitelstvo města 

  
1) projednalo 

  
nabídku na využití předkupního práva  podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb k pozemkům 

parc.č. 3153/4, parc.č. 3153/7, parc.č. 341/9, parc.č. 341/16, parc.č. 341/17, parc.č. 341/43, 

parc. č. 341/44 a parc.č. 341/45 v k.ú. Hrabová, obec Ostrava, ve vlastnictví společnosti CTP 

Invest, spol. s r.o. se sídlem Central Trade Park D1 1571, Humpolec 39601, IČO 26166453 

  

2) rozhodlo 

  
nevyužít předkupní právo podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb k pozemkům parc.č. 3153/4, 

parc.č. 3153/7, parc.č. 341/9, parc.č. 341/16, parc.č. 341/17, parc.č. 341/43, parc. č. 341/44 a 

parc.č. 341/45 v k.ú. Hrabová, obec Ostrava, ve vlastnictví společnosti CTP Invest, spol. s r.o. 

se sídlem Central Trade Park D1 1571, Humpolec 39601, IČO 26166453 

  

3) rozhodlo 

  
o záměru města prodat část pozemku parc.č. 1913/7 ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Svinov, 

obec Ostrava 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
ZM_M 58 
Návrh na záměr vkladu nemovitostí do základního kapitálu společnosti 
  
Usnesení číslo: 1471/ZM1418/22 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 05347/RM1418/77 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o záměru města vložit níže uvedený majetek statutárního města Ostravy do základního kapitálu 

společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. se sídlem: Ostrava - Poruba, 

Čkalovova 6144/20, PSČ 708 00, IČO: 25385691, formou nepeněžitého vkladu, a to věci 

nemovité - pozemky v k.ú. Zábřeh - VŽ, obec Ostrava: 

• p.p. č. 460/16 sportoviště a rekreační plocha 

• p.p. č. 1534 ostatní plocha, jiná plocha 

• p.p. č. 1563 ostatní plocha, jiná plocha 
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vše včetně trvalých porostů 

• a část pozemku, který je dle geometrického plánu pro rozdělení pozemků č. 

1987-248/2016 ze dne 25.8.2016 označen jako pozemek p.p. č. 460/1 ostatní plocha, 

manipulační plocha o výměře 61.565 m2, vzniklý z pozemku p.p. č. 460/1 ostatní plocha, 

manipulační plocha, a to včetně části komunikace, trvalých porostů a plotu na tomto 

pozemku 

  

 
ZM_M 59 
Návrh schválit dodatek č. 8 ke zřizovací listině právnické osoby 
Čtyřlístek, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 1472/ZM1418/22 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 05340/RM1418/77 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
uzavřít dodatek č. 8 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014, právnické osoby Čtyřlístek - 

centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631808, 

dle přílohy č. 2, kterým se příspěvkové organizaci předávají k hospodaření nemovité věci, ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy, a to: 

pozemek parc.č. 331  

pozemek parc.č. 335/1 

pozemek parc.č. 335/5 

pozemek parc.č. 335/6 

pozemek parc.č. 335/7 

pozemek parc.č. 336 

pozemek parc.č. 337 

pozemek parc.č. 338/1 

v k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava 

pozemek parc.č. 883/5 

v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava 
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ZM_M 32 
Návrh na pořízení změny Územního plánu Ostravy 
  
Usnesení číslo: 1473/ZM1418/22 

(zn.předkl.) 
34 

  
k usnesení č. 05275/RM1418/76 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
pořídit změnu Územního plánu Ostravy dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 33 
Ukončení pořizování změny Regulačního plánu v lokalitě Studentská 
  
Usnesení číslo: 1474/ZM1418/22 

(zn.předkl.) 
34 

  
k usnesení č. 05276/RM1418/76 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o ukončení pořizování změny Regulačního plánu v lokalitě Studentská dle důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 34 
Informace o průběhu pořizování změny č. 1 Územního plánu Ostravy 
  
Usnesení číslo: 1475/ZM1418/22 

(zn.předkl.) 
34 

  
k usnesení č. 05227/RM1418/76 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) bere na vědomí 

  
informaci o průběhu pořizování změny č. 1 Územního plánu Ostravy dle důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s pokračováním pořizování změny č. 1 Územního plánu Ostravy dle důvodové zprávy 
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předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 60 
Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo z důvodu vzniku 
víceprací a méněprací v rámci stavby “Vybavení křižovatky č. 4077 
Martinovská, Provozní, 1. Čs. armádního sboru SSZ” 
  
Usnesení číslo: 1476/ZM1418/22 

(zn.předkl.) 
34 

  
k usnesení č. 05354/RM1418/77 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2421/2015/OI/ZFUN z důvodu vzniku víceprací 

a méněprací v rámci stavby “Vybavení křižovatky č. 4077  Martinovská, Provozní, 1. Čs. 

armádního sboru SSZ” se zhotovitelem EUROVIA CS, a.s., se sídlem: Národní 138/10, 110 00 

Praha 1 - Nové Město, IČO : 45274924, kterým se upravuje cena stavby na částku 14 664 

800,35 Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 61 
Záměr na vyhlášení architektonické soutěže na lávku přes řeku 
Ostravici 
  
Usnesení číslo: 1477/ZM1418/22 

(zn.předkl.) 
34 

  
k usnesení č. 05359/RM1418/77 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
záměr na vyhlášení otevřené anonymní architektonické soutěže na lávku přes řeku Ostravici 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigerovi, aby pověřil ÚHA a SŘ 

organizací architektonické soutěže na lávku přes řeku Ostravici, včetně zajištění veškerých 

podkladů, potřebných pro její vyhlášení 
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ZM_M 35 
Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy, kterou se 
stanovuje zákaz spalování suchého rostlinného materiálu na území 
města 
  
Usnesení číslo: 1478/ZM1418/22 

(zn.předkl.) 
33 

  
k usnesení č. 05281/RM1418/76 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) projednalo 

  
návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy, kterou se stanovuje zákaz 

spalování suchého rostlinného materiálu na území města 

  

2) vydává 

  
obecně závaznou vyhlášku statutárního města Ostravy, kterou se stanovuje zákaz spalování 

suchého rostlinného materiálu v otevřených ohništích na území města dle předloženého 

materiálu 

  

 
ZM_M 36 
Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně 
závazná vyhláška č. 16/2015 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů 
  
Usnesení číslo: 1479/ZM1418/22 

(zn.předkl.) 
29 

  
k usnesení č. 05292/RM1418/76 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) vydává 

  
obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 16/2015 o 

místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů 

  

2) stanoví, 

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

náměstkyně primátora doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. 
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 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 16.12.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

ZM_M 37 
Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává cenová mapa 
stavebních pozemků města Ostravy č. 17 
  
Usnesení číslo: 1480/ZM1418/22 

(zn.předkl.) 
29 

  
k usnesení č. 05293/RM1418/76 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) vydává 

  
obecně závaznou vyhlášku, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Ostravy 

č. 17 

  

2) stanoví, 

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

náměstkyně primátora doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 16.12.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

ZM_M 62 
Rozdělení příjmů z odvodu výtěžku z provozování výherních hracích 
přístrojů pro městské obvody 
  
Usnesení číslo: 1481/ZM1418/22 

(zn.předkl.) 
29 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o rozdělení příjmů z odvodu výtěžku z provozování výherních hracích přístrojů pro jednotlivé 

městské obvody dle důvodové zprávy 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 
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zvyšují daňové příjmy na pol. 1355, ORJ 120 o 17 132 tis.Kč 

snižuje účelová rezerva pro městské obvody na § 6409, pol. 5901, ORJ 120, ÚZ 1355 o 12 583 

tis.Kč 

zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje dle důvodové zprávy 

na § 6330, pol. 5347, ORJ 120, celkem o 29 715 tis.Kč 

Městské obvody dle důvodové zprávy 

zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 1355 celkem o 29 715 tis.Kč 

zvýší výdaje/sníží příjmy na § xxxx, pol. xxxx celkem o 29 715 tis.Kč 

  

3) ukládá 

  
radě města 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.12.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

ZM_M 38 
Návrh darovací smlouvy na poskytnutí finančního daru SLEZSKÉMU 
ŽELEZNIČNÍMU SPOLKU na vypravení historického Mikulášského vlaku 
  
Usnesení číslo: 1482/ZM1418/22 

(zn.předkl.) 
39 

  
k usnesení č. 05299/RM1418/76 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
a) o poskytnutí finančního daru ve výši 35 tis. Kč SLEZSKÉMU ŽELEZNIČNÍMU SPOLKU, 

IČO: 05424089, se sídlem: Ostravská 661/46, Horní Těrlicko, 735 42 Těrlicko na vypravení 

historického Mikulášského vlaku v termínu od 3. - 4. 12. 2016, 

b) o uzavření darovací smlouvy na poskytnutí finančního daru dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 

  

2) schvaluje 
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rozpočtové opatření, kterým se: 

s n í ž í: 

investiční transf. ostat. přísp. organizacím 

na § 2212, pol. 6359, ORG 0000000003408, ORJ 0100                                      o 35 tis. Kč 

z v ý š í: 

neinvestiční transfery spolkům 

na § 3319, pol. 5222, ORJ 0100                                                                          o 35 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
radě města 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 27.12.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

  
 
 


