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Přehled usnesení zastupitelstva města dle čísel ze dne: 23.05.2018 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

2239/ZM1418/35 ZM_M 0 Schválení programu 35. zasedání zastupitelstva 

města konaného dne 23. 5. 2018 

35 

2240/ZM1418/35 ZM_M 0 Volba ověřovatelů zápisu z 35. zasedání 

zastupitelstva města konaného dne 23. 5. 2018 

72 

2241/ZM1418/35 ZM_M 0 Zpráva ověřovatelů zápisu z 34. zasedání 

zastupitelstva města 

72 

2242/ZM1418/35 ZM_M 1 Informace o činnosti orgánů města 35 

2243/ZM1418/35 ZM_M 3 Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace na 

organizační zajištění projektu “Tour 4 Change” 

35 

2244/ZM1418/35 ZM_M 4 Prominutí smluvní pokuty z titulu Pachtovní 

smlouvy vůči spolku LODĚNICE POD 

HRADEM, z.s. 

35 

2245/ZM1418/35 ZM_M 5 Informace o plnění usnesení zastupitelstva města 35 

2246/ZM1418/35 ZM_M 6 Návrh změny stanov společnosti Dopravní podnik 

Ostrava a.s. 

35 

2247/ZM1418/35 ZM_M 7 Shrnutí informací o mezinárodním projektu Refill 35 

2248/ZM1418/35 ZM_M 8 Volba přísedící Okresního soudu v Ostravě 35 

2249/ZM1418/35 ZM_M 9 Smlouva o poskytnutí dotace z Moravskoslezského 

kraje v rámci dotačního programu “Program na 

podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském 

kraji na rok 2018” 

35 

2250/ZM1418/35 ZM_M 10 Schválení projektu, přijetí dotace z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje na projekt „Komunitní 

centrum – VŠICHNI SPOLU“ 

35 

2251/ZM1418/35 ZM_M 11 Schválení změny Rozhodnutí o poskytnutí dotace a 

Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 10076766 o poskytnutí 

podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR 

v rámci Operačního programu životní prostředí na 

projekt Revitalizace zeleně v Ostravě-Porubě 

35 

2252/ZM1418/35 ZM_M 12 Souhlas s přijetím dotace z Operačního programu 

Životní prostředí 2014 - 2020 pro projekt “Snížení 

energetické náročnosti MŠ Keramická, Ostrava - 

Muglinov” a pro projekt “Snížení energetické 

náročnosti tělocvičny a krčku pracoviště 

Škrobálkova 300/51 

35 

2253/ZM1418/35 ZM_M 13 Souhlas s přijetím dotace z Operačního programu 

Životní prostředí 2014 - 2020 pro projekt “Snížení 

energetické náročnosti MŠ Frýdecká 426/28, 

Ostrava - Kunčice 

35 

2254/ZM1418/35 ZM_M 51 Informativní zpráva o realizaci pamětní desky k 

připomínce internačního tábora “Hanke” 

35 
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2255/ZM1418/35 ZM_M 52 Schválení Registrace akce a Rozhodnutí o 

poskytnutí dotace pro projekt “Výměna plynových 

kotlů ve vybraných školských zařízeních SMO, 

MOb MOaP - MŠO, Poděbradova 19” v rámci 

Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 

35 

2256/ZM1418/35 ZM_M 53 Schválení Registrace akce a Rozhodnutí o 

poskytnutí dotace pro projekt “Výměna plynových 

kotlů ve vybraných školských zařízeních SMO, 

MOb MOaP - ZŠO, Nádražní 117” v rámci 

Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 

35 

2257/ZM1418/35 ZM_M 54 Doplnění jednacích řádů o povinnosti v souvislosti 

s ochranou osobních údajů (GDPR) 

35 

2258/ZM1418/35 ZM_M 14 Žádost společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o., o 

změnu termínu použití a finančního vypořádání 

poskytnuté investiční účelové dotace z rozpočtu 

SMO 

31 

2259/ZM1418/35 ZM_M 55 Návrh na poskytnutí účelové dotace České asociaci 

amerického fotbalu 

46 

2260/ZM1418/35 ZM_M 56 Návrh na poskytnutí mimořádné dotace 

pobočnému spolku Sokolská župa 

Moravskoslezská 

46 

2261/ZM1418/35 ZM_M 57 Návrh na uzavření Memoranda o vzájemné 

spolupráci a finanční podpoře a návrh na 

poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 15 

mil. Kč Českému svazu ledního hokeje z.s. na 

uspořádání Mistrovství světa IIHF 2020 v ledním 

hokeji mužů do 20 let v České republice 

46 

2262/ZM1418/35 ZM_M 58 Návrh na uzavření dodatku č. 2 k veřejnoprávní 

smlouvě o poskytnutí účelové dotace obchodní 

společnosti Sportovní a rekreační zařízení města 

Ostravy, s.r.o., na projekt Sportovní areál U 

Cementárny - II. etapa 

46 

2263/ZM1418/35 ZM_M 59 Návrh na poskytnutí účelové dotace Akademii FC 

Baník Ostrava, z.s. 

46 

2264/ZM1418/35 ZM_M 15 Návrh na doplnění usnesení zastupitelstva města č. 

2164/ZM1418/33 ze dne 7. 3. 2018 

32 

2265/ZM1418/35 ZM_M 16 Návrh na svěření cyklostezky městskému obvodu 

Hrabová a detektorů požáru a detektorů oxidu 

uhelnatého městským obvodům 

32 

2266/ZM1418/35 ZM_M 17 Návrh na odejmutí a svěření městskému obvodu 

Slezská Ostrava a svěření městskému obvodu Stará 

Bělá 

32 

2267/ZM1418/35 ZM_M 18 Návrh směnit nemovité věci v k. ú. Zábřeh nad 

Odrou, obec Ostrava, návrh svěřit nemovité věci v 

k.ú. Zábřeh nad Odrou městskému obvodu 

Ostrava-Jih 

32 

2268/ZM1418/35 ZM_M 19 Návrh přijmout darem nemovité věci v k.ú. Slezská 

Ostrava, obec Ostrava 

32 
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2269/ZM1418/35 ZM_M 20 Návrh darovat a přijmout darem pozemky v k. ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava 

32 

2270/ZM1418/35 ZM_M 21 Návrh na zrušení usnesení ZM a návrh na záměr 

města neprodat nemovitou věc v k. ú. Mariánské 

Hory, obec Ostrava 

32 

2271/ZM1418/35 ZM_M 22 Návrh na nepřijetí darem pozemky v k.ú. 

Hošťálkovice, obec Ostrava 

32 

2272/ZM1418/35 ZM_M 23 Návrh koupit nemovité věci v k. ú. Michálkovice, 

obec Ostrava 

32 

2273/ZM1418/35 ZM_M 24 Návrh koupit pozemky v k. ú. Nová Ves u Ostravy, 

obec Ostrava a zahájit jednání ve věci uzavření 

kupní smlouvy 

32 

2274/ZM1418/35 ZM_M 25 Návrh koupit nemovité věci v k. ú. Svinov, obec 

Ostrava 

32 

2275/ZM1418/35 ZM_M 26 Návrh koupit pozemek parc.č. 530/51, k.ú. Svinov, 

obec Ostrava, návrh na záměr města prodat část 

nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 

32 

2276/ZM1418/35 ZM_M 27 Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Michálkovice, 

obec Ostrava (ul. Slunná) 

32 

2277/ZM1418/35 ZM_M 28 Návrh nekoupit nemovité věci v k.ú. Pustkovec, 

obec Ostrava 

32 

2278/ZM1418/35 ZM_M 29 Návrh nekoupit nemovité věci v k.ú. Stará Plesná, 

obec Ostrava 

32 

2279/ZM1418/35 ZM_M 30 Návrh prodat pozemek p. p. č. 632/14 v k. ú. 

Solanec pod Soláněm, obec Hutisko-Solanec 

32 

2280/ZM1418/35 ZM_M 31 Návrh prodat část pozemku parc.č. 121/1 v k. ú. 

Dubina u Ostravy 

32 

2281/ZM1418/35 ZM_M 32 Návrh prodat pozemky v k. ú. Poruba, obec 

Ostrava, svěřené městskému obvodu Poruba - areál 

Lehké průmyslové zóny Nad Porubkou 

32 

2282/ZM1418/35 ZM_M 33 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. 

Vítkovice, obec Ostrava 

32 

2283/ZM1418/35 ZM_M 34 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. 

Krásné Pole a v k.ú. Svinov, vše obec Ostrava 

32 

2284/ZM1418/35 ZM_M 35 Návrh na záměr města prodat pozemky k.ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava (Nové Lauby) 

32 

2285/ZM1418/35 ZM_M 36 Návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k. ú. 

Petřvald u Nového Jičína, obec Petřvald, návrh na 

záměr města neprodat část nemovité věci v k.ú. 

Stará Bělá, obec Ostrava 

32 

2286/ZM1418/35 ZM_M 37 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k. 

ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

32 

2287/ZM1418/35 ZM_M 38 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k. 

ú. Svinov a v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec 

Ostrava 

32 

2288/ZM1418/35 ZM_M 39 Návrh na záměr města neprodat pozemky v k.ú. 

Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava 

32 
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2289/ZM1418/35 ZM_M 40 Návrh na záměr města neprodat a prodat pozemky, 

návrh na nevyužití předkupního práva ke stavbě, 

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

Sokolská) 

32 

2290/ZM1418/35 ZM_M 41 Návrh na záměr města neprodat pozemky v k.ú. 

Moravská Ostrava a k. ú. Přívoz, obec Ostrava 

32 

2291/ZM1418/35 ZM_M 42 Návrh na záměr neprodat části pozemku v k. ú. 

Heřmanice, obec Ostrava 

32 

2292/ZM1418/35 ZM_M 61 Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Radvanice, obec 

Ostrava 

32 

2293/ZM1418/35 ZM_M 62 Návrh nekoupit a koupit pozemky v k. ú. 

Muglinov, obec Ostrava a zahájit jednání o koupi 

pozemků 

32 

2294/ZM1418/35 ZM_M 43 Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo 

z důvodu vzniku víceprací a méněprací v rámci 

stavby „Hasičská zbrojnice Ostrava - 

Michálkovice“ 

34 

2295/ZM1418/35 ZM_M 44 Zpráva o stavu pořizování územních studií dle 

Územního plánu Ostravy 

34 

2296/ZM1418/35 ZM_M 45 Návrh darovacích smluv uzavřených mezi 

statutárním městem Ostravou a příjemci podpory z 

projektu „Koruna ze vstupu” 

33 

2297/ZM1418/35 ZM_M 46 Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu 

životního prostředí města Ostravy na realizaci 

projektu “Provoz záchranné stanice pro volně žijící 

živočichy v Bartošovicích v roce 2018” 

33 

2298/ZM1418/35 ZM_M 47 Poskytnutí bezúročných zápůjček za účelem 

předfinancování výdajů na pořízení kotlů v rámci 

dotačního programu “Kotlíkové dotace v 

Moravskoslezském kraji” 

33 

2299/ZM1418/35 ZM_M 48 Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu 

statutárního města Ostravy pro rok 2018 v oblasti 

Revitalizace veřejného prostoru a na vyhlášení II. 

výzvy dotačního programu “fajnOVY prostor” na 

revitalizaci veřejného prostoru. 

33 

2300/ZM1418/35 ZM_M 49 Uzavření Smlouvy o úvěru pro městský obvod 

Vítkovice s Českou spořitelnou, a.s. 

29 

2301/ZM1418/35 ZM_M 50 Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

neinvestiční dotace na zajištění 19. ročníku 

mezinárodního veletrhu CZECH RAILDAYS 

39 

2302/ZM1418/35 ZM_M 63 Schválení navýšení přiměřeného zisku za rok 2017 

dopravci Dopravní podnik Ostrava a.s. 

39 
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Materiály, které byly staženy: 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  ZM_M 60 Návrh na uzavření Memoranda o spolupráci a 

návrh na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 

statutárního města Ostravy společnosti PARA 

HOCKEY OSTRAVA z.s. na uspořádání 

OSTRAVA 2019 World Para Ice Hockey 

Championships 

46 
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ZM_M 0 
Schválení programu 35. zasedání zastupitelstva města konaného dne 
23. 5. 2018 
  
Usnesení číslo: 2239/ZM1418/35 

(zn.předkl.) 
35 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
program 35. zasedání zastupitelstva města konaného dne 23. 5. 2018 

  

 
ZM_M 0 
Volba ověřovatelů zápisu z 35. zasedání zastupitelstva města konaného 
dne 23. 5. 2018 
  
Usnesení číslo: 2240/ZM1418/35 

(zn.předkl.) 
72 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) volí 

  
za ověřovatele zápisu z 35. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 23. 5. 2018, Ing. 

Vladimíra Kulila, Ph.D., a Ing. Petra Pivodu, MBA 

  

 
ZM_M 0 
Zpráva ověřovatelů zápisu z 34. zasedání zastupitelstva města 
  
Usnesení číslo: 2241/ZM1418/35 

(zn.předkl.) 
72 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
zprávu ověřovatelů zápisu pana Josefa Graňáka a Mgr. Ilji Racka, Ph.D., o ověření zápisu z 34. 

zasedání zastupitelstva města, konaného dne 11. 4. 2018 

  

 
ZM_M 1 
Informace o činnosti orgánů města 
  
Usnesení číslo: 2242/ZM1418/35 

(zn.předkl.) 
35 

  
Zastupitelstvo města 
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1) bere na vědomí 

  
informaci o činnosti orgánů města 

  

 
ZM_M 3 
Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace na organizační 
zajištění projektu “Tour 4 Change” 
  
Usnesení číslo: 2243/ZM1418/35 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 09062/RM1418/126 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostrava ve výši       

100 000 Kč spolku Černí koně, z.s. se sídlem Cyrilovská 48, Nové Jirny, 250 90  Jirny, 

IČO: 227 24 389, na organizační zajištění projektu “Tour 4 Change” dle přílohy č. 1 a Důvodové 

zprávy předloženého materiálu. 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- sníží běžné výdaje na § 2143, pol. 5909, ÚZ 7117, ORJ 221 o 100 000 Kč 

- zvýší neinvestiční transfery na § 3113, pol. 5222, ÚZ 7117, ORJ 221 o 100 000 Kč 

  

3) rozhodlo 

  
o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 

statutárního města Ostravy mezi: statutárním městem Ostrava se sídlem Prokešovo nám. 8, 729 

30 Ostrava 25, IČO 00845451 a spolkem Černí koně, z.s., se sídlem Cyrilovská 48, Nové Jirny, 

250 90 Jirny, IČO: 22724389 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu. 

  

4) ukládá 

  
Radě města realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 
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ZM_M 4 
Prominutí smluvní pokuty z titulu Pachtovní smlouvy vůči spolku 
LODĚNICE POD HRADEM, z.s. 
  
Usnesení číslo: 2244/ZM1418/35 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 08888/RM1418/124 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o prominutí smluvní pokuty ve výši 90.000,- Kč (slovy: devadesát tisíc korun českých) vůči 

spolku LODĚNICE POD HRADEM, z.s., sídlem Slezská Ostrava 2086, 710 00 Ostrava, IČO: 

228 36 276, z titulu Pachtovní smlouvy ev.č. 1939/2015/MJ, a to v souladu s důvodovou zprávou 

  

 
ZM_M 5 
Informace o plnění usnesení zastupitelstva města 
  
Usnesení číslo: 2245/ZM1418/35 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 09065/RM1418/126 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
předloženou kontrolu plnění usnesení zastupitelstva města s tím, že: 

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

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

plnění usnesení zastupitelstva města 

  

 
ZM_M 6 
Návrh změny stanov společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 
  
Usnesení číslo: 2246/ZM1418/35 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 09067/RM1418/126 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 
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změnu stanov společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s., IČO: 619 74 757, se sídlem 

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

s účinností ode dne 01.09.2018 

  

 
ZM_M 7 
Shrnutí informací o mezinárodním projektu Refill 
  
Usnesení číslo: 2247/ZM1418/35 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 09072/RM1418/126 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) projednalo 

  
informace o realizaci mezinárodního projektu Refill 

  

 
ZM_M 8 
Volba přísedící Okresního soudu v Ostravě 
  
Usnesení číslo: 2248/ZM1418/35 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 09142/RM1418/126 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) volí 

  
kandidátku: 

• paní PXXXX ŠXXXXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXXXXXXX, 

XXXXXXXXXX XXXXXX, navrženou panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 

2011) 

za přísedící Okresního soudu v Ostravě na dobu 4 let 

  

 
ZM_M 9 
Smlouva o poskytnutí dotace z Moravskoslezského kraje v rámci 
dotačního programu “Program na podporu zdravého stárnutí v 
Moravskoslezském kraji na rok 2018” 
  
Usnesení číslo: 2249/ZM1418/35 

(zn.předkl.) 
35 



Statutární město Ostrava 
zastupitelstvo města 

Usnesení 
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k usnesení č. 08944/RM1418/125 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, která by měla být 

uzavřena mezi Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Stará Bělá 

a   poskytovatelem Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 

70890692 na  financování z programu Program podpory zdravého stárnutí v Moravskoslezském 

kraji na rok 2018 na projekt “Fit park ve Staré Bělé” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

a 

o přijetí dotace od poskytovatele Moravskoslezský kraj, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, 

IČ: 70890692 na projekt na projekt “Fit park ve Staré Bělé” dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s tím, že majetek pořízený nebo technicky zhodnocený z prostředků získaných z dotace 

poskytnuté na základě smlouvy uvedené v příloze č. 1 nebude po dobu 5 let od ukončení 

realizace projektu zcizen dle čl. V, bodu 3, písm. m) smlouvy uvedené v příloze č. 1 

předloženého materiálu    

  

 
ZM_M 10 
Schválení projektu, přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 
na projekt „Komunitní centrum – VŠICHNI SPOLU“ 
  
Usnesení číslo: 2250/ZM1418/35 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 08946/RM1418/125 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) souhlasí 

  
s podmínkou dle článku V. odst. 3 písm. m) smlouvy o poskytnutí dotace uvedené v příloze č. 1 

předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 11 
Schválení změny Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Dodatku č. 1 ke 

(zn.předkl.) 
35 



Statutární město Ostrava 
zastupitelstvo města 

Usnesení 
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smlouvě č. 10076766 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 
prostředí ČR v rámci Operačního programu životní prostředí na projekt 
Revitalizace zeleně v Ostravě-Porubě 
  
Usnesení číslo: 2251/ZM1418/35 
  
k usnesení č. 09059/RM1418/126 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) souhlasí 

  
s podmínkou dle čl. 1 návrhu Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 10076766 o poskytnutí podpory ze 

Státního fondu životního prostředí ČR uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 12 
Souhlas s přijetím dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014 
- 2020 pro projekt “Snížení energetické náročnosti MŠ Keramická, 
Ostrava - Muglinov” a pro projekt “Snížení energetické náročnosti 
tělocvičny a krčku pracoviště Škrobálkova 300/51 
  
Usnesení číslo: 2252/ZM1418/35 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 08949/RM1418/125 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) souhlasí 

  s tím, že předmět podpory nebude převeden na jinou osobu nejméně po dobu udržitelnosti (5 let 

ode dne schválení posledního vyúčtování, příp. závěrečné žádosti o platbu) a dále, že předmět 

podpory nebude po dobu udržitelnosti právně zatížen, zejména zastaven ve prospěch jiné osoby 

(vyjma takových věcných břemen, u kterých výkon práv z nich odvozený neohrozí realizaci akce 

ani plnění jejího účelu po stanovenou dobu) bez souhlasu Poskytovatele dotace dle části II, čl. 14 

Přílohy č. 1 k Registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace uvedené v příloze č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s tím, že předmět podpory nebude převeden na jinou osobu nejméně po dobu udržitelnosti (5 let 

ode dne schválení posledního vyúčtování, příp. závěrečné žádosti o platbu) a dále, že předmět 

podpory nebude po dobu udržitelnosti právně zatížen, zejména zastaven ve prospěch jiné osoby 

(vyjma takových věcných břemen, u kterých výkon práv z nich odvozený neohrozí realizaci akce 

ani plnění jejího účelu po stanovenou dobu) bez souhlasu Poskytovatele dotace dle části II, čl. 14 

Přílohy č. 1 k Registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace uvedené v příloze č. 2 

předloženého materiálu 

  



Statutární město Ostrava 
zastupitelstvo města 

Usnesení 
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ZM_M 13 
Souhlas s přijetím dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014 
- 2020 pro projekt “Snížení energetické náročnosti MŠ Frýdecká 426/28, 
Ostrava - Kunčice 
  
Usnesení číslo: 2253/ZM1418/35 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 09058/RM1418/126 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) souhlasí 

  
s tím, že předmět podpory nebude převeden na jinou osobu nejméně po dobu udržitelnosti (5 let 

ode dne schválení posledního vyúčtování, příp. závěrečné žádosti o platbu) a dále, že předmět 

podpory nebude po dobu udržitelnosti právně zatížen, zejména zastaven ve prospěch jiné osoby 

(vyjma takových věcných břemen, u kterých výkon práv z nich odvozený neohrozí realizaci akce 

ani plnění jejího účelu po stanovenou dobu) bez souhlasu Poskytovatele dotace dle části II, čl. 14 

Přílohy č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace - Podmínek poskytnutí dotace uvedené v příloze č. 

1 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 51 
Informativní zpráva o realizaci pamětní desky k připomínce internačního 
tábora “Hanke” 
  
Usnesení číslo: 2254/ZM1418/35 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 09152/RM1418/127 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) projednalo 

  
informativní zprávu o realizaci pamětní desky k připomínce internačního tábora “Hanke” 

  

 
ZM_M 52 
Schválení Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt 
“Výměna plynových kotlů ve vybraných školských zařízeních SMO, MOb 
MOaP - MŠO, Poděbradova 19” v rámci Operačního programu Životní 
prostředí 2014-2020 
  
Usnesení číslo: 2255/ZM1418/35 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 07044/RM1418/100 



Statutární město Ostrava 
zastupitelstvo města 

Usnesení 
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Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
vyslovit souhlas s podmínkami udržitelnosti projektu “Výměna plynových kotlů ve vybraných 

školských zařízeních SMO, MOb MOaP - MŠO, Poděbradova 19” (reg. č. 

CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006589) dle podmínek stanovených v Registraci akce 

a Rozhodnutí o poskytnutí dotace uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 53 
Schválení Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt 
“Výměna plynových kotlů ve vybraných školských zařízeních SMO, MOb 
MOaP - ZŠO, Nádražní 117” v rámci Operačního programu Životní 
prostředí 2014-2020 
  
Usnesení číslo: 2256/ZM1418/35 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 07044/RM1418/100 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
vyslovit souhlas s podmínkami udržitelnosti projektu “Výměna plynových kotlů ve vybraných 

školských zařízeních SMO, MOb MOaP - ZŠO, Nádražní 117” (reg. č. 

CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006682) dle podmínek stanovených v Registraci akce 

a Rozhodnutí o poskytnutí dotace uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 54 
Doplnění jednacích řádů o povinnosti v souvislosti s ochranou osobních 
údajů (GDPR) 
  
Usnesení číslo: 2257/ZM1418/35 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 09155/RM1418/127 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
doplněk č. I Jednacího řádu zastupitelstva města dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 



Statutární město Ostrava 
zastupitelstvo města 
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doplněk č. I Jednacího řádu výborů zastupitelstva města dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
vedoucí odboru legislativního a právního, Magistrátu města Ostravy, vydat úplná znění 

Jednacího řádu zastupitelstva města a Jednacího řádu výborů zastupitelstva města 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 01.06.2018 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

ZM_M 14 
Žádost společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o., o změnu termínu použití a 
finančního vypořádání poskytnuté investiční účelové dotace z rozpočtu 
SMO 
  
Usnesení číslo: 2258/ZM1418/35 

(zn.předkl.) 
31 

  
k usnesení č. 09078/RM1418/126 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o změně termínu použití a finančního vypořádání poskytnuté investiční účelové 

dotace společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o., se sídlem náměstí SNP 1, PSČ 700 30 

Ostrava-Zábřeh, IČO 47973145, na realizaci projektu “Rekonstrukce Domu kultury POKLAD” 

a o uzavření Dodatku č. 9 ke smlouvě ev. č. 1343/2012/KZ dle přílohy č. 3 předloženého 

materiálu a důvodové zprávy 

  

 
ZM_M 55 
Návrh na poskytnutí účelové dotace České asociaci amerického fotbalu 
  
Usnesení číslo: 2259/ZM1418/35 

(zn.předkl.) 
46 

  
k usnesení č. 09162/RM1418/127 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o poskytnutí účelové dotace ve výši 200 tis Kč České asociaci amerického fotbalu, z.s.,     

IČO: 60164115 se sídlem U Slavie 1540/2A, Vršovice, 100 00 Praha na realizaci akce “Czech 

Bowl XXV - Finále ČLAF 2018” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a o uzavření 
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veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace mezi statutárním městem Ostrava a shora 

uvedeným subjektem dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

snižují neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5213, ÚZ 7117, ORJ 161 o 200 tis. Kč 

zvyšují neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5222, ORJ 161 o 200 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
radě města 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.05.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

ZM_M 56 
Návrh na poskytnutí mimořádné dotace pobočnému spolku Sokolská 
župa Moravskoslezská 
  
Usnesení číslo: 2260/ZM1418/35 

(zn.předkl.) 
46 

  
k usnesení č. 09163/RM1418/127 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
  

o poskytnutí mimořádné dotace ve výši 150 tis. Kč pobočnému spolku Sokolská župa 

Moravskoslezská, IČO: 18051570, se sídlem Sokolská třída 1918/46, 702 00  Ostrava - 

Moravská Ostrava dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu a o uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí mimořádné dotace mezi statutárním městem Ostrava a 

shora uvedeným subjektem dle přílohy č. 2 předloženého materiálu na “Krajský sokolský slet” 

  

2) schvaluje 

  
  



Statutární město Ostrava 
zastupitelstvo města 

Usnesení 

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

Strana 17/54  
  

rozpočtové opatření, kterým se: 

snižuje rozpočtová rezerva na ORJ 120 

na § 6409, pol. 5901 o 150 tis. Kč 

zvyšují neinvestiční transfery na ORJ 161 

na § 3419, pol. 5222 o 150 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
  

radě města 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.05.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

ZM_M 57 
Návrh na uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci a finanční 
podpoře a návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 15 
mil. Kč Českému svazu ledního hokeje z.s. na uspořádání Mistrovství 
světa IIHF 2020 v ledním hokeji mužů do 20 let v České republice 
  
Usnesení číslo: 2261/ZM1418/35 

(zn.předkl.) 
46 

  
k usnesení č. 09165/RM1418/127 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci a finanční podpoře mezi statutárním městem 

Ostrava, Moravskoslezským krajem a Českým svazem ledního hokeje z.s. dle Přílohy č. 1 

předloženého materiálu, o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 15 mil. Kč Českému 

svazu ledního hokeje z.s., IČO 00536440, se sídlem Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 

9-Libeň na zajištění Mistrovství světa IIHF 2020 v ledním hokeji mužů do 20 let v České 

republice dle důvodové zprávy a Přílohy č. 2 předloženého materiálu a o uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostrava mezi statutárním 

městem Ostrava a Českým svazem ledního hokeje z.s. dle Přílohy č. 3 předloženého materiálu 
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2) ukládá 

  
radě města 

zapracovat do návrhu rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2019 částku 15 mil. Kč na 

uspořádání Mistrovství světa IIHF 2020 v ledním hokeji mužů do 20 let 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 31.12.2018 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

ZM_M 58 
Návrh na uzavření dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 
účelové dotace obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení 
města Ostravy, s.r.o., na projekt Sportovní areál U Cementárny - II. etapa 
  
Usnesení číslo: 2262/ZM1418/35 

(zn.předkl.) 
46 

  
k usnesení č. 09161/RM1418/127 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o uzavření dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 

statutárního města Ostravy evid. č. 1256/2017/ŠaS  ze dne 18.4.2017 s obchodní společností 

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

Ostrava-Poruba, IČO 25385691 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 59 
Návrh na poskytnutí účelové dotace Akademii FC Baník Ostrava, z.s. 
  
Usnesení číslo: 2263/ZM1418/35 

(zn.předkl.) 
46 

  
k usnesení č. 09166/RM1418/127 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o poskytnutí účelové dotace ve výši 2.000.000 Kč Akademii FC Baník Ostrava, z.s., IČO: 

02214270 se sídlem Bukovanského 1028/4, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava na 

realizaci projektu “Baník mládežnické turnaje“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a o 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace mezi statutárním městem Ostrava a 

shora uvedeným subjektem dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

snižuje rozpočtová rezerva na ORJ 120 

na § 6409, pol. 5901 o 2 000 tis. Kč 

zvyšují neinvestiční transfery na ORJ 161 

na § 3419, pol. 5222 o 2 000 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
radě města 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.05.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

ZM_M 15 
Návrh na doplnění usnesení zastupitelstva města č. 2164/ZM1418/33 ze 
dne 7. 3. 2018 
  
Usnesení číslo: 2264/ZM1418/35 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 09098/RM1418/126 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o změně usnesení zastupitelstva města č. 2164//ZM1418/33 ze dne 7. 3. 2018 v bodě 2), a to tak, 

že se za text: 

“...pozemek parc.č. 754, v k.ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava (viz příloha č. 2)” 

vkládá text: 

“...včetně součástí (trvalé porosty) a příslušenství (plot, sloupky, betonové patky, podezdívka, 

ocelová vrata)” 

  

 
ZM_M 16 
Návrh na svěření cyklostezky městskému obvodu Hrabová a detektorů 
požáru a detektorů oxidu uhelnatého městským obvodům 
  

(zn.předkl.) 
32 
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Usnesení číslo: 2265/ZM1418/35 
  
k usnesení č. 09097/RM1418/126 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) si vyhrazuje 

  
rozhodnutí označit níže uvedený majetek jakožto majetek svěřený dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) 

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

doplňků, a to: 

Městskému obvodu Hrabová 

- Cyklostezka (SO 01) na pozemku parc. č. 2597/6 - asfaltová část cyklostezky v katastrálním 

území Hrabová, obec Ostrava, pod inventárním číslem 158038 v pořizovací hodnotě 717.923,82 

Kč 

Městkým obvodům detektory požáru a oxidu uhelnáteho 

Městskému obvodu Hošťálkovice 

Honeywell XS 100- CS         - 7 ks -  v pořizovací hodnotě 2 491,44 Kč 

Honeywell XC 100 D-CS      - 7 ks -  v pořizovací hodnotě 4 954,95 Kč 

Městskému obvodu Hrabová 

Honeywell XS 100- CS         - 222 ks - v pořizovací hodnotě 78 570,24 Kč 

Honeywell XC 100 D-CS      - 81 ks - v pořizovací hodnotě 57 335,85 Kč 

Městskému obvodu Michálkovice 

Honeywell XS 100- CS         - 100 ks - v pořizovací hodnotě 35 392,00 Kč 

Honeywell XC 100 D-CS      - 90 ks - v pořizovací hodnotě 63 706,50 Kč 

Městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

Honeywell XS 100- CS         - 300 ks - v pořizovací hodnotě 106 176,00 Kč 

Honeywell XC 100 D-CS      - 500 ks - v pořizovací hodnotě 353 925,00 Kč 

Městskému obvodu Nová Ves 

Honeywell XS 100- CS         - 10 ks - v pořizovací hodnotě 3 539,20 Kč 

Honeywell XC 100 D-CS      - 1 ks - v pořizovací hodnotě 707,85 Kč 

Městskému obvodu Petřkovice 

Honeywell XS 100- CS         - 30 ks - v pořizovací hodnotě 10 617,60 Kč 

Honeywell XC 100 D-CS      - 28 ks - v pořizovací hodnotě 19 819,80 Kč 

Městskému obvodu Polanka nad Odrou 

Honeywell XS 100- CS         - 6 ks - v pořizovací hodnotě 2 123,52 Kč 

Honeywell XC 100 D-CS      - 6 ks - v pořizovací hodnotě 4 247,10 Kč 

Městskému obvodu Poruba 

Honeywell XS 100- CS    - 702 ks - v pořizovací hodnotě 248 451,84 Kč 

Městskému obvodu Proskovice 
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Honeywell XS 100- CS     - 25 ks - v pořizovací hodnotě 8 848,00 Kč 

Honeywell XC 100 D-CS    - 3 ks - v pořizovací hodnotě 2 123,55 Kč 

Městskému obvodu Radvanice a Bartovice 

Honeywell XS 100- CS         - 163 ks - v pořizovací hodnotě 57 688,96 Kč 

Honeywell XC 100 D-CS      - 267 ks - v pořizovací hodnotě 188 995,95 Kč 

Městskému obvodu Slezská Ostrava 

Honeywell XS 100- CS         - 1051 ks - v pořizovací hodnotě 371 969,92 Kč 

Honeywell XC 100 D-CS      - 304 ks - v pořizovací hodnotě 215 186,40 Kč 

Městskému obvodu Svinov 

Honeywell XS 100- CS         - 126 ks - v pořizovací hodnotě 44 593,92 Kč 

Honeywell XC 100 D-CS      - 126 ks - v pořizovací hodnotě 89 189,10 Kč 

Městskému obvodu Třebovice 

Honeywell XS 100- CS         - 27 ks - v pořizovací hodnotě 9 555,84 Kč 

Honeywell XC 100 D-CS      - 27 ks - v pořizovací 19 111,95 Kč 

Městskému obvodu Vítkovice 

Honeywell XC 100 D-CS      - 190 ks - v pořizovací hodnotě 134 491,50 Kč 

  

2) rozhodlo 

  
označit majetek uvedený v bodě 1) tohoto usnesení jakožto majetek svěřený městským obvodům 

dle ust. čl. 9 odst.1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2003, Statut města Ostravy, ve znění 

pozdějších změn a doplňků 

  

3) svěřuje 

  
pravomoc Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím vedoucího odboru majetkového 

podepsal předávací protokoly dle bodu 1) tohoto usnesení za podmínky, kladného rozhodnutí o 

svěření majetku městským obvodům 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 15.06.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

ZM_M 17 
Návrh na odejmutí a svěření městskému obvodu Slezská Ostrava a 
svěření městskému obvodu Stará Bělá 
  
Usnesení číslo: 2266/ZM1418/35 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 08992/RM1418/125 
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Zastupitelstvo města 

  
1) si vyhrazuje 

  
rozhodnutí označit jakožto majetek svěřený městskému obvodu Slezská Ostrava dle čl. 9 odst. 1 

písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění, 

pozemek p.p.č. 197/5, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Muglinov, obec Ostrava 

  

2) rozhodlo 

  
označit jakožto majetek svěřený městskému obvodu Slezská Ostrava dle čl. 9 odst. 1 písm. b) 

Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění, 

pozemek p.p.č. 197/5, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Muglinov, obec Ostrava 

  

3) si vyhrazuje 

  
rozhodnutí označit jakožto majetek svěřený městskému obvodu Stará Bělá dle čl. 9 odst. 1 písm. 

b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění: 

pozemek parc.č. 43 - lesní pozemek 

a část pozemku parc.č. 56/1 - lesní pozemek, nově označenou dle GP č. 3287-103/2016 jako 

parc.č. 56/4 o výměře 469 m2 

vše v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava 

za podmínky, že bude pozemkům trvale odejmuto plnění funkcí lesa 

  

4) rozhodlo 

  
označit jakožto majetek svěřený městskému obvodu Stará Bělá dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně 

závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění: 

pozemek parc.č. 43 - lesní pozemek 

a část pozemku parc.č. 56/1 - lesní pozemek, nově označenou dle GP č. 3287-103/2016 jako 

parc.č. 56/4 o výměře 469 m2 

vše v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava 

za podmínky, že bude pozemkům trvale odejmuto plnění funkcí lesa 

  

5) rozhodlo 

  
odejmout městskému obvodu Slezská Ostrava, v souladu s ustanovením § 132 odst. 1 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nemovité věci: 

pozemek p.č.st. 353, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 346, bydlení, 

pozemek p.č.st. 354, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 345, bydlení, 

pozemek p.č.st. 355, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 344, bydlení, 

vše v k.ú. Muglinov, obec Ostrava  
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ZM_M 18 
Návrh směnit nemovité věci v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, 
návrh svěřit nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou městskému obvodu 
Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 2267/ZM1418/35 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 09107/RM1418/126 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
směnit 

níže uvedenou nemovitou věc v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Ostrava-Jih, a to:  

- pozemek p. č. st. 1471, zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 1357, 

bydlení, včetně příslušenství (vodovodní přípojky, kanalizační přípojky, plynovodní přípojky, 

telefonní sítě vše na pozemku p. p. č. 458/57)  

za 

níže uvedenou nemovitou věc v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, ve  vlastnictví Charity 

Ostrava, Kořenského 1323/17, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČO: 449 40 989, a to: 

- budovu č. p. 1475, obč. vybavenost na pozemku p. č. st. 1545 včetně příslušenství (plynovodní 

přípojky a telefonní sítě vše na pozemku p. p. č. 458/28)   

a uzavřít směnnou smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu          

  

2) si vyhrazuje 

  
rozhodnutí označit budovu č.p. 1475, obč. vybavenost  na pozemku p.č.st. 1545 v k.ú. Zábřeh 

nad Odrou, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih, dle čl. 9 

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

za podmínky, že statutární město Ostrava nabude uvedenou budovu do svého vlastnictví 

  

3) rozhodlo 

  
označit  budovu č.p. 1475, obč. vybavenost  na pozemku p.č.st. 1545 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, 

obec Ostrava, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih, dle čl. 9 odst. (1) písm. 

b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění, za podmínky, že 

statutární město Ostrava nabude uvedenou budovu do svého vlastnictví 
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ZM_M 19 
Návrh přijmout darem nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 2268/ZM1418/35 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 08984/RM1418/125 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  přijmout darem nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, a to pozemky: 

- parc.č. 50/4 

- parc.č. 50/7 

- parc.č. 50/19 

- parc.č. 72/6 

- parc.č. 72/12 

od vlastníka Moravskoslezský kraj, sídlo ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 708 90 692, 

zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, sídlo Úprkova 1, 

702 23 Ostrava, IČO 000 95 711 

a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 20 
Návrh darovat a přijmout darem pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 2269/ZM1418/35 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 09103/RM1418/126 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  darovat části pozemků v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle geometrického plánu č. 

5780-32/2017 vyhotoveného pro katastrální území Moravská Ostrava, a to: 

-  část pozemku parc. č. 1293/7 o výměře 184 m2, která je označena jako pozemek parc. č. 

1293/7, 

a 

- část pozemku parc. č. 974/7 o výměře 38 m2,  která je nově označena jako pozemek parc. č. 

974/15 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

oba ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřené městskému obvodu Moravská Ostrava 

a Přívoz 
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- část pozemku parc. č. 672/1 díl “a” o výměře 57 m2 a část pozemku parc. č. 3519/3 díl “b” o 

výměře 53 m2,  

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

Přívoz, které jsou sloučené a nově označené jako pozemek parc. č. 672/5 o výměře 110 m2, 

Moravskoslezskému kraji, IČO 708 90 692, se sídlem 28. října 2771/117, 702 00, Ostrava, 

zastoupenému Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, IČO: 000 95 

711, se sídlem Úprkova 795/1, Přívoz,  702 00, Ostrava  

a uzavřít darovací smlouvu  v rámci “Darovací smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti”, dle 

přílohy č. 7 předloženého  materiálu 

  

2) rozhodlo 

  
přijmout darem části pozemku v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle geometrického plánu 

č. 5780-32/2017 vyhotoveného pro katastrální území Moravská Ostrava, 

od vlastníka Moravskoslezský kraj, IČO 708 90 692, se sídlem 28. října 2771/117, 702 00, 

Ostrava, zastoupeného Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, IČO 

000 95 711, se sídlem Úprkova 795/1, Přívoz, 702 00, Ostrava, a to části pozemku parc. č. 974/2: 

-  o výměře 20 m2, která je nově označena jako pozemek parc. č. 974/16 

-  o výměře 20 m2, která je nově označena jako pozemek parc. č. 974/17 

-  o výměře 46 m2, která je nově označena jako pozemek parc. č. 974/18 

-  o výměře 36 m2, která je nově označena jako pozemek parc. č. 974/11 

-  o výměře 85 m2, která je nově označena jako pozemek parc. č. 974/12 

-  o výměře 173 m2, která je nově označena jako pozemek parc. č. 974/13 

-  o výměře 62 m2, která je nově označena jako pozemek parc. č. 974/14, 

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

a uzavřít darovací smlouvu, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 21 
Návrh na zrušení usnesení ZM a návrh na záměr města neprodat 
nemovitou věc v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 2270/ZM1418/35 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 09092/RM1418/126 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
zrušit své usnesení č. 2231/ZM1418/34 ze dne 11. 4. 2018 - bod 2) viz příloha č. 2 předloženého 

materiálu 
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2) rozhodlo 

  
že město nemá záměr prodat  

část pozemku p.p.č. 1093 o výměře 28 m2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, která je dle 

geometrického plánu č. 2232-40/2017 nově označena jako pozemek p.p.č. 1093/3 v k. 

ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 

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

Hulváky 

  

 
ZM_M 22 
Návrh na nepřijetí darem pozemky v k.ú. Hošťálkovice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 2271/ZM1418/35 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 08987/RM1418/125 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
nepřijmout darem hmotné nemovité věci v k.ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, a to: 

pozemek parc.č. 493/2, 

pozemek parc.č. 493/3 

od podílových spoluvlastníků, fyzických osob 

  

 
ZM_M 23 
Návrh koupit nemovité věci v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 2272/ZM1418/35 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 08981/RM1418/125 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
koupit nemovitou věc v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, a to pozemek p. p. č. 540/19, od 

vlastníka XXXXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXX XXXXXXX 

XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za cenu obvyklou 19.027,00 Kč 
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a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) si vyhrazuje 

  
rozhodnutí označit pozemek p. p. č. 540/19, k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, 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 statutární 

město Ostrava nabude uvedený pozemek do svého vlastnictví 

  

3) rozhodlo 

  
označit pozemek p. p. č. 540/19, k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, 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 statutární město 

Ostrava nabude uvedený pozemek do svého vlastnictví 

  

4) rozhodlo 

  
koupit nemovité věci v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, a to spoluvlastnické podíly pozemků: 

- p. p. č. 292/1 

- p. p. č. 292/18 

- p. p. č. 292/8 

od podílových spoluvlastníků: 

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

XXXXX X X XXXXXXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 3/16) 

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

XXXXX X X XXXXXXXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 3/16) 

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

XXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 

3/8) 

za cenu obvyklou v celkové výši 240.133,00 Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 24 
Návrh koupit pozemky v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava a zahájit 
jednání ve věci uzavření kupní smlouvy 
  
Usnesení číslo: 2273/ZM1418/35 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 08982/RM1418/125 
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Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
koupit pozemky v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, a to: 

- p. č. st. 253 

- p. č. st. 536 

- p. p. č. 212/5 

- p. p. č. 1049 

- p. p. č. 253/1 

od: 

MILNEA státní podnik v likvidaci, se sídlem Třanovského 622/11, Řepy, 163 00, Praha 6, IČO: 

000 16 187 

vše za kupní cenu (cenu obvyklou) v celkové výši 702.000,- Kč 

a zahájit jednání ve věci uzavření kupní smlouvy 

  

 
ZM_M 25 
Návrh koupit nemovité věci v k. ú. Svinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 2274/ZM1418/35 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 08988/RM1418/125 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
nekoupit nemovitou věc v k. ú. Svinov, obec Ostrava, a to pozemek parc. č. 2993/4 od vlastníka 

XXXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXX XXXXXXXX XXXXXX XXX 

XX XXXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu požadovanou ve výši 448.200,00 Kč 

  

2) rozhodlo 

  
koupit nemovitou věc v k. ú. Svinov, obec Ostrava, a to pozemek parc. č. 2993/4 od vlastníka 

XXXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXX XXXXXXXX XXXXXX XXX 

XX XXXXXXXXXXXXXX, za cenu obvyklou ve výši 220.610,00 Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodlo 

  
nekoupit nemovitou věc v k. ú. Svinov, obec Ostrava, a to pozemek parc. č. 1185/6 od vlastníka 
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XXXX XXXXX XXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXX XXXXXXXX 

XXX XX XXXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu požadovanou ve výši 10.000,00 Kč 

  

4) rozhodlo 

  
koupit nemovitou věc v k. ú. Svinov, obec Ostrava, a to pozemek parc. č. 1185/6 od vlastníka 

XXXX XXXXX XXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXX XXXXXXXX 

XXX XX XXXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu obvyklou ve výši 3.210,00 Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

5) si vyhrazuje 

  
rozhodnutí označit nemovité věci, uvedené v bodu 2) a 4) tohoto usnesení, jakožto majetek 

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

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

nemovité věci statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  

6) rozhodlo 

  
označit nemovité věci, uvedené v bodu 2) a 4) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený 

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

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

statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  

 
ZM_M 26 
Návrh koupit pozemek parc.č. 530/51, k.ú. Svinov, obec Ostrava, návrh 
na záměr města prodat část nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 2275/ZM1418/35 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 09083/RM1418/126 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
nekoupit nemovitou věc v k.ú. Svinov, obec Ostrava, a to pozemek parc.č. 530/51, od 

podílových spoluvlastníků: 

- XXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště X XXXXXX XXXXXXXX XXX XX 

XXXXX XX X XXXXXXXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 1/2) 

- XXXXX XXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXX XXXXXXXX XXXXXX XXX XX 
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XXXXXXXXXXXXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 1/2) 

za kupní cenu požadovanou v celkové výši 210.750,00 Kč 

  

2) rozhodlo 

  
koupit nemovitou věc v k.ú. Svinov, obec Ostrava, a to pozemek parc.č. 530/51, od podílových 

spoluvlastníků: 

- XXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště X XXXXXX XXXXXXXX XXX XX 

XXXXX XX X XXXXXXXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 1/2) 

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

XXXXXXXXXXXXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 1/2) 

za kupní cenu obvyklou v celkové výši 90.290,00 Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) si vyhrazuje 

  
rozhodnutí označit pozemek, uvedený v bodu 2) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený 

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

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

statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  

4) rozhodlo 

  
označit pozemek, uvedený v bodu 2) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému 

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

Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že předmětný pozemek statutární 

město Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  

5) rozhodlo 

  
o záměru města prodat část nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, ve vlastnictví 

statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Michálkovice, a to část pozemku p.p.č. 

147/17, zahrada, o výměře 43 m2, která je dle geometrického plánu č. 1909-43/2015 oddělena a 

nově označena jako pozemek p.p.č. 147/58, zahrada 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 
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ZM_M 27 
Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava (ul. 
Slunná) 
  
Usnesení číslo: 2276/ZM1418/35 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 09106/RM1418/126 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

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

- část pozemku p.p.č. 550/4, zahrada, o výměře 36 m2, která je dle geometrického plánu č. 

2113-21/2018 oddělena a nově označena jako pozemek p.p.č. 550/10, ost. plocha, ost. 

komunikace 

- část pozemku p.p.č. 550/5, trvalý travní porost, o výměře 544 m2, která je dle geometrického 

plánu č. 2113-21/2018 oddělena a nově označena jako pozemek p.p.č. 550/5, ost. plocha, ost. 

komunikace 

od vlastníka XXXX XXXXX XXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXX XXXXXX XXX 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za cenu obvyklou v celkové výši 242.060,00 Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) si vyhrazuje 

  
rozhodnutí označit nově vzniklý pozemek p.p.č. 550/10, ost. plocha, ost. komunikace a nově 

vzniklý pozemek p.p.č. 550/5, ost. plocha, ost. komunikace, k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, 

uvedené v bodě 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 předmětné nově vzniklé pozemky statutární město 

Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  

3) rozhodlo 

  
označit nově vzniklý pozemek p.p.č. 550/10, ost. plocha, ost. komunikace a nově vzniklý 

pozemek p.p.č. 550/5, ost. plocha, ost. komunikace, k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, uvedené v 

bodě 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 předmětné nově vzniklé pozemky statutární město Ostrava 

nabude do svého vlastnictví 
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ZM_M 28 
Návrh nekoupit nemovité věci v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 2277/ZM1418/35 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 1968/ZM1418/30 
k usnesení č. 08983/RM1418/125 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
trvat na svém usnesení č. 1968/ZM1418/30 bod 2. ze dne 15. 11. 2017, kterým 

rozhodlo nekoupit nemovité věci v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava, a to pozemky parc.č. 4401/1 a 

parc.č. 4401/2 od XXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX 

XXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

  

2) ukládá 

  
odboru majetkovému informovat žadatele dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 31.05.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

ZM_M 29 
Návrh nekoupit nemovité věci v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 2278/ZM1418/35 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 08986/RM1418/125 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
nekoupit nemovité věci v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava, a to: 

- pozemek parc.č. 396/1, jehož součástí je stavba Plesná, č.p. 72, jiná stavba 

- pozemek parc.č. 396/7 

  

 
ZM_M 30 
Návrh prodat pozemek p. p. č. 632/14 v k. ú. Solanec pod Soláněm, obec 
Hutisko-Solanec 
  
Usnesení číslo: 2279/ZM1418/35 

(zn.předkl.) 
32 
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k usnesení č. 08999/RM1418/125 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
prodat pozemek p. p. č. 632/14 v k. ú. Solanec pod Soláněm, obec Hutisko-Solanec, ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřený městskému obvodu 

XXXXXXXXX XXXXXXX, rok narození XXXXX bydliště XXXXXXX XXX XXXXXXX 

XXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXX 

za sjednanou kupní cenu ve výši 237.222,- Kč a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3. 

předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo 

  
neprodat pozemek p. p. č. 632/14 v k. ú. Solanec pod Soláněm, obec Hutisko-Solanec, ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřený městskému obvodu 

a) společnosti AAAE hospodářská, s.r.o., se sídlem Růžová 1416/17, Nové Město, 110 00 Praha 

1, 

    IČO: 294 58 366  za  kupní cenu ve výši 222.000,- Kč  

b) XXXXX XXXXXXXX, rok narození XXXXX bydliště XXXXXXXXXX XXXXX XX 

XXXX XXX XX XXXXXXXXXX XXXXX 

    za kupní cenu ve výši 202.078,- Kč 

c) XXXXXX XXXXXXXXXX,  bydliště XXXXXXXX XXXXX XXX XX XXXXXX XXX 

XXXXXXXXXX  

  

 
ZM_M 31 
Návrh prodat část pozemku parc.č. 121/1 v k. ú. Dubina u Ostravy 
  
Usnesení číslo: 2280/ZM1418/35 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 09087/RM1418/126 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
prodat 

část pozemku parc. č. 121/1 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 354 m2 v k. ú. Dubina u Ostravy, 

obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu 
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Ostrava-Jih,  která je dle geometrického plánu č. 429-12/2017 vyhotoveného pro k.ú. Dubina u 

Ostravy označena jako pozemek parc. č. 121/12  - ost. plocha, jiná plocha  

společnosti Czech Investment Fund SICAV, a.s., Počernická 272/96, Malešovice, 108 00 Praha 

10, IČO: 027 89 027 

za kupní cenu ve výši 389.400,- Kč a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého 

materiálu 

  

 
ZM_M 32 
Návrh prodat pozemky v k. ú. Poruba, obec Ostrava, svěřené městskému 
obvodu Poruba - areál Lehké průmyslové zóny Nad Porubkou 
  
Usnesení číslo: 2281/ZM1418/35 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 09102/RM1418/126 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
prodat níže uvedené pozemky v k. ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, svěřené městskému obvodu Poruba, a to: 

- část pozemku parc. č. 2801/118 o výměře 112 m2, která je dle geometrického plánu č. 

2973-215/2016 vyhotoveného pro k. ú. Poruba, obec Ostrava, v roce 2016, označená jako 

pozemek parc. č. 2801/118 v k. ú. Poruba, obec Ostrava 

- pozemek parc. č. 2801/154 

- pozemek parc. č. 2801/155 

- pozemek parc. č. 2801/156 

- pozemek parc. č. 2801/157 

společnosti MBA Kontakt, spol. s r.o., IČO: 64087115, se sídlem Nad Porubkou 2353, Poruba, 

708 00 Ostrava 

za celkovou dohodnutou kupní cenu ve výši 1.226.292,- Kč a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy 

č. 4 předloženého materiálu 

zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé 

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

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

obvodem Poruba za 28.700.000,- Kč za současného přispění Státního fondu životního prostředí 

ČR ve výši 24.395.000,- Kč, přičemž v důsledku podmínek dotace SFŽP nebyl městský obvod 

oprávněn předmětné nemovitosti zcizit po dobu 10 let; 

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

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

investice městského obvodu, přičemž jiná ochrana před vznikem skládky než zástavba 
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(oplocení, ostraha) by znamenala nenávratně vynaložené finanční prostředky městského 

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

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

míst); 

MBA Kontakt, spol. s r.o. vstoupila do právního vztahu s městským obvodem za účelem 

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

1) zrealizovala výstavbu objektu „Školící centrum zpracovatelského průmyslu ABCM/BSC 

konceptu, ul. Nad Porubkou, Ostrava – Poruba“ k jehož užívání byl vydán kolaudační 

souhlas dne 9. 3. 2011 

2) v souladu s podnikatelským záměrem společnost vytvořila nová pracovní místa  

3) provozuje ekonomickou činnost spočívající ve výrobě, obchodě a službách neuvedených v 

přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

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

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

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

představoval zásah do finančního hospodaření kupujícího, kterému se náklady zvyšují o placené 

nájemné, když navíc jediným relevantním důvodem je vázací doba, přičemž důvod spočívá 

výhradně na straně městského obvodu 

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

důvodu uhrazeného nájemného o nájemné ve výši 356 208,- Kč v období po kolaudaci 

stavby od  1. 7. 2011 do 31. 5. 2018; 

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

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

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

MBA Kontakt, spol. s r.o. byl sledovaný záměr uskutečněn; 

- Sjednání kupní ceny ve výši 1500,-Kč/m2 a její snížení o uhrazené nájemné odpovídá 

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

dobu výstavby až do nynějška v legitimním očekávání finančních výdajů souvisejících s koupí 

předmětných nemovitostí ponížených o uhrazené nájemné; 

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

vlastnictví společnosti MBA Kontakt, spol. s r.o., proto jsou tyto pozemky pro město 

nevyužitelné; zástavba však odpovídá investičnímu záměru, který měl být investorem 

realizován; 

s bližším upřesněním dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 33 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Vítkovice, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 2282/ZM1418/35 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 08978/RM1418/125 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 
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o záměru města prodat níže uvedené nemovité věci v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, a to: 

- část pozemku parc.č. 1335/25  - ost. plocha, ost. komunikace  o výměře 5 m2, ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, nesvěřenou městskému obvodu Vítkovice, dle geometrického plánu 

č. 2949-12/2017 vyhotoveného pro k. ú. Vítkovice, nově označenou jako pozemek parc. č. 

1335/67 - ost. plocha, jiná plocha 

- část pozemku parc. č. 143/74 - ost. plocha, manipulační plocha o výměře 6 m2, ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Vítkovice, dle geometrického plánu č. 

2949-12/2017 vyhotoveného pro k. ú. Vítkovice, nově označenou jako pozemek parc. č. 143/76 

- ost. plocha, jiná plocha   

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodlo 

  
vyhradit si rozhodnutí prodat  část pozemku parc. č. 143/74 - ost. plocha, manipulační plocha o 

výměře 6 m2 v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou 

městskému obvodu Vítkovice, dle geometrického plánu č. 2949-12/2017 vyhotoveného pro k.ú. 

Vítkovice, nově označenou jako pozemek parc. č. 1335/67 - ost. plocha, jiná plocha v souladu s 

čl. 7  odst. (3) bod b) Obecně závazné vyhlášky  č. 14/2013, Statut města Ostravy, v úplném 

znění    

  

3) rozhodlo 

  
o záměru města prodat pozemek parc. č. 195/270 v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, svěřený 

městskému obvodu Vítkovice 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
ZM_M 34 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Krásné Pole a v k.ú. 
Svinov, vše obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 2283/ZM1418/35 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 09082/RM1418/126 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o záměru města prodat část nemovité věci: 

- část pozemku parc.č. 937/3 o výměře 96 m2 v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Krásné Pole, která je dle 
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geometrického plánu č. 2213-58/2018 vyhotoveného pro k.ú. Krásné Pole, který je přílohou č. 1 

předloženého materiálu, označena jako pozemek parc.č. 937/8 v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit  

  

2) rozhodlo 

  
o záměru města prodat část nemovité věci: 

- část pozemku parc.č. 659/111 o výměře 52 m2 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Svinov, která je dle 

geometrického plánu č. 2835 - 26/2018 vyhotoveného pro k.ú. Svinov, který je přílohou č. 3 

předloženého materiálu, označena jako pozemek parc.č. 659/305 v k.ú. Svinov, obec Ostrava 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit  

  

 
ZM_M 35 
Návrh na záměr města prodat pozemky k.ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava (Nové Lauby) 
  
Usnesení číslo: 2284/ZM1418/35 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 09088/RM1418/126 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o záměru města prodat 

- pozemek parc. č. 155 

- pozemek parc. č.  156 

- část pozemku parc. č. 159/1 o výměře 1087 m2, která je dle geodetického zaměření, označena 

jako pozemek parc.  č. 159/1, 

včetně všech součástí a příslušenství (parkoviště na pozemku parc. č. 155, parc. č. 156 a  parc. č. 

159/1, chodník na pozemku parc. č. 159/1) 

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

městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, za splnění níže uvedených podmínek 

Nabídka zájemce bude obsahovat níže uvedené údaje: 

- budoucí způsob využití pozemků – účel, 

- prezentace představy celkového projektu vč. 4 pohledů (z ul. Dlouhé, Velké, Pivovarské + 

celkový pohled), zdůvodnění vhodnosti projektu pro záměry města v této lokalitě, 

- způsob řešení parkování, 

- etapizace stavby s konkrétními termíny jejich zahájení a jejich dokončení, 

- nabídková cena minimálně ve výši stanovené aktuálním znaleckým posudkem, tj. 13.928.850,- 

Kč, 
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- finanční zdroje na realizaci stavebního záměru, vč. věcného a finančního zajištění 

archeologického průzkumu,  

- prohlášení o akceptaci níže uvedených podmínek statutárního města Ostravy, 

- uvedení staveb případně potřebných pro realizaci plánované zástavby na části pozemku parc. č. 

159/1 o výměře 151 m2, která je dle geodetického zaměření, označena jako pozemek parc.  č. 

159/3 a které bude nutno řešit individuálně podle konkrétního projektu. 

Předložení nabídek je přípustné pouze v písemné podobě, v uzavřené obálce označené “Nové 

Lauby”  s adresou odesílatele, nejpozději ve lhůtě do 31. 7. 2018, na adresu statutárního města 

Ostravy. 

Zároveň si zastupitelstvo města vyhrazuje právo  kdykoliv tento záměr zrušit. 

V rámci smlouvy o smlouvě budoucí kupní jsou stanoveny tyto podmínky: 

- plánovaná stavba bude omezena základními regulačními podmínkami Útvaru hlavního 

architekta a stavebního řádu z ledna 2018, 

- bude obsažen souhlas se zřízením předkupního práva věcného k předmětným nemovitým 

věcem, 

- bude zřízen zákaz zcizení, 

- zákaz zatížení - zatížení bude možné pouze s předchozím souhlasem statutárního města 

Ostravy vyjma inženýrských sítí,   

- převod pozemků bude realizován až po uskutečnění 1. etapy stavby, 

- bude sjednána rozvazovací podmínka pro případ, že archeologickým průzkumem by byla 

stavba znemožněna, nebo výrazně ztížena, 

- bude sjednaná rozvazovací podmínka pro případ nerealizace stavby ve sjednaných termínech 

(příp. v jejich městem schválených prodlouženích). 

  

 
ZM_M 36 
Návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k. ú. Petřvald u Nového 
Jičína, obec Petřvald, návrh na záměr města neprodat část nemovité 
věci v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 2285/ZM1418/35 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 09089/RM1418/126 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o záměru města prodat pozemek p.p.č. 819/22 v k.ú. Petřvald u Nového Jičína, obec Petřvald, ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřený městskému obvodu 

obci Petřvald, Petřvald 1 - Petřvald 175, 742 60 Petřvald, IČO: 002 98 263 

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

  
že město nemá záměr  prodat část pozemku parc.č. 31/1 - zahrada o výměře cca 520 m2 v k.ú. 

Stará Bělá, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému 

obvodu Stará Bělá, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 3/1 předloženého materiálu  

  

 
ZM_M 37 
Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k. ú. Slezská Ostrava, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 2286/ZM1418/35 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 08979/RM1418/125 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
že město nemá záměr prodat nemovité věci v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, nesvěřené městskému obvodu Slezská Ostrava, a to: 

- pozemek parc. č. 2408/3 

- pozemek parc. č. 2410/2 

- pozemek parc. č. 2411/1 

(viz příloha č. 1) 

  

 
ZM_M 38 
Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k. ú. Svinov a v k.ú. 
Výškovice u Ostravy, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 2287/ZM1418/35 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 07375/RM1418/104 
k usnesení č. 08980/RM1418/125 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
že město nemá záměr prodat nemovitou věc 

- pozemek parc.č. 530/7 v k. ú. Svinov, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Svinov  
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2) rozhodlo 

  
že město nemá záměr prodat nemovité věci 

- pozemek parc.č. 808/6 

- pozemek parc.č. 881/5 

- pozemek parc.č. 886 

vše v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih 

  

3) rozhodlo 

  
že město nemá záměr prodat nemovitou věc 

- pozemek parc.č. 886 v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih 

  

 
ZM_M 39 
Návrh na záměr města neprodat pozemky v k.ú. Třebovice ve Slezsku, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 2288/ZM1418/35 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 09084/RM1418/126 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
že město nemá záměr prodat nemovité věci v k.ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava, ve 

vlastnictví statutárního města Ostrava, a to pozemky: 

svěřené městskému obvodu 

- pozemek parc.č. 1311/2 

nesvěřené městskému obvodu 

- pozemek parc.č. 1308/1 

- část pozemku parc.č. 4462/5 o výměře 946 m2, která je dle návrhu geometrického 

plánu vyhotoveného pro k.ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava, nepotvrzeného katastrálním 

úřadem, oddělena a označena jako pozemek parc.č. 4462/5 

  

 
ZM_M 40 
Návrh na záměr města neprodat a prodat pozemky, návrh na nevyužití 
předkupního práva ke stavbě, vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava (ul. Sokolská) 
  

(zn.předkl.) 
32 
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Usnesení číslo: 2289/ZM1418/35 
  
k usnesení č. 09090/RM1418/126 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
že město nemá záměr prodat pozemek parc. č. 947/5 

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

městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  

2) rozhodlo 

  
o záměru města prodat pozemek parc. č. 947/8 

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

městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

3) projednalo 

  
nabídku na využití předkupního práva ke stavbě č. p. 1663 stojící na pozemku parc. č. 947/8 v k. 

ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava ve vlastnictví společnosti Ocelářská unie a.s., se sídlem 

Jindřišská 939/20 Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 471 15 998 učiněnou podle §3056 zákona č. 

89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 

  

4) rozhodlo 

  
že nevyužije předkupního práva podle §3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve 

znění pozdějších předpisů, ke stavbě č. p. 1663 stojící na pozemku parc. č. 947/8 v k. ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví společnosti Ocelářská unie a.s., se sídlem 

Jindřišská 939/20 Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 471 15 998 

  

 
ZM_M 41 
Návrh na záměr města neprodat pozemky v k.ú. Moravská Ostrava a k. ú. 
Přívoz, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 2290/ZM1418/35 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 09091/RM1418/126 
  
Zastupitelstvo města 

  



Statutární město Ostrava 
zastupitelstvo města 

Usnesení 

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

Strana 42/54  
  

1) rozhodlo 

  
že město nemá záměr prodat pozemek parc. č. 2641/66 

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

  

2) rozhodlo 

  
že město nemá záměr prodat pozemek parc. č. 1289/1 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

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

Přívoz 

  

3) rozhodlo 

  
že město nemá záměr prodat pozemek p. p. č. 512/2 

v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, 

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

Přívoz 

  

 
ZM_M 42 
Návrh na záměr neprodat části pozemku v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 2291/ZM1418/35 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 08910/RM1418/124 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o záměru města neprodat část pozemku p. p. č. 495/1 - ostatní plocha, silnice, a to část A o 

výměře 9,2 m2 a část B o výměře 58,8 m2 v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, dle zákresu ve 

snímku, který je přílohou č. 1/1 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 61 
Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Radvanice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 2292/ZM1418/35 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 09170/RM1418/127 
  
Zastupitelstvo města 
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1) rozhodlo 

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

- parc.č. 725/3 

- parc.č. 726 

- parc.č. 727/1 

- parc.č. 730/15 

- parc.č. 730/16 

- parc.č. 799/3 

od vlastníka: 

XXXXXXXX XXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXXX XXXXXX XXX XX 

XXXXXXXXXXXXXXXXX, za cenu obvyklou v celkové výši 509.250,00 Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo 

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

- parc.č. 737/2 

- parc.č. 737/3 

od vlastníka: 

XXXXXXXXX XXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXXX XXXXXX XXX 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXX, za cenu obvyklou v celkové výši 61.250,00 Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) si vyhrazuje 

  
rozhodnutí označit nemovité věci v k.ú. Radvanice, obec Ostrava, a to pozemky: 

- parc.č. 726 

- parc.č. 727/1 

- parc.č. 730/15 

- parc.č. 730/16 

- parc.č. 799/3, 

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 předmětné pozemky statutární město Ostrava nabude do svého 

vlastnictví 

  

4) rozhodlo 

  
označit nemovité věci v k.ú. Radvanice, obec Ostrava, a to pozemky: 
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- parc.č. 726 

- parc.č. 727/1 

- parc.č. 730/15 

- parc.č. 730/16 

- parc.č. 799/3, 

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 předmětné pozemky statutární město Ostrava nabude do svého 

vlastnictví 

  

 
ZM_M 62 
Návrh nekoupit a koupit pozemky v k. ú. Muglinov, obec Ostrava a 
zahájit jednání o koupi pozemků 
  
Usnesení číslo: 2293/ZM1418/35 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 09171/RM1418/127 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
nekoupit pozemky v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, a to: 

- pozemek p.č. 114/112, 

- pozemek p.č. 114/34, 

- pozemek p.č. 115/1, 

- pozemek p.č. 113/2, 

- pozemek p.č. 422/2, 

- pozemek p.č. 117, 

- pozemek p.č. 114/1 

od: 

Otevřený podílový fond AMISTA ČESKÝ POZEMKOVÝ FOND, 

AMISTA investiční společnost, a.s., se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00, Praha 8,      

IČO: 714 90 469, obhospodařování majetku v podílovém fondu 

AMISTA investiční společnost, a.s., se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00, Praha 8,      

IČO: 274 37 558 

  

2) rozhodlo 

  
zahájit jednání o koupi: 

- části pozemku p.č. 114/112 v k. ú. Muglinov, obec Ostrava o výměře cca 500 m2, která bude 

dotčena investiční stavbou města “Oprava vodovodu a kanalizace v ul. Otova”, a to dle zákresu 

ve snímku, který je přílohou č. 4 tohoto materiálu, 
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od: 

Otevřený podílový fond AMISTA ČESKÝ POZEMKOVÝ FOND, 

AMISTA investiční společnost, a.s., se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00, Praha 8, IČO: 714 

90 469, obhospodařování majetku v podílovém fondu 

AMISTA investiční společnost, a.s., se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00, Praha 8, IČO: 

274 37 558 

  

3) rozhodlo 

  
zahájit jednání o koupi pozemků v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, a to: 

- pozemek p.č.st. 657, 

- pozemek p.č. 388/1,  

- pozemek p.č. 388/2, 

- pozemek p.č. 393/1, 

- pozemek p.č. 414/4, 

- pozemek p.č. 421/29, 

- pozemek p.č. 421/36, 

- pozemek p.č. 530, 

od: 

Otevřený podílový fond AMISTA ČESKÝ POZEMKOVÝ FOND, 

AMISTA investiční společnost, a.s., se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00, Praha 8,      

IČO: 714 90 469, obhospodařování majetku v podílovém fondu 

AMISTA investiční společnost, a.s., se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00, Praha 8,     

IČO: 274 37 55 

za cenu obvyklou ve výši 9.326.600,-Kč dle znaleckého posudku č. 361-04/2018 ze dne 27. 1. 

2018 

  

 
ZM_M 43 
Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo z důvodu vzniku 
víceprací a méněprací v rámci stavby „Hasičská zbrojnice Ostrava - 
Michálkovice“ 
  
Usnesení číslo: 2294/ZM1418/35 

(zn.předkl.) 
34 

  
k usnesení č. 09114/RM1418/126 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 1570/2017/OI/VZKÚ z důvodu vzniku méněprací a 

víceprací v rámci stavby „Hasičská zbrojnice Ostrava - Michálkovice“ se zhotovitelem 
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OSTRAVSKÉ STAVBY a.s. 

se sídlem: Karolíny Světlé 958/11, 702 00 Ostrava - Přívoz 

IČO: 64610225 

kterým se upravuje cena stavby na částku 22 803 891,40 Kč bez DPH dle přílohy č.1 

předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 44 
Zpráva o stavu pořizování územních studií dle Územního plánu Ostravy 
  
Usnesení číslo: 2295/ZM1418/35 

(zn.předkl.) 
34 

  
k usnesení č. 09110/RM1418/126 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) bere na vědomí 

  
zprávu o stavu pořizování územních studií dle Územního plánu Ostravy 

  

 
ZM_M 45 
Návrh darovacích smluv uzavřených mezi statutárním městem Ostravou 
a příjemci podpory z projektu „Koruna ze vstupu” 
  
Usnesení číslo: 2296/ZM1418/35 

(zn.předkl.) 
33 

  
k usnesení č. 09025/RM1418/125 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o poskytnutí daru ve výši 150 000,- Kč právnické osobě: The Kukang Rescue program, z. s., 

IČO: 05611717, se sídlem Vinohradská 208/14, 120 00 Praha 2, dle důvodové zprávy a uzavření 

darovací smlouvy mezi Statutárním městem Ostravou a uvedenou právnickou osobou, jejímž 

předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 150 000,- Kč pro účely projektu The Kukang 

Rescue Program - ochrana outloňů váhavých a boj proti ilegálnímu obchodu se zvířaty v 

Indonésii na Sumatře dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

  

2) rozhodlo 

  
o poskytnutí daru ve výši 25 000,- Kč právnické osobě: Derbianus Conservation, z. s.,        

IČO: 22858598, se sídlem Kamýcká 129, 165 00 Praha 6, dle důvodové zprávy a uzavření 
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darovací smlouvy mezi Statutárním městem Ostravou a uvedenou právnickou osobou, jejímž 

předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 25 000,- Kč pro účely projektu Derbianus 

Conservation - záchrana kriticky ohrožené antilopy Derbyho v Senegalu dle přílohy č. 3 

předloženého materiálu 

  

3) rozhodlo 

  
o poskytnutí daru ve výši 67 500,- Kč právnické osobě: Centre for Resources, Environment and 

Climate Change (CeREC), IČO: A-1140 (Registration number), se sídlem 26/17 Phung Chi Kien 

Street, Cau Giay District, Hanoi City, Vietnam dle důvodové zprávy a uzavření darovací 

smlouvy mezi Statutárním městem Ostravou a uvedenou právnickou osobou, jejímž předmětem 

je poskytnutí finančního daru ve výši 67 500,- Kč pro účely projektu TSNM projekt (Langur 

indočínský) - záchrana a výzkum kriticky ohroženého langura indočínského ve Vietnamu dle 

přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

4) rozhodlo 

  
o poskytnutí daru ve výši 67 500,- Kč fyzické osobě: XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX 

XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XX XX XXX XXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXX 

XXXXXXXXX dle důvodové zprávy a uzavření darovací smlouvy mezi Statutárním městem 

Ostravou a uvedenou fyzickou osobou, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 

67 500,- Kč pro účely projektu Coffee and Primate Conversation - ochrana gibona stříbrného v 

oblasti Centrální Jáva v Indonésii dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

5) rozhodlo 

  
o poskytnutí daru ve výši 25 000,- Kč právnické osobě: Global Wildlife Conservation,      

IČO: 26-2887967, PO Box 129, Austin, TX 78767-0129 USA, dle důvodové zprávy a uzavření 

darovací smlouvy mezi Statutárním městem Ostravou a uvedenou právnickou osobou, jejímž 

předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 25 000,- Kč pro účely projektu Saola Working 

Group (SWG) - ochrana Annamského pohoří na hranici Laosu a Vietnamu s cílem zachránit 

(nejen) saolu před vyhubením dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

6) rozhodlo 

  
o poskytnutí daru ve výši 25 000,- Kč právnické osobě: Chráníme mořské želvy z.s.,         

IČO: 06608477, Velkoveská 81, 250 72 Předboj dle důvodové zprávy a uzavření darovací 

smlouvy mezi Statutárním městem Ostravou a uvedenou právnickou osobou, jejímž předmětem 

je poskytnutí finančního daru ve výši 25 000,- Kč pro účely programu Mořskéželvy.cz/Chráníme 

mořské želvy.cz - ochrana mořských želv v Indonésii na Borneu dle přílohy č. 7 předloženého 

materiálu 

  

7) rozhodlo 
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o poskytnutí daru ve výši 25 000,- Kč právnické osobě: Yayasan Ekosistem Lestari,         

IČO: AHU-4978.AH.O 1.04.Tahun 2009, se sídlem Jl. K.H. Wahid Hasyim No 51/74; Medan 

Baru; Medan 20154; Sumatera Utara; Indonesia, dle důvodové zprávy a uzavření darovací 

smlouvy mezi Statutárním městem Ostravou a uvedenou právnickou osobou, jejímž předmětem 

je poskytnutí finančního daru ve výši 25 000,- Kč pro účely projektu Sumatran Orangutan 

Conservation Program (SOCP) - prevence vyhubení orangutana sumaterského a ochrany jeho 

přirozeného habitatu na Sumatře v Indonésii dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  

8) rozhodlo 

  
o poskytnutí daru ve výši 25 000,- Kč právnické osobě: Green-books.org z. s., IČO: 02389355, 

se sídlem Veleslavínská 150/44, PSČ 162 00, Praha 6, dle důvodové zprávy a uzavření darovací 

smlouvy mezi Statutárním městem Ostravou a uvedenou právnickou osobou, jejímž předmětem 

je poskytnutí finančního daru ve výši 25 000,- Kč pro účely projektu Green-books.org - 

poskytování dětských knih o zvířatech, rostlinách a přírodě v indonéském jazyce v Indonésii, dle 

přílohy č. 9 předloženého materiálu 

  

  

9) rozhodlo 

  
o poskytnutí daru ve výši 25 000,- Kč fyzické osobě: XXXX XXXXXXX XXXXXX 

XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XX XXXX 

XXXXXXX XXXXXXX, dle důvodové zprávy a uzavření darovací smlouvy mezi Statutárním 

městem Ostravou a uvedenou fyzickou osobou, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru 

ve výši 25 000,- Kč pro účely projektu Reintrodukce a ochrana kriticky ohrožených ryb gudeí v 

Mexiku dle přílohy č. 10 předloženého materiálu 

  

10) rozhodlo 

  
o poskytnutí daru ve výši 25 000,- Kč právnické osobě: Zoo Leipzig GmbH,                 

IČO: DE811745996, se sídlem Pfaffendorfer St. 29, 04105 Leipzig, Germany dle důvodové 

zprávy a uzavření darovací smlouvy mezi Statutárním městem Ostravou a uvedenou právnickou 

osobou, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 25 000,- Kč pro účely projektu 

The Endangered Primate Rescue Center (EPRC) dle přílohy č. 11 předloženého materiálu 

  

11) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- zvyšuje financování 

pol. 8115, ORJ 120 .............................................. o 460 tis. Kč 

- zvyšují neinvestiční transfery 

§ 3741, pol. 5222, ORJ 300 .................................. o 225 tis. Kč 

- zvyšují peněžní dary do zahraničí 
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§ 3741, pol. 5531, ORJ 300 .................................. o 235 tis. Kč 

  

12) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 11) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.05.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

ZM_M 46 
Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí 
města Ostravy na realizaci projektu “Provoz záchranné stanice pro 
volně žijící živočichy v Bartošovicích v roce 2018” 
  
Usnesení číslo: 2297/ZM1418/35 

(zn.předkl.) 
33 

  
k usnesení č. 09125/RM1418/126 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

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

250.000 Kč právnické osobě: ZO ČSOP Nový Jičín 70/02, IČO: 47657901 se sídlem 

Bartošovice 146, PSČ 742 54 na provoz Záchranné stanice pro volně žijící živočichy v 

Bartošovicích na Moravě v roce 2018 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního 

prostředí města Ostravy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- zvyšuje financování 

pol. 8115, ÚZ 1030, ORJ 120 ........................... o 250 tis. Kč 

- zvyšují neinvestiční transfery 

§ 3741, pol. 5222, ÚZ 1030, ORJ 190 .............. o 250 tis. Kč 

  

3) ukládá 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 23.05.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

ZM_M 47 
Poskytnutí bezúročných zápůjček za účelem předfinancování výdajů na 
pořízení kotlů v rámci dotačního programu “Kotlíkové dotace v 
Moravskoslezském kraji” 
  
Usnesení číslo: 2298/ZM1418/35 

(zn.předkl.) 
33 

  
k usnesení č. 09126/RM1418/126 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o poskytnutí bezúročných zápůjček z rozpočtu statutárního města Ostravy v celkové výši 983 

750 Kč fyzickým osobám uvedeným ve smlouvách v přílohách č. 1 až 8 předloženého materiálu 

za účelem předfinancování výdajů na pořízení kotlů v rámci dotačního programu “Kotlíkové 

dotace v Moravskoslezském kraji” a o uzavření příslušných smluv o zápůjčce dle přílohy č. 1 až 

8 předloženého materiálu mezi statutárním městem Ostrava a shora uvedenými fyzickými 

osobami 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- snižují ostatní neinvestiční výdaje 

§ 3713, pol. 5909, ORJ 190 ....................................... o 984 tis. Kč 

- zvyšují investiční půjčené prostředky obyvatelstvu 

§ 3713, pol. 6460, ORJ 190 ....................................... o 984 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
radě města 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.05.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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ZM_M 48 
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města 
Ostravy pro rok 2018 v oblasti Revitalizace veřejného prostoru a na 
vyhlášení II. výzvy dotačního programu “fajnOVY prostor” na revitalizaci 
veřejného prostoru. 
  
Usnesení číslo: 2299/ZM1418/35 

(zn.předkl.) 
33 

  
k usnesení č. 09075/RM1418/126 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o neposkytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2018 v oblasti 

revitalizace veřejného prostoru dle přílohy č. 1 a č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo 

  
- o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2018 v oblasti 

revitalizace veřejného prostoru žadatelům dotací uvedeným v příloze č. 1 a č. 2 předloženého 

materiálu 

- o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelových dotací mezi statutárním městem 

Ostrava a žadateli o dotaci uvedenými výše v tomto bodu usnesení dle přílohy č. 5 předloženého 

materiálu 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

s n i ž u j e  účelová rezerva 

ORJ 300, § 3745, pol. 5901                                              o        3 111 tis. Kč 

z v y š u j í neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-práv.osobám 

ORJ 300, § 3745, pol. 5213                                             o             290 tis. Kč 

z v y š u j í neinvestiční transfery spolkům 

ORJ 300, § 3745, pol.  5222                                             o            988 tis. Kč 

z v y š u j í neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 

ORJ 300, § 3745, pol.  5223                                             o              87 tis. Kč 
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z v y š u j í neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek 

ORJ 300, § 3745, pol.  5225                                             o             59 tis. Kč 

z v y š u j í neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 

ORJ 300, § 3745, pol.  5493                                             o          172 tis. Kč 

z v y š u j í investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-práv.osobám 

ORJ 300, § 3745, pol. 6313                                             o             93 tis. Kč 

z v y š u j í investiční transfery spolkům 

ORJ 300, § 3745, pol.  6322                                             o       1 011 tis. Kč 

z v y š u j í investiční transfery církvím a náboženským společnostem 

ORJ 300, § 3745, pol. 6323                                              o           370 tis. Kč 

z v y š u j í investiční transfery společenství vlastníků jednotek 

ORJ 300, § 3745, pol. 6324                                              o             41 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.05.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
5) schvaluje 

  
návrh na vyhlášení výběrového řízení  a rozhodnout o vyhlášení II. výzvy výběrového řízení na 

poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 49 
Uzavření Smlouvy o úvěru pro městský obvod Vítkovice s Českou 
spořitelnou, a.s. 
  
Usnesení číslo: 2300/ZM1418/35 

(zn.předkl.) 
29 

  
k usnesení č. 2107/ZM1418/32 
k usnesení č. 08455/RM1418/117 
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zastupitelstvo města 
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V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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k usnesení č. 09037/RM1418/125 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o uzavření Smlouvy o úvěru mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 

Ostrava, IČO 00845451 a Českou spořitelnou, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČO 

45244782 ve znění dle přílohy č. 1  předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 50 
Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na 
zajištění 19. ročníku mezinárodního veletrhu CZECH RAILDAYS 
  
Usnesení číslo: 2301/ZM1418/35 

(zn.předkl.) 
39 

  
k usnesení č. 09132/RM1418/126 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
  

a) o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 160 tis. Kč společnosti Railway Builder, s. r. 

o., IČO: 24256030, se sídlem: Na Petřinách 1945/55, 162 00  Praha 6 - Břevnov, na zabezpečení 

19. ročníku mezinárodního železničního veletrhu CZECH RAILDAYS 

b) o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo 

  
schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

s n í ž í: 

kapitálové výdaje na: 

§ 2212, pol. 6121, ORG 0000000003093, ORJ 0100       o 160 tis. Kč 

z v ý š í: 

běžné výdaje na: 

§ 2291, pol. 5213, ORJ 0100                                             o 160 tis. Kč 

  



Statutární město Ostrava 
zastupitelstvo města 

Usnesení 
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3) ukládá 

  
radě města realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.05.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

ZM_M 63 
Schválení navýšení přiměřeného zisku za rok 2017 dopravci Dopravní 
podnik Ostrava a.s. 
  
Usnesení číslo: 2302/ZM1418/35 

(zn.předkl.) 
39 

  
k usnesení č. 09145/RM1418/127 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
navýšení přiměřeného zisku za rok 2017 dopravci Dopravní podnik Ostrava a.s. o 15.000 tis. Kč 

z původních 50.000 tis. Kč na 65.000 tis. Kč. 

  

 
 


