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Usnesení

Přehled usnesení zastupitelstva města dle čísel ze dne: 20.06.2018
Číslo usnesení

Materiál

Název

zn.předkl.

2303/ZM1418/36

ZM_M 0

35

2304/ZM1418/36

ZM_M 0

2305/ZM1418/36

ZM_M 0

2306/ZM1418/36
2307/ZM1418/36

ZM_M 1
ZM_M 28

2308/ZM1418/36

ZM_M 29

2309/ZM1418/36

ZM_M 74

2310/ZM1418/36

ZM_M 3

2311/ZM1418/36

ZM_M 4

2312/ZM1418/36

ZM_M 5

2313/ZM1418/36

ZM_M 6

2314/ZM1418/36

ZM_M 35

2315/ZM1418/36

ZM_M 36

2316/ZM1418/36

ZM_M 37

2317/ZM1418/36

ZM_M 38

Schválení programu 36. zasedání zastupitelstva
města konaného dne 20.06.2018
Volba ověřovatelů zápisu z 36. zasedání
zastupitelstva města konaného dne 20.06.2018
Zpráva ověřovatelů zápisu z 35. zasedání
zastupitelstva města
Informace o činnosti orgánů města
Schválení účetní závěrky Magistrátu města
Ostravy a účetní jednotky statutární město Ostrava
k rozvahovému dni 31. 12. 2017 za účetní období
1. 1. 2017 - 31. 12. 2017
Zpráva o hospodaření SMO za rok 2017 závěrečný účet
Návrh na rozdělení volných zdrojů u základního
běžného účtu
Stanovení počtu členů zastupitelstva města pro
volební období 2018 - 2022
Návrh na poskytnutí bezúročných zápůjček
zaměstnancům dle Statutu sociálního fondu
zaměstnanců statutárního města Ostravy
zařazených do magistrátu města Ostravy
Schválení Registrace akce a Rozhodnutí o
poskytnutí dotace pro projekt “Zateplení
přírodovědné učebny ZŠO, Zelená” v rámci
Operačního programu Životní prostředí 20142020
Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro
projekt “Energetické úspory - ZŠO, Zelená” v
rámci Operačního programu Životní prostředí
2014-2020
Informace o vyřízení dotazu člena zastupitelstva
města Ing. Zbyňka Šebesty, vznesený na 35.
zasedání zastupitelstva města dne 23.5.2018
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 Veřejnoprávní
smlouvy o výkonu některých úkolů řídicího
orgánu zprostředkujícím subjektem v rámci
implementace OP PIK 2014 - 2020 ze dne 22. 3.
2017
Strategický plán rozvoje městského obvodu
Poruba 2018 - 2023 s výhledem do roku 2030
Souhlas s přijetím dotace z Integrovaného
regionálního operačního programu pro projekt: 1)
“ITI - Modernizace učeben ZŠ Bohumínská”, 2)

72
72
35
29

29
29
35
35

35

35

35

35

35
35
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2318/ZM1418/36

ZM_M 75

2319/ZM1418/36

ZM_M 39

2320/ZM1418/36

ZM_M 50

2321/ZM1418/36

ZM_M 7

2322/ZM1418/36

ZM_M 24

2323/ZM1418/36

ZM_M 31

2324/ZM1418/36

ZM_M 40

2325/ZM1418/36

ZM_M 41

2326/ZM1418/36

ZM_M 42

2327/ZM1418/36

ZM_M 43

2328/ZM1418/36

ZM_M 76

Usnesení

“ITI - Modernizace učeben ZŠ Pěší”, 3) “ITI Modernizace učeben ZŠ Chrustova” a 4) “ITI Modernizace učeben ZŠ Chrustova, odloučené
pracoviště Škrobálkova”
Schválení Registrace akce a Rozhodnutí o
poskytnutí dotace pro projekt “Energetické úspory
v BD Úprkova 11” v rámci Integrovaného
regionálního operačního programu
Prohlášení projektu “Ekologizace veřejné dopravy
v Ostravě - Porubě” za záležitost zvláštního
významu
Návrh na záměr města prodat nemovité věci ve
vlastnictví SMO v “Rozvojové zóně Hrušov”
Návrh na změnu účelů použití u poskytnutých
příspěvků a poskytnutí investičních příspěvků
Městské nemocnici Ostrava, příspěvková
organizace, z Fondu pro rozvoj Městské
nemocnice Ostrava
Realizace akcí pro Městskou nemocnici
Ostrava,p.o., dle příl.č.1 a jejich financování z
rozpočtu Statutárního města Ostrava - z fondu pro
rozvoj Městské nemocnice Ostrava
Úprava rozpočtu - navýšení neinvestičního
příspěvku Městské nemocnici Ostrava,
příspěvkové organizaci
Návrh na poskytnutí peněžních prostředků z
výnosu daní z hazardních her v oblasti sociální
péče a protidrogové prevence pro rok 2018
Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o
poskytnutí účelových dotací s organizací Asociace
TRIGON, o.p.s., ev. č. 0023/2018/SVZ a
Střediskem pracovní rehabilitace - denní stacionář,
o.p.s., ev. č. 0362/2015/SVZV
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní
smlouvě o poskytnutí účelové dotace z odvodů z
loterií a jiných podobných her č. 04 na
zabezpečení projektu “Dovybavení pojízdné
kavárny Mental Café” s právnickou osobou
Kulturní Ostrava z.s.
Úprava Statutu Fondu pro výstavbu nového
koncertního sálu a žádost o použití finančních
prostředků z Fondu
Žádost Ostravského centra nové hudby o navýšení
poskytnuté neinvestiční účelové dotace v oblasti
kultury

50

35

32
30

34

29

30

30

30

31

31
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2329/ZM1418/36

ZM_M 8

2330/ZM1418/36

ZM_M 9

2331/ZM1418/36

ZM_M 10

2332/ZM1418/36

ZM_M 11

2333/ZM1418/36

ZM_M 44

2334/ZM1418/36

ZM_M 45

2335/ZM1418/36

ZM_M 46

2336/ZM1418/36

ZM_M 47

2337/ZM1418/36

ZM_M 48

2338/ZM1418/36

ZM_M 49

2339/ZM1418/36

ZM_M 77

2340/ZM1418/36

ZM_M 12

Usnesení

Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z
rozpočtu statutárního města Ostravy ze strany
Základní umělecké školy Eduarda Marhuly,
Ostrava - Mariánské Hory, Hudební 6,
příspěvkové organizace
Obecně závazná vyhláška č. 7/2018, kterou se
stanoví školské obvody základních škol zřízených
zastupitelstvy městských obvodů statutárního
města Ostravy - úplné znění
Návrh na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
statutárního města Ostravy společnosti HC
VÍTKOVICE RIDERA a.s. na uspořádání Winter
Classic Ostrava 2019
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu
statutárního města Ostravy na podporu rozvoje
bilingvní a cizojazyčné výuky v mateřských,
základních a středních školách na území SMO pro
školní rok 2018/2019 a na vyhlášení výběrového
řízení Programu na podporu rozvoje bilingvní a
cizojazyčné výuky v mateřských, základních a
středních školách se sídlem na území SMO pro
školní rok 2018/2019 - 2. kolo
Žádost o mimořádnou dotaci Veslařského klubu
Perun, z.s. na opravu vodovodní přípojky
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu
statutárního města Ostravy a výnosu daně z
hazardních her pro období 2018-2019 v oblasti
tělovýchovy a sportu
Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při
uspořádání Kontinentálního poháru IAAF
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
Návrh na poskytnutí mimořádné dotace
zapsanému spolku Ostravská hokejová škola, z.s.
Návrh na uzavření dodatků k veřejnoprávním
smlouvám o poskytnutí účelových dotací s
obchodní společností VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
Žádost obchodní společnosti VÍTKOVICE
ARÉNA, a.s., o poskytnutí účelové dotace z
rozpočtu statutárního města Ostravy na
Rekonstrukci fotbalového stadionu Bazaly
Návrh zrušit usnesení zastupitelstva města č.
2155/ZM1418/33 ze dne 7. 3. 2018, návrh na
záměr města darovat nemovité věci v k. ú.
Polanka nad Odrou, obec Ostrava

46

46

46

46

46
46

46
46

46
46

46

32
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2341/ZM1418/36

ZM_M 13

2342/ZM1418/36

ZM_M 14

2343/ZM1418/36

ZM_M 15

2344/ZM1418/36

ZM_M 16

2345/ZM1418/36

ZM_M 17

2346/ZM1418/36

ZM_M 18

2347/ZM1418/36

ZM_M 19

2348/ZM1418/36

ZM_M 20

2349/ZM1418/36

ZM_M 21

2350/ZM1418/36

ZM_M 22

2351/ZM1418/36

ZM_M 23

2352/ZM1418/36
2353/ZM1418/36

ZM_M 51
ZM_M 52

2354/ZM1418/36

ZM_M 53

2355/ZM1418/36

ZM_M 54

2356/ZM1418/36

ZM_M 55

2357/ZM1418/36

ZM_M 56

Usnesení

Návrh na odejmutí podílu k nemovité věci v k. ú.
Moravská Ostrava městskému obvodu Moravská
Ostrava a Přívoz - Parkoviště Most Českobratrská
Návrh na svěření stojanů na kola městským
obvodům Mariánské Hory a Hulváky, Stará Bělá a
Ostrava-Jih
Návrh na záměr města nedarovat nemovitou věc v
k. ú. Hrabová, obec Ostrava, návrh koupit
nemovitou věc v k. ú. Moravská Ostrava, obec
Ostrava
Návrh směnit nemovité věci v k.ú. Přívoz, obec
Ostrava
Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Radvanice,
obec Ostrava
Návrh na záměr města prodat část pozemku v k. ú.
Sedlnice, obec Sedlnice v rámci stavby “Ostrava
Airport Multimodal Park”
Návrh na záměr města prodat pozemky, návrh na
záměr města směnit pozemky, vše v k.ú.
Moravská Ostrava, obec Ostrava
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.
ú. Svinov, obec Ostrava
Návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k.
ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava
Návrh na záměr města neprodat část pozemku v k.
ú. Mariánské Hory, obec Ostrava
Návrh na záměr města neprodat nemovitou věc v
k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava, návrh na záměr
města prodat nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, návrh na záměr města směnit nemovité
věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava
Návrh na nabytí hmotných nemovitých věcí
Návrh na uzavření Smlouvy o budoucí kupní
smlouvě na část pozemku ve strategické
průmyslové zóně Ostrava - Mošnov
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě
a smlouvě o zřízení věcného předkupního práva
ev. č. 2856/2015/MJ - areál VTP Ostrava Pustkovec
Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú.
Polanka nad Odrou, obec Ostrava
Návrh na záměr města směnit pozemky, vše v k.ú.
Moravská Ostrava, obec Ostrava - Karolina II.
etapa
Návrh na odejmutí pozemku městskému obvodu
Slezská Ostrava

32

32

32

32
32
32

32

32
32
32
32

32
32

32

32
32

32
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2358/ZM1418/36

ZM_M 57

2359/ZM1418/36

ZM_M 58

2360/ZM1418/36

ZM_M 59

2361/ZM1418/36

ZM_M 60

2362/ZM1418/36

ZM_M 61

2363/ZM1418/36

ZM_M 62

2364/ZM1418/36

ZM_M 63

2365/ZM1418/36

ZM_M 64

2366/ZM1418/36

ZM_M 65

2367/ZM1418/36

ZM_M 66

2368/ZM1418/36

ZM_M 67

2369/ZM1418/36

ZM_M 68

2370/ZM1418/36

ZM_M 69

2371/ZM1418/36

ZM_M 70

2372/ZM1418/36

ZM_M 71

2373/ZM1418/36

ZM_M 25

2374/ZM1418/36

ZM_M 26

2375/ZM1418/36

ZM_M 27

2376/ZM1418/36

ZM_M 72

2377/ZM1418/36

ZM_M 73

Usnesení

Návrh přijmout darem nemovité věci v k.ú.
Pustkovec, obec Ostrava a návrh na jejich svěření
městskému obvodu Pustkovec
Návrh koupit pozemky v k. ú. Moravská Ostrava,
obec Ostrava (ul. Železárenská)
Návrh koupit pozemky v k. ú. Pustkovec od FO v
rámci projektu “Revitalizace Pustkoveckého
údolí”
Návrh koupit nemovitou věc v k.ú. Michálkovice,
obec Ostrava
Návrh koupit nemovitou věc v k.ú. Koblov, obec
Ostrava
Návrh na záměr města prodat pozemek v k. ú.
Radvanice, obec Ostrava
Návrh na záměr města prodat pozemky a návrh na
záměr města neprodat pozemky, vše v k.ú.
Moravská Ostrava, obec Ostrava
Návrh prodat nemovité věci v obchodně
podnikatelském areálu v k. ú. Mošnov
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.
ú. Koblov a v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.
ú. Heřmanice a v k. ú. Slezská Ostrava, obec
Ostrava
Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v
k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
Návrh na prodej nemovitostí v k.ú. Dubina u
Ostravy, obec Ostrava
Návrh změnit usnesení zastupitelstva města č.
1674/ZM1418/26 ze dne 10. 5. 2017
Žádost o uznání vydržení vlastnického práva k
části nemovité věci v k.ú. Výškovice u Ostravy,
obec Ostrava
Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na
zachování a obnovu kulturní památky nebo
historicky a architektonicky významné stavby
Adaptační strategie statutárního města Ostravy na
dopady a rizika vyplývající ze změny klimatu
Úprava Statutu Fondu pro děti ohrožené
znečištěním ovzduší
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě ev. číslo
2945/2017/OSR
Poskytnutí bezúročných zápůjček za účelem
předfinancování výdajů na pořízení kotlů v rámci
dotačního programu “Kotlíkové dotace v
Moravskoslezském kraji”
Neposkytnutí dotace z Fondu životního prostředí
města Ostravy na nákup elektromotorky

32

32
32

32
32
32
32

32
32
32

32
32
32
32

34

33
33
33
33

33
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Usnesení

Zpráva o hospodaření statutárního města Ostrava
za první čtvrtletí roku 2018
Rozdělení prostředků z výnosu daně z hazardních
her
Stav pohledávek statutárního města Ostravy k
31.12.2017
Zpráva o činnosti statutového výboru
zastupitelstva města za I. pololetí roku 2018

29

Materiál

Název

zn.předkl.

ZM_TO 2

Tisková oprava bodu 2) a 3) usnesení č.
2221/ZM1418/34 ze dne 11. 4. 2018
Tisková oprava bodu 2) usnesení zastupitelstva
města č. 2282/ZM1418/32 ze dne 23. 5. 2018

32

2378/ZM1418/36

ZM_M 30

2379/ZM1418/36

ZM_M 32

2380/ZM1418/36

ZM_M 33

2381/ZM1418/36

ZM_M 34

29
29
35

Tiskové opravy :

ZM_TO 1

32
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ZM_M 0
Schválení programu 36. zasedání zastupitelstva města konaného dne
20.06.2018

Usnesení

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 2303/ZM1418/36
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
program 36. zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.06.2018

ZM_M 0
(zn.předkl.)
Volba ověřovatelů zápisu z 36. zasedání zastupitelstva města konaného
72
dne 20.06.2018
Usnesení číslo: 2304/ZM1418/36
Zastupitelstvo města
1)

volí
za ověřovatele zápisu z 36. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 20.06.2018, Ing.
Justinu Kamenou a Mgr. Petra Miku

ZM_M 0
Zpráva ověřovatelů zápisu z 35. zasedání zastupitelstva města

(zn.předkl.)
72

Usnesení číslo: 2305/ZM1418/36
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
zprávu ověřovatelů zápisu Ing. Vladimíra Kulila, Ph.D., a Ing. Petra Pivody, MBA, o ověření
zápisu z 35. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 23. 5. 2018

ZM_M 1
Informace o činnosti orgánů města

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 2306/ZM1418/36
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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Usnesení

Zastupitelstvo města
1)

bere na vědomí
informaci o činnosti orgánů města

ZM_M 28
Schválení účetní závěrky Magistrátu města Ostravy a účetní jednotky
statutární město Ostrava k rozvahovému dni 31. 12. 2017 za účetní
období 1. 1. 2017 - 31. 12. 2017

(zn.předkl.)
29

Usnesení číslo: 2307/ZM1418/36
k usnesení č. 09367/RM1418/129
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
a) účetní závěrku Magistrátu města Ostravy zpracovanou k rozvahovému dni 31. 12. 2017 za
účetní období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 dle přílohy 1 - 5 předloženého materiálu
b) účetní převod výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení (účet 431) vykázaný
Magistrátem města Ostravy za období roku 2017 do výsledku hospodaření předcházejících
účetních období (účet 432)
c) účetní závěrku účetní jednotky statutární město Ostrava zpracovanou k rozvahovému dni 31.
12. 2017 za účetní období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 dle přílohy č. 6 - 10 předloženého
materiálu

2)

bere na vědomí
schválení účetních závěrek městských obvodů za účetní období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

ZM_M 29
Zpráva o hospodaření SMO za rok 2017 - závěrečný účet

(zn.předkl.)
29

Usnesení číslo: 2308/ZM1418/36
k usnesení č. 09362/RM1418/129

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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Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města

Usnesení

Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
a) “Zprávu o hospodaření statutárního města Ostrava za rok 2017 - závěrečný účet” včetně
tabulkových příloh
b) finanční vypořádání se státním rozpočtem, rozpočtem kraje, s městskými obvody (příloha č.
12 předloženého materiálu) a s příspěvkovými organizacemi

2)

souhlasí
s celoročním hospodařením bez výhrad

3)

projednalo
a) ponechání nevyčerpaných účelových prostředků k využití v roce 2018 příspěvkovým
organizacím dle přílohy č. 21
b) informaci o majetku města

4)

schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
zvyšují
- nedaňové příjmy
na § 6402, pol. 2229,ORJ 120, ÚZ 6402, org. 34 o 25 tis. Kč
org. 35 o 44 tis. Kč
org. 38 o 146 tis. Kč
org. 43 o 6 tis. Kč
org. 81 o 40 tis. Kč
org. 4212 o 458 tis. Kč
org. 4214 o 120 tis. Kč
org. 4250 o 30 tis. Kč
org. 4245 o 353 tis. Kč
org. 4270 o 244 tis. Kč
org. 4241 o 5 tis. Kč
org. 4234 o 919 tis. Kč
na § 4358, pol. 2229, ÚZ 13305, org. 4241, ORJ 170 o 319 tis. Kč

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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- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
na § 6402, pol. 2222, ORJ 120, ÚZ 98071 o 1 746 tis. Kč
ÚZ 98008 o 18 tis. Kč
- převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy
na § 6330, pol. 4137, ORJ 120, ÚZ 6402, org. 503 o 92 tis. Kč
org. 507 o 25 tis. Kč
org. 508 o 31 tis. Kč
org. 511 o 5 tis. Kč
org. 512 o 13 tis. Kč
org. 513 o 9 tis. Kč
org. 515 o 12 tis. Kč
org. 517 o 59 tis. Kč
org. 518 o 1 tis. Kč
org. 520 o 7 tis. Kč
org. 521 o 43 tis. Kč
org. 522 o 21 tis. Kč
org. 524 o 2 tis. Kč
- převody mezi fondy
na § 6330, pol. 4139, ORJ 120, ÚZ 6402 o 103 tis. Kč
ORJ 132, ÚZ 6402 o 915 tis. Kč
- běžné výdaje
na § 6330, pol. 5342, ORJ 120 o 915 tis. Kč
ORJ 272 o 103 tis. Kč
na § 6402, pol. 5364, ORJ 120, ÚZ 14004 o 1 tis. Kč
ÚZ 14032 o 1 tis. Kč
ÚZ 13011 o 825 tis. Kč
ORJ 120 o 372 tis. Kč
na § 6409, pol. 5909, ORJ 120, ÚZ 13305 o 319 tis. Kč
- neinvestiční transfery
na § 6402, pol. 5331, ORJ 120, ÚZ 6402, org. 36 o 103 tis. Kč
org. 37 o 53 tis. Kč
org. 39 o 8 tis. Kč
org. 40 o 184 tis. Kč
org. 41 o 158 tis. Kč
org. 4240 o 95 tis. Kč
org. 4251 o 3 tis. Kč
org. 4215 o 116 tis. Kč
org. 4254 o 28 tis. Kč
org. 82 o 23 tis. Kč
org. 83 o 18 tis. Kč
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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zastupitelstvo města

Usnesení

org. 84 o 46 tis. Kč
na § 6402, pol. 5364, ORJ 120, ÚZ 13010 o 12 tis. Kč
- převody mezi statutárním městem a městskými obvody - výdaje
na § 6330, pol. 5347, ORJ 120, ÚZ 6402, org. 502 o 189 tis. Kč
org. 504 o 428 tis. Kč
org. 505 o 815 tis. Kč
org. 506 o 155 tis. Kč
org. 509 o 6 tis. Kč
org. 510 o 1 054 tis. Kč
org. 514 o 2 tis. Kč
org. 516 o 4 tis. Kč
org. 519 o 22 tis. Kč
org. 523 o 5 tis. Kč
zvyšuje
- financování
na pol. 8115, ORJ 120 o 3 600 tis. Kč
o 240 tis. Kč
- rozpočtová rezerva
na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 3 600 tis. Kč
snižují
- neinvestiční výdaje
na § 4339, pol. 5909, ORJ 180, ÚZ 13010 o 12 tis. Kč
Městské obvody celkem
- zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody - výdaje
na § 6330, pol. 5347, ÚZ 6402 o 320 tis. Kč
- zvýší financování na pol. 8115 o 320 tis. Kč
Městské obvody celkem
- zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 6402 o 2 680 tis. Kč
- sníží financování na pol. 8115 o 2 680 tis. Kč

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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Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města
5)

Usnesení

ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové opatření
Vyřizuje:

Ing. Lukáš Jančálek,
vedoucí odboru financí a rozpočtu

T: 30.06.2018

ZM_M 74
Návrh na rozdělení volných zdrojů u základního běžného účtu

(zn.předkl.)
29

Usnesení číslo: 2309/ZM1418/36
k usnesení č. 09486/RM1418/130
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
návrh na rozdělení volných zdrojů u základního běžného účtu v celkové výši 319 177 tis. Kč

2)

rozhodlo
o poskytnutí finančních prostředků městskému obvodu
a) Moravská Ostrava a Přívoz ve výši 2 972 tis. Kč na akci Rekonstrukce parku Čs. letců
b) Slezská Ostrava ve výši 5 450 tis. Kč na akci Regenerace sídliště Muglinov - V. etapa
c) Stará Bělá ve výši 8 525 tis. Kč na akci Rekonstrukce domu pro seniory
d) Petřkovice ve výši 480 tis. Kč na akci Oprava opěrných zídek a opěrných břehů
Ludgeřovického potoka
e) Hošťálkovice ve výši 6 241 tis. Kč na akci Oprava dešťové kanalizace na ul. Broskvoňová
f) Radvanice a Bartovice ve výši 2 491 tis. Kč na akci Oprava chodníku podél ul. Těšínská,
úsek Nad Obcí-Újezdní a údržba autobusových nástupišť a ve výši 3 647 tis. Kč na akci
Úprava křižovatky Radvanická x Čapkova
dle příloh 1 - 6 předloženého materiálu

3)

rozhodlo
a) o uzavření dodatku č. 24 ke smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících a
poskytnutí kompenzací za veřejné služby se společností Dopravní podnik Ostrava a.s., se
sídlem ul. Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 61974757 dle přílohy
č. 7 předloženého materiálu

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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zastupitelstvo města

Usnesení

b) o poskytnutí účelové dotace a uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě se společností
Sportovní a rekreační zařízení města Ostrava, s.r.o., se sídlem ul. Čkalovova 6144/20, 708 00
Ostrava-Poruba, IČO 25385691 dle přílohy č. 8 předloženého materiálu
c) o poskytnutí účelové dotace a uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě se společností
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., se sídlem ul. Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO
25911368 dle přílohy č. 9 předloženého materiálu
d) o poskytnutí účelové dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy se společností SKSB Ostrava
z.s., se sídlem ul. Průběžná 6178/2, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO 26525143 dle přílohy č. 10
předloženého materiálu
e) o poskytnutí účelové dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy s Vysokou školou báňskou Technickou univerzitou Ostrava, se sídlem ul. 17. listopadu 2172/15, 708 33 Ostrava-Poruba,
IČO 61989100 dle přílohy č. 11 předloženého materiálu
f) o poskytnutí účelové dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy s Ostravskou univerzitou, se
sídlem ul. Dvořákova 138/7, 701 03 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 61988987 dle přílohy č.
12 předloženého materiálu
g) o poskytnutí účelové dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy s Vysokou školou báňskou Technickou univerzitou Ostrava, se sídlem ul. 17. listopadu 2172/15, 708 33 Ostrava-Poruba,
IČO 61989100 dle přílohy č. 13 předloženého materiálu
h) o poskytnutí účelové dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy s Ostravskou univerzitou, se
sídlem ul. Dvořákova 138/7, 701 03 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 61988987 dle přílohy č.
14 předloženého materiálu
i) o poskytnutí účelové dotace a uzavření dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě se společností
Ostravské výstavy, a.s., se sídlem Černá louka 3235, 702 00 Ostrava, IČO 25399471 dle
přílohy č. 15 předloženého materiálu
j) o poskytnutí účelové dotace a uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě se společností
Dům kultury města Ostravy, a.s., se sídlem ul. 28. října 2556/124, 702 00 Ostrava, IČO
47151595 dle přílohy č. 16 předloženého materiálu
k) o poskytnutí účelové dotace a uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě se společností
AKORD&POKLAD, s.r.o., se sídlem náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 47973145
dle přílohy č. 17 předloženého materiálu
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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Usnesení

l) o poskytnutí účelového příspěvku PLATO Ostrava, příspěvkové organizaci, se sídlem
Prokešovo nám. 1803/8, 702 00 Ostrava, IČO 71294538 dle přílohy č. 18 předloženého
materiálu
m) o poskytnutí účelových příspěvků Národnímu divadlu moravskoslezskému, příspěvkové
organizaci, se sídlem ul. Čs. legií 148/14, 701 04 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 00100528
dle přílohy č. 19 předloženého materiálu
n) o zvýšení neinvestičního příspěvku na provoz Národnímu divadlu moravskoslezskému,
příspěvkové organizaci, se sídlem ul. Čs. legií 148/14, Ostrava-Moravská Ostrava, IČO
00100528 dle důvodové zprávy předloženého materiálu
4)

schvaluje
úpravu závazného ukazatele
- zvýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci
PLATO Ostrava o 131 tis. Kč
Národní divadlo moravskoslezské o 5 110 tis. Kč
- zvýšení investičního příspěvku příspěvkové organizaci
PLATO Ostrava o 1 527 tis. Kč
Národní divadlo moravskoslezské o 18 624 tis. Kč

5)

schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
zvyšuje
financování na pol. 8115 o 319 177 tis. Kč
zvyšují
- běžné výdaje
na § 5522, pol. 5169, ORJ 230, org. 8201 o 10 000 tis. Kč
na § 2292, pol. 5193, ORJ 100, org. 9205 o 57 500 tis. Kč

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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- kapitálové výdaje
na ORJ 230, § 2212, pol. 6121, org. 3170 o 851 tis. Kč
org. 3209 o 616 tis. Kč
§ 2219, pol. 6121, org. 3220 o 600 tis. Kč
org. 3218 o 5 000 tis. Kč
§ 2221, pol. 6121, org. 3195 o 1 604 tis. Kč
§ 3412, pol. 6121, ÚZ 1080, org. 8194 o 213 tis. Kč
§ 3631, pol. 6121, org. 4300 o 380 tis. Kč
§ 3639, pol. 6121, org. 8190 o 6 200 tis. Kč
§ 4357, pol. 6122, org. 6057 o 1 800 tis. Kč
pol. 6121, org. 6036 o 1 000 tis. Kč
org. 6051 o 500 tis. Kč
org. 6056 o 700 tis. Kč
org. 6027 o 500 tis. Kč
ÚZ 1080, org. 6050 o 939 tis. Kč
§ 6409, pol. 6909 o 18 000 tis. Kč
na § 3312, pol. 6901, ORJ 160, ÚZ 1060 o 50 000 tis. Kč
na § 3599, pol. 6909, ORJ 170, ÚZ 1070 o 50 000 tis. Kč
na § 3233, pol. 6901, ORJ 140, org. 105000000 o 13 242 tis. Kč
- neinvestiční příspěvky
na ORJ 160, § 3311, pol. 5331, ÚZ 2003, org. 4234 o 1 200 tis. Kč
org. 4234 o 3 910 tis. Kč
§ 3315, pol. 5331, ÚZ 2003, org. 4250 o 131 tis. Kč
- investiční příspěvky
na ORJ 160, § 3315, pol. 6351, org. 4250 o 1 527 tis. Kč
§ 3311, pol. 6351, org. 4234 o 18 624 tis. Kč
- neinvestiční transfery
na ORJ 161, § 3412, pol. 5213, org. 4261 o 4 100 tis. Kč
org. 4262 o 4 471 tis. Kč
§ 3419, pol. 5222 o 3 200 tis. Kč
na ORJ 140, § 3299, pol. 5332 o 600 tis. Kč
pol. 5332, ÚZ 7117 o 500 tis. Kč
na ORJ 160, § 2141, pol. 5213 o 3 266 tis. Kč
§ 3392, pol. 5213, org. 4257 o 4 900 tis. Kč
org. 4259 o 4 500 tis. Kč
- investiční transfery
na ORJ 161, § 3412, pol. 6313, org. 4262 o 64 444 tis. Kč
§ 3419, pol. 6322 o 15 847 tis. Kč

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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- převody mezi statutárním městem a městskými obvody - výdaje
na ORJ 120, § 6330, pol. 5347, ÚZ 3500, org. 602 o 2 972 tis. Kč
org. 603 o 5 450 tis. Kč
org. 608 o 8 525 tis. Kč
org. 617 o 6 138 tis. Kč
ÚZ 93, org. 513 o 6 241 tis. Kč
org. 511 o 480 tis. Kč
z v y š u j e rozpočtová rezerva
na § 6409, pol. 5901 o 70 299 tis. Kč
snižují
- běžné výdaje
na 4357, pol. 5909, ORJ 180 o 10 000 tis. Kč
- investiční transfery
na § 3392, pol. 6313, ORJ 160, org. 4259 o 121 793 tis. Kč
Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
- zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 602 o 2 972 tis. Kč
- zvýší kapitálové výdaje na akci Rekonstrukce parku Čs. letců
na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500 org. 0209346000000 o 2 972 tis. Kč
Městský obvod Slezská Ostrava
- zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 603 o 5 450 tis. Kč
- zvýší kapitálové výdaje na akci Regenerace sídliště Muglinov - V. etapa
na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500 org. 0302629000000 o 5 450 tis. Kč
Městský obvod Stará Bělá
- zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 608 o 8 525 tis. Kč
- zvýší kapitálové výdaje na akci Rekonstrukce Domu pro seniory
na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500 org. 0800002000000 o 8 525 tis. Kč
Městský obvod Petřkovice
- zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 511 o 480 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje na akci Oprava opěrných zídek a opěrných břehů Ludgeřovického potoka
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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na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 480 tis. Kč
Městský obvod Hošťálkovice
- zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 513 o 6 241 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje na akci Oprava dešťové kanalizace a MK ul. Broskvoňová
na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 6 241 tis. Kč
Městský obvod Radvanice a Bartovice
- zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 617 o 6 138 tis. Kč
- zvýší kapitálové výdaje na akci
Chodník podél ul. Těšínská - úsek Nad Obcí - Újezdní a údržba autobusových stanovišť
na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500 org. 1700024000000 o 2 491 tis. Kč
Úprava křižovatky Radvanická x Čapkova
na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500, org. 1700020000000 o 3 647 tis. Kč
6)

ukládá
radě města
zahrnout do návrhu rozpočtu SMO na rok 2019 částku ve výši 11 520 tis. Kč na akci
Mistrovství Evropy v softballu žen 2019 v souladu se smlouvou dle bodu 3d) tohoto usnesení
Vyřizuje:

7)

Ing. Sylva Sládečková,
vedoucí odboru školství a sportu

T: 30.12.2018

ukládá
radě města
zahrnout do návrhu rozpočtu SMO na rok 2019 navýšení neinvestičního příspěvku na provoz
Národnímu divadlu moravskoslezskému, příspěvkové organizaci, ul. Čs. legií č. 148/14, 701
04 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 00100528 ve výši 9 384 tis. Kč dle důvodové zprávy
Vyřizuje:

8)

Mgr. Barbora Stankušová,
vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit

T: 30.12.2018

ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové opatření
Vyřizuje:

Ing. Lukáš Jančálek,
vedoucí odboru financí a rozpočtu

T: 30.06.2018

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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ZM_M 3
Stanovení počtu členů zastupitelstva města pro volební období 2018 2022

Usnesení

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 2310/ZM1418/36
k usnesení č. 09279/RM1418/129
Zastupitelstvo města
1)

stanoví
v souladu s ust. § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, počet členů Zastupitelstva města Ostravy pro volební období 2018 - 2022, a to na 55

ZM_M 4
Návrh na poskytnutí bezúročných zápůjček zaměstnancům dle Statutu
sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených
do magistrátu města Ostravy

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 2311/ZM1418/36
k usnesení č. 09374/RM1418/129
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
poskytnout zápůjčky zaměstnancům dle Statutu sociálního fondu zaměstnanců statutárního
města Ostravy zařazených do magistrátu města Ostravy a do organizačních složek zřízených
městem, a to zaměstnancům uvedeným v příloze č. 1 tohoto materiálu včetně vymezených
účelů a výše zápůjček
a uzavřít s jednotlivými zaměstnanci příslušnou smlouvu o zápůjčce dle přílohy č.2 (Smlouva o
bezúročné zápůjčce pro bytové účely)

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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ZM_M 5
Schválení Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro
projekt “Zateplení přírodovědné učebny ZŠO, Zelená” v rámci
Operačního programu Životní prostředí 2014-2020

Usnesení

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 2312/ZM1418/36
k usnesení č. 07654/RM1418/108
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
vyslovit souhlas s podmínkami udržitelnosti projektu “Zateplení přírodovědné učebny ZŠO,
Zelená” dle podmínek stanovených v
- Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace uvedených v příloze č. 1 předloženého
materiálu
- Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace uvedených v příloze č. 2 předloženého
materiálu

ZM_M 6
Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt “Energetické
úspory - ZŠO, Zelená” v rámci Operačního programu Životní prostředí
2014-2020

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 2313/ZM1418/36
k usnesení č. 06145/RM1418/90
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
vyslovit souhlas s podmínkami udržitelnosti projektu “Energetické úspory - ZŠO, Zelená” dle
podmínek stanovených v
- Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace uvedených v příloze č. 1 předloženého
materiálu
- Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace uvedených v příloze č. 2 předloženého
materiálu

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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ZM_M 35
Informace o vyřízení dotazu člena zastupitelstva města Ing. Zbyňka
Šebesty, vznesený na 35. zasedání zastupitelstva města dne 23.5.2018

Usnesení

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 2314/ZM1418/36
k usnesení č. 09396/RM1418/130
Zastupitelstvo města
1)

bere na vědomí
informaci o vyřízení dotazu člena zastupitelstva města Ing. Zbyňka Šebesty, vznesený na 35.
zasedání zastupitelstva města dne 23. 5. 2018

ZM_M 36
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o výkonu
některých úkolů řídicího orgánu zprostředkujícím subjektem v rámci
implementace OP PIK 2014 - 2020 ze dne 22. 3. 2017

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 2315/ZM1418/36
k usnesení č. 1534/ZM1418/24
k usnesení č. 05775/RM1418/84
k usnesení č. 09493/RM1418/130
Zastupitelstvo města
1)

souhlasí
s uzavřením Dodatku č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o výkonu některých úkolů řídicího orgánu
zprostředkujícím subjektem v rámci implementace Operačního programu Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost 2014 – 2020 ze dne 22. 3. 2017 s Českou republikou - Ministerstvem
průmyslu a obchodu se sídlem Na Františku 32, 110 15 Praha 1, IČO 47609109 dle přílohy č. 1
předloženého materiálu

ZM_M 37
Strategický plán rozvoje městského obvodu Poruba 2018 - 2023 s
výhledem do roku 2030

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 2316/ZM1418/36
k usnesení č. 09388/RM1418/130
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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Usnesení

Zastupitelstvo města
1)

souhlasí
se Strategickým plánem rozvoje městského obvodu Poruba 2018 - 2023 s výhledem do roku
2030 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

ZM_M 38
(zn.předkl.)
Souhlas s přijetím dotace z Integrovaného regionálního operačního
35
programu pro projekt: 1) “ITI - Modernizace učeben ZŠ Bohumínská”, 2)
“ITI - Modernizace učeben ZŠ Pěší”, 3) “ITI - Modernizace učeben ZŠ
Chrustova” a 4) “ITI - Modernizace učeben ZŠ Chrustova, odloučené
pracoviště Škrobálkova”
Usnesení číslo: 2317/ZM1418/36
Zastupitelstvo města
1)

souhlasí
s přijetím dotace z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020
dle podmínek Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, IČO: 66002222, se sídlem
Staroměstské náměstí 932/6, 110 15 Praha 1 a jeho zprostředkujícího subjektu - Centra pro
regionální rozvoj České republiky, na projekt “ITI - Modernizace učeben ZŠ Bohumínská” ve
výši 4.038.030,37 Kč, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu za podmínky souhlasu
zastupitelstva města s podmínkami uvedenými v části III odst. 1 bodu 12 písm. a) a b)
Podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace, které jsou přílohou č. 1 předloženého materiálu

2)

souhlasí
s přijetím dotace z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020
dle podmínek Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, IČO: 66002222, se sídlem
Staroměstské náměstí 932/6, 110 15 Praha 1 a jeho zprostředkujícího subjektu - Centra pro
regionální rozvoj České republiky, na projekt “ITI - Modernizace učeben ZŠ Pěší” ve výši
3.478.123,84 Kč, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu za podmínky souhlasu zastupitelstva
města s podmínkami uvedenými v části III odst. 1 bodu 12 písm. a) a b) Podmínek rozhodnutí
o poskytnutí dotace, které jsou přílohou č. 2 předloženého materiálu

3)

souhlasí
s přijetím dotace z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020
dle podmínek Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, IČO: 66002222, se sídlem
Staroměstské náměstí 932/6, 110 15 Praha 1 a jeho zprostředkujícího subjektu - Centra pro
regionální rozvoj České republiky, na projekt “ITI - Modernizace učeben ZŠ Chrustova” ve
výši 2.944.530,24 Kč, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu za podmínky souhlasu

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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Usnesení

zastupitelstva města s podmínkami uvedenými v části III odst. 1 bodu 12 písm. a) a b)
Podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace, které jsou přílohou č. 3 předloženého materiálu
4)

souhlasí
s přijetím dotace z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020
dle podmínek Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, IČO: 66002222, se sídlem
Staroměstské náměstí 932/6, 110 15 Praha 1 a jeho zprostředkujícího subjektu - Centra pro
regionální rozvoj České republiky, na projekt “ITI - Modernizace učeben ZŠ Chrustova,
odloučené pracoviště Škrobálkova” ve výši 3.585.162,05 Kč, dle přílohy č. 4 předloženého
materiálu za podmínky souhlasu zastupitelstva města s podmínkami uvedenými v části III odst.
1 bodu 12 písm. a) a b) Podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace, které jsou přílohou č. 4
předloženého materiálu

ZM_M 75
Schválení Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro
projekt “Energetické úspory v BD Úprkova 11” v rámci Integrovaného
regionálního operačního programu

(zn.předkl.)
50

Usnesení číslo: 2318/ZM1418/36
k usnesení č. 06649/RM1418/97
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
vyslovit souhlas s podmínkami udržitelnosti tohoto projektu stanovenými v části III. odst. 1
bodu 12 písm. a) a b) Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace, které jsou přílohou č. 1
předloženého materiálu

ZM_M 39
Prohlášení projektu “Ekologizace veřejné dopravy v Ostravě - Porubě”
za záležitost zvláštního významu

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 2319/ZM1418/36
k usnesení č. 09399/RM1418/130
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo

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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Usnesení

v souladu s čl. 22 písm. a) odst. 2 bod 2.2 obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013,
Statut města Ostravy o tom, že projekt Ekologizace veřejné dopravy v Ostravě - Porubě, je
záležitostí zvláštního významu v oblasti životního prostředí a dopravy statutárního města
Ostravy, a to z důvodů dle důvodové zprávy

ZM_M 50
Návrh na záměr města prodat nemovité věci ve vlastnictví SMO v
“Rozvojové zóně Hrušov”

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 2320/ZM1418/36
k usnesení č. 09401/RM1418/130
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o záměru města prodat pozemky a část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k.
ú. Hrušov, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu jako celek
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

2)

stanovuje
pořadí uchazečů k jednání o koupi pozemků a části pozemku uvedených v bodě 1) tohoto
usnesení vedoucí k uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, a to:
1.
2.
3.
4.

Contera Management s.r.o.
CTP Invest, spol. s r.o.
P3 Parks s.r.o.
Panattoni Czech Republic Development s.r.o.

ZM_M 7
Návrh na změnu účelů použití u poskytnutých příspěvků a poskytnutí
investičních příspěvků Městské nemocnici Ostrava, příspěvková
organizace, z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava

(zn.předkl.)
30

Usnesení číslo: 2321/ZM1418/36
k usnesení č. 1715/ZM1418/27
k usnesení č. 2129/ZM1418/33
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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Usnesení

k usnesení č. 09290/RM1418/129
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
a) vypracování změny projektové dokumentace a změnu účelu použití investičního příspěvku
poskytnutého Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162, se sídlem
Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého
materiálu
b) změnu účelu použití účelového neinvestičního příspěvku poskytnutého Městské nemocnici
Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162, se sídlem Nemocniční 898/20A, 728 80
Ostrava dle důvodové zprávy a přílohy č. 2 předloženého materiálu
c) realizaci akcí a pořízení vybavení Městskou nemocnicí Ostrava, příspěvková organizace,
IČO 00635162, se sídlem Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava dle důvodové zprávy a příloh
č. 3 a č. 4 předloženého materiálu
• Úprava pracoviště pro příjem pacientů v prostoru Centrálního příjmu s Emergency
• Výměna dveří na hemodialýze
• Nákup tahačů pro koridorovou dopravu
d) financování akcí a pořízení vybavení dle bodu 1c) tohoto usnesení z Fondu pro rozvoj
Městské nemocnice Ostrava

2)

schvaluje
Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162, se sídlem Nemocniční
898/20A, 728 80 Ostrava poskytnutí
- investičního příspěvku v celkové výši 2 017 tis. Kč
dle důvodové zprávy a příloh č. 3 a č. 4 předloženého materiálu

3)

schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
- sníží
ostatní kapitálové výdaje - Fond pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava
na § 3599, pol. 6909, ÚZ 1070, ORJ 170

o 2 017 tis. Kč

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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- zvýší
investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
na § 3522, pol. 6351, ÚZ 1070, ORG 4241, ORJ 170
4)

Usnesení

o 2 017 tis. Kč

schvaluje
úpravu závazného ukazatele právnické osobě Městská nemocnice Ostrava, příspěvková
organizace, IČO 00635162, a to:
- zvýšení investičního příspěvku

5)

o 2 017 tis. Kč

ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) a úpravu závazného ukazatele dle bodu 4)
tohoto usnesení
Vyřizuje:

Ing. Lukáš Jančálek,
vedoucí odboru financí a rozpočtu

T: 30.06.2018

ZM_M 24
(zn.předkl.)
Realizace akcí pro Městskou nemocnici Ostrava,p.o., dle příl.č.1 a jejich
34
financování z rozpočtu Statutárního města Ostrava - z fondu pro rozvoj
Městské nemocnice Ostrava
Usnesení číslo: 2322/ZM1418/36
k usnesení č. 09340/RM1418/129
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
a) realizaci akcí investičním odborem Magistrátu města Ostravy (dle přílohy č.2), a to:
- Rekonstrukce energetického hospodářství Léčebny dlouhodobě nemocných v Ostravě –
Radvanicích
- MNO - LDN Radvanice - zateplení obvodového pláště, výměna oken a dveří
b) realizaci financování akcí dle bodu a) tohoto usnesení z Fondu pro rozvoj Městské
nemocnice Ostrava

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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2)

Usnesení

schvaluje
a) převod prostředků investičnímu odboru MMO do ORJ 230 v celkové výši 72.500 tis.
Kč na realizaci akcí takto:
- Rekonstrukce energetického hospodářství Léčebny dlouhodobě nemocných v Ostravě Radvanicích ve výši 11.000 tis. Kč (ORG 6215)
- MNO - LDN Radvanice - zateplení obvodového pláště, výměna oken a dveří ve výši 61.500
tis. Kč (ORG 6219)
dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu

3)

schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
- sníží
ostatní kapitálové výdaje - Fond pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava
na § 3599, pol 6909, ÚZ 1070, ORJ 170
o 72.500 tis. Kč
- zvýší
- kapitálové výdaje odboru investičního
- na § 3522, pol. 6121, ÚZ 1070, ORG 6215, ORJ 230
- na § 3522, pol. 6121, ÚZ 1070, ORG 6219, ORJ 230

4)

o 11.000 tis. Kč
o 61.500 tis. Kč

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

Ing. Lukáš Jančálek,
vedoucí odboru financí a rozpočtu

T: 20.07.2018

ZM_M 31
Úprava rozpočtu - navýšení neinvestičního příspěvku Městské
nemocnici Ostrava, příspěvkové organizaci

(zn.předkl.)
29

Usnesení číslo: 2323/ZM1418/36
k usnesení č. 09363/RM1418/129
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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Usnesení

Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
úpravu závazného ukazatele - zvýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci
Městská nemocnice Ostrava o 128 784 tis. Kč

2)

schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje účelová rezerva
na § 3599, pol. 5909, ORJ 170, org. 4241 o 128 784 tis. Kč
- zvyšují neinvestiční transfery
na ORJ 170, § 3515, pol. 5331, org. 4241 o 156 tis. Kč
§ 3519, pol. 5331, org. 4241 o 2 853 tis. Kč
§ 3522, pol. 5331, org. 4241 o 122 817 tis. Kč
§ 3534, pol. 5331, org. 4241 o 2 958 tis. Kč

3)

ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové opatření
Vyřizuje:

Ing. Lukáš Jančálek,
vedoucí odboru financí a rozpočtu

ZM_M 40
Návrh na poskytnutí peněžních prostředků z výnosu daní z hazardních
her v oblasti sociální péče a protidrogové prevence pro rok 2018

T: 30.06.2018

(zn.předkl.)
30

Usnesení číslo: 2324/ZM1418/36
k usnesení č. 2127/ZM1418/33
k usnesení č. 09402/RM1418/130
Zastupitelstvo města
1)

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

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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Usnesení

a č. 2 a o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelových dotací dle návrhu uvedeného
v příloze č. 5 se subjekty uvedenými v příloze č. 1 a 2 předloženého materiálu,
- o neposkytnutí účelové dotace v oblasti protidrogové prevence dle přílohy č. 3 předloženého
materiálu z důvodu, který je uveden ve stejné příloze.
2)

schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se:
- snižují
běžné výdaje
na § 4349, pol. 5909, ÚZ 1355, ORJ 180

o

4 600 tis. Kč

- zvyšují

3)

neinvestiční transfery
na § 4349, pol. 5213, ÚZ 1355, ORJ 180
na § 4349, pol. 5221, ÚZ 1355, ORJ 180
na § 4349, pol. 5222, ÚZ 1355, ORJ 180
na § 4349, pol. 5223, ÚZ 1355, ORJ 180

o
o
o
o

297
1 436
939
629

tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč

investiční transfery
na § 4349, pol. 6321, ÚZ 1355, ORJ 180
na § 4349, pol. 6322, ÚZ 1355, ORJ 180
na § 4349, pol. 6323, ÚZ 1355, ORJ 180
na § 4349, pol. 6313, ÚZ 1355, ORJ 180

o
o
o
o

458
129
427
285

tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč

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

Ing. Lukáš Jančálek,
vedoucí odboru financí a rozpočtu

T: 30.06.2018

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 29/97

Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města

Usnesení

ZM_M 41
(zn.předkl.)
Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí účelových dotací
30
s organizací Asociace TRIGON, o.p.s., ev. č. 0023/2018/SVZ a
Střediskem pracovní rehabilitace - denní stacionář, o.p.s., ev. č.
0362/2015/SVZV
Usnesení číslo: 2325/ZM1418/36
k usnesení č. 09403/RM1418/130
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
- o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace, ev. č.
0023/2018/SVZ, uzavřené s organizací Asociace TRIGON, o.p.s., Skautská 1045/3, 708 00
Ostrava - Poruba, IČO 27027686, s rozšířením účelu použití dle přílohy č. 3 předloženého
materiálu
- o uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí víceleté neinvestiční účelové dotace, ev. č.
0362/2015/SVZV, uzavřené s organizací Středisko pracovní rehabilitace - denní stacionář,
o.p.s., Ludvíka Podéště 1874/4, 708 00 Ostrava - Poruba, IČO 01816675, s rozšířením účelu
použití dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

ZM_M 42
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí
účelové dotace z odvodů z loterií a jiných podobných her č. 04 na
zabezpečení projektu “Dovybavení pojízdné kavárny Mental Café” s
právnickou osobou Kulturní Ostrava z.s.

(zn.předkl.)
30

Usnesení číslo: 2326/ZM1418/36
k usnesení č. 09405/RM1418/130
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace z odvodů z
loterií a jiných podobných her č. 04 na zabezpečení projektu “Dovybavení pojízdné kavárny
Mental Café” (ev. č. 1784/2016/SVZ) s právnickou osobou Kulturní Ostrava z.s., Dr. Šavrdy
3015/16, 700 30 Ostrava - Bělský Les, IČO 22819681, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

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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ZM_M 43
(zn.předkl.)
Úprava Statutu Fondu pro výstavbu nového koncertního sálu a žádost o
31
použití finančních prostředků z Fondu
Usnesení číslo: 2327/ZM1418/36
k usnesení č. 09408/RM1418/130
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o úpravě Statutu Fondu pro výstavbu nového koncertního sálu dle přílohy č. 3 a důvodové
zprávy předloženého materiálu

2)

stanoví
odbor Útvar hlavního architekta a stavebního řádu realizátorem akce a příkazcem operace dle
čl. 5 odst. 2 Statutu fondu pro výstavbu nového koncertního sálu

3)

rozhodlo
o použití finančních prostředků z Fondu ve výši 8.282 tis. Kč na zajištění mezinárodní
architektonicko-urbanistické soutěže o návrh koncertní haly města Ostravy, realizátorem akce a
příkazcem operace stanoví odbor Útvar hlavního architekta a stavebního řádu

4)

ukládá
radě města
zahrnout do návrhu rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2019 částku 8.282 tis. Kč
na vyhlášení mezinárodní architektonicko-urbanistické soutěže o návrh koncertní haly města
Ostravy
Vyřizuje:

Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA,
vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu

ZM_M 76
Žádost Ostravského centra nové hudby o navýšení poskytnuté
neinvestiční účelové dotace v oblasti kultury

T: 31.12.2018

(zn.předkl.)
31

Usnesení číslo: 2328/ZM1418/36
k usnesení č. 2131/ZM1418/33
k usnesení č. 09522/RM1418/131
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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Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o navýšení víceleté neinvestiční účelové dotace poskytnuté pro rok 2018 Ostravskému centru
nové hudby, z.s., se sídlem Dr. Šmerala 1626/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO:
70631531, na realizaci projektu „Ostravské dny nové hudby a opery“ o 250 tis. Kč dle přílohy
č. 1 a dle důvodové zprávy předloženého materiálu

2)

rozhodlo
o uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí víceleté neinvestiční účelové
dotace v oblasti kultury a zachování kulturního dědictví ev. č. 1296/2018/KVA uzavřené mezi
statutárním městem Ostrava a příjemcem dotace uvedeném v bodě 1) tohoto usnesení a dle
přílohy č. 3 předloženého materiálu

3)

schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se

4)

-zvyšují
neinvestiční transfery na ORJ 160
na § 3312, pol. 5222, ÚZ 7101

o

250 tis. Kč

-snižují
investiční transfery na ORJ 160
na § 3392, pol. 6313, ORG 4259

o

250 tis. Kč

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

Odbor financí a rozpočtu

T: 30.06.2018

ZM_M 8
(zn.předkl.)
Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu
46
statutárního města Ostravy ze strany Základní umělecké školy Eduarda
Marhuly, Ostrava - Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvkové organizace
Usnesení číslo: 2329/ZM1418/36
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. 09296/RM1418/129
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy Základní
umělecké škole Eduarda Marhuly, Ostrava - Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvkové
organizaci, IČO 61989185, se sídlem Hudební 596/6, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, ve
výši 150 tis. Kč na realizaci projektu “Akademie umění a kultury vzdělávání III. věku” dle
přílohy č. 1 předloženého materiálu a o uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy mezi statutárním městem
Ostrava a výše uvedeným subjektem dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

2)

schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se:
-snižují ostatní neinvestiční výdaje
na § 3392, pol. 5901, ÚZ 1355, ORJ 160
-zvyšují neinvestiční transfery
na § 3299, pol. 5339, ÚZ 1355, ORJ 140

3)

o 150 tis. Kč
o 150 tis. Kč

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

Ing. Lukáš Jančálek,
vedoucí odboru financí a rozpočtu

ZM_M 9
Obecně závazná vyhláška č. 7/2018, kterou se stanoví školské obvody
základních škol zřízených zastupitelstvy městských obvodů
statutárního města Ostravy - úplné znění

T: 30.06.2018

(zn.předkl.)
46

Usnesení číslo: 2330/ZM1418/36
k usnesení č. 09297/RM1418/129
Zastupitelstvo města
1)

vydává
obecně závaznou vyhlášku č. 7/2018, kterou se stanoví školské obvody základních škol

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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zřízených zastupitelstvy městských obvodů statutárního města Ostravy - úplné znění
2)

stanoví,
že společně s primátorem podepíše uvedenou obecně závaznou vyhlášku náměstek primátora
Ing. Vladimír Cigánek
Vyřizuje:

Ing. Vladimír Cigánek,
náměstek primátora

ZM_M 10
Návrh na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města
Ostravy společnosti HC VÍTKOVICE RIDERA a.s. na uspořádání Winter
Classic Ostrava 2019

T: 29.06.2018

(zn.předkl.)
46

Usnesení číslo: 2331/ZM1418/36
k usnesení č. 09298/RM1418/129
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 4 mil. Kč HC VÍTKOVICE RIDERA a.s.,
IČO 26861836, se sídlem Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava na uspořádání Winter Classic
Ostrava 2019 dle důvodové zprávy a Přílohy č. 1 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)

ukládá
radě města
zapracovat do návrhu rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2019 částku 4 mil. Kč na
uspořádání Winter Classic Ostrava 2019
Vyřizuje:

Ing. Sylva Sládečková,
vedoucí odboru školství a sportu

T: 31.12.2018

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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ZM_M 11
(zn.předkl.)
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města
46
Ostravy na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v
mateřských, základních a středních školách na území SMO pro školní
rok 2018/2019 a na vyhlášení výběrového řízení Programu na podporu
rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v mateřských, základních a
středních školách se sídlem na území SMO pro školní rok 2018/2019 - 2.
kolo
Usnesení číslo: 2332/ZM1418/36
k usnesení č. 2135/ZM1418/33
k usnesení č. 09294/RM1418/129
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro školní rok 2018/2019
v oblasti podpory rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky organizacím dle Přílohy č. 1
předloženého materiálu a o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelových dotací z
rozpočtu statutárního města Ostravy v oblasti podpory rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky
mezi statutárním městem Ostrava a příjemci účelových dotací dle Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2
předloženého materiálu

2)

schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
- snižují
běžné výdaje na § 3299, pol. 5901, ÚZ 7110, ORJ 140
o 1 599 tis. Kč
- zvyšují
neinvestiční transfery na § 3299, pol. 5213, ÚZ 7110, ORJ 140 o
830 tis. Kč
neinvestiční transfery na § 3299, pol. 5333, ÚZ 7110, ORJ 140 o
93 tis. Kč
neinvestiční transfery na § 3299, pol. 5339, ÚZ 7110, ORJ 140 o
676 tis. Kč

3)

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

Ing. Lukáš Jančálek,
vedoucí odboru financí a rozpočtu

T: 30.06.2018

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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4)

Usnesení

schvaluje
a) návrh Programu na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v mateřských, základních
a středních školách se sídlem na území statutárního města Ostravy pro školní rok 2018/2019 2. kolo dle Přílohy č. 3 předloženého materiálu
b) návrh na vyhlášení výběrového řízení Programu na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné
výuky v mateřských, základních a středních školách se sídlem na území statutárního města
Ostravy pro školní rok 2018/2019 - 2. kolo dle Přílohy č. 4 předloženého materiálu

5)

rozhodlo
o vyhlášení výběrového řízení Programu na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v
mateřských, základních a středních školách se sídlem na území statutárního města Ostravy pro
školní rok 2018/2019 - 2. kolo dle Přílohy č. 4 předloženého materiálu

ZM_M 44
Žádost o mimořádnou dotaci Veslařského klubu Perun, z.s. na opravu
vodovodní přípojky

(zn.předkl.)
46

Usnesení číslo: 2333/ZM1418/36
k usnesení č. 09413/RM1418/130
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o poskytnutí účelové dotace ve výši 45. tis Kč Veslařskému klubu PERUN z.s., IČO:
44941382 se sídlem Na Náhonu 30/82, Přívoz, 702 00 Ostrava na projekt “Oprava vodovodní
přípojky” 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

2)

schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se:
snižují neinvestiční transfery
na § 3419, pol. 5222, ÚZ 7117, ORJ 161 o 45 tis. Kč
zvyšují neinvestiční transfery
na § 3419, pol. 5222, ORJ 161 o 45 tis. Kč

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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3)

Usnesení

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

Ing. Lukáš Jančálek,
vedoucí odboru financí a rozpočtu

T: 30.06.2018

ZM_M 45
(zn.předkl.)
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města
46
Ostravy a výnosu daně z hazardních her pro období 2018-2019 v oblasti
tělovýchovy a sportu
Usnesení číslo: 2334/ZM1418/36
k usnesení č. 09411/RM1418/130
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy a výnosu daně z
hazardních her pro období 2018-2019 v oblasti tělovýchovy a sportu příjemcům dotací
uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu, a to ve výši dle uvedené přílohy č. 1, a dle
důvodové zprávy předloženého materiálu a přílohy č. 5 v případě nesplnění podmínky
žadatelem FC Vítkovice 1919, z.s., IČ: 228 81 425

2)

rozhodlo
o neposkytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy a výnosu daně z
hazardních her pro období 2018-2019 v oblasti tělovýchovy a sportu žadatelům o účelovou
dotaci uvedeným v příloze č. 2) předloženého materiálu a dle důvodové zprávy a z věcných
důvodů

3)

rozhodlo
o neposkytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy a výnosu daně z
hazardních her pro období 2018-2019 v oblasti tělovýchovy a sportu žadatelům o účelovou
dotaci uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu a dle důvodové zprávy z důvodu
vyřazení žádostí z výběrového řízení pro nesplnění formálních náležitostí

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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4)

Usnesení

rozhodlo
o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelových dotací mezi statutárním městem
Ostrava a příjemci účelových dotací dle bodu 1) tohoto usnesení a dle přílohy č. 4)
předloženého materiálu.

5)

schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se

6)

- snižuje
nákup ostatních služeb
na § 4349, pol. 5169, ÚZ 7502, ORJ 180
- snižují
neinvestiční transfery
na § 3419, pol. 5222, ÚZ 7104, ORJ 161

o

- zvyšují
neinvestiční transfery
na § 3419, pol. 5213, ÚZ 1355, ORJ 161
na § 3419, pol. 5222, ÚZ 1355, ORJ 161
investiční transfery
na § 3419, pol. 6322, ÚZ 1355, ORJ 161

o 8 480 tis. Kč
o 4 500 tis. Kč

50 tis. Kč

o 14 800 tis. Kč

o 1 870 tis. Kč

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

Ing. Sylva Sládečková,
vedoucí odboru školství a sportu

T: 20.06.2018

ZM_M 46
Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při uspořádání
Kontinentálního poháru IAAF

(zn.předkl.)
46

Usnesení číslo: 2335/ZM1418/36
k usnesení č. 09414/RM1418/130
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo

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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Usnesení

o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při uspořádání Kontinentálního poháru IAAF
evidenční číslo 1567/2015/KSU mezi statutárním městem Ostrava a Českým atletickým
svazem se sídlem Diskařská 2431/4, 169 00 Praha 6 - Břevnov, IČO 00539244 dle přílohy č. 2
předloženého materiálu

ZM_M 47
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

(zn.předkl.)
46

Usnesení číslo: 2336/ZM1418/36
k usnesení č. 09528/RM1418/131
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 7 mil. Kč PARA HOCKEY OSTRAVA z.s.,
IČO 06852637, se sídlem Nádražní 1325/18, 702 00 Moravská Ostrava na zajištění
OSTRAVA 2019 World Para Ice Hockey Championships dle důvodové zprávy a Přílohy č. 1
předloženého materiálu a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z
rozpočtu statutárního města Ostrava mezi statutárním městem Ostrava a PARA HOCKEY
OSTRAVA z.s. dle Přílohy č. 2 předloženého materiálu

2)

schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se:
- snižují neinvestiční transfery
na § 3419, pol. 5222, ÚZ 7117, ORJ 161 o 1 000 tis. Kč
- zvyšují neinvestiční transfery
na § 3419, pol. 5222, ORJ 161 o 1 000 tis. Kč

3)

ukládá
radě města

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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zastupitelstvo města

Usnesení

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení
Vyřizuje:

4)

Ing. Lukáš Jančálek,
vedoucí odboru financí a rozpočtu

T: 29.06.2018

ukládá
radě města
zapracovat do návrhu rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2019 částku 6 mil. Kč na
uspořádání OSTRAVA 2019 Word Para Hockey Champinships
Vyřizuje:

Ing. Sylva Sládečková,
vedoucí odboru školství a sportu

ZM_M 48
Návrh na poskytnutí mimořádné dotace zapsanému spolku Ostravská
hokejová škola, z.s.

T: 31.12.2018

(zn.předkl.)
46

Usnesení číslo: 2337/ZM1418/36
k usnesení č. 09415/RM1418/130
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o poskytnutí mimořádné dotace ve výši 60 tis. Kč zapsanému spolku Ostravská hokejová
škola, z.s., IČO: 22671854, se sídlem Kaminského 566/19, 724 00 Ostrava - Nová Bělá 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 akci “Mezinárodní hokejový kemp 2018”

2)

schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se:
snižují neinvestiční transfery
na § 3419, pol. 5222, ÚZ 7117, ORJ 161 o 60 tis. Kč
zvyšují neinvestiční transfery
na § 3419, pol. 5222, ORJ 161 o 60 tis. Kč

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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zastupitelstvo města
3)

Usnesení

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

Ing. Lukáš Jančálek,
vedoucí odboru financí a rozpočtu

ZM_M 49
Návrh na uzavření dodatků k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí
účelových dotací s obchodní společností VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.

T: 30.06.2018

(zn.předkl.)
46

Usnesení číslo: 2338/ZM1418/36
k usnesení č. 09412/RM1418/130
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
statutárního města Ostravy evid. č. 3012/2017/ŠaS ze dne 6.10.2017 s obchodní společností
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 25911368 dle
přílohy č. 3 předloženého materiálu

2)

rozhodlo
o uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
statutárního města Ostravy evid. č. 3013/2017/ŠaS ze dne 6.10.2017 s obchodní společností
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 25911368 dle
přílohy č. 6 předloženého materiálu

3)

schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
snižují neinvestiční transfery
na § 3412, pol. 5213, ORG 4261, ÚZ 2003, ORJ 161 o 506 tis. Kč
zvyšují investiční transfery
na § 3412, pol. 6313, ORG 4261, ORJ 161 o 506 tis. Kč

4)

ukládá
radě města

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 41/97

Statutární město Ostrava
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Usnesení

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení
Vyřizuje:

Ing. Lukáš Jančálek,
vedoucí odboru financí a rozpočtu

T: 30.06.2018

ZM_M 77
(zn.předkl.)
Žádost obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., o poskytnutí
46
účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy na Rekonstrukci
fotbalového stadionu Bazaly
Usnesení číslo: 2339/ZM1418/36
k usnesení č. 09524/RM1418/131
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o poskytnutí účelové dotace ve výši 190 445 000,- Kč obchodní společnosti VÍTKOVICE
ARÉNA, a.s., se sídlem Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 25911368 na
Rekonstrukci fotbalového stadionu Bazaly dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a o uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy
mezi statutárním městem Ostravou a obchodní společností VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., se
sídlem Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 25911368, dle přílohy č. 2 předloženého
materiálu

2)

schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
snižuje rezerva pro strategické investice
na § 6409, pol. 6909, ÚZ 1080, ORJ 230 o 20 000 tis. Kč
zvyšují investiční transfery
na § 3412, pol. 6313, ORG 4261, ÚZ 1080, ORJ 161 o 20 000 tis. Kč

3)

ukládá
radě města
zapracovat do návrhu kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2019 částku ve
výši 140 445 tis. Kč na Rekonstrukci fotbalového stadionu Bazaly dle bodu 1) tohoto usnesení
Vyřizuje:

Ing. Sylva Sládečková,
vedoucí odboru školství a sportu

T: 31.12.2018

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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zastupitelstvo města
4)

Usnesení

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

Ing. Lukáš Jančálek,
vedoucí odboru financí a rozpočtu

T: 30.06.2018

ZM_M 12
(zn.předkl.)
Návrh zrušit usnesení zastupitelstva města č. 2155/ZM1418/33 ze dne 7.
32
3. 2018, návrh na záměr města darovat nemovité věci v k. ú. Polanka
nad Odrou, obec Ostrava
Usnesení číslo: 2340/ZM1418/36
k usnesení č. 09324/RM1418/129
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
zrušit své usnesení č. 2155/ZM1418/33 ze dne 7. 3. 2018 bod 2) a 3), kterým zastupitelstvo
města rozhodlo o záměru města prodat a o záměru města neprodat nemovité věci v k.ú.
Polanka nad Odrou, obec Ostrava

2)

rozhodlo
o záměru města darovat nemovité věci v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, a to pozemky
ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Polanka nad Odrou:
- část pozemku parc. č. 30/2, zahrada, díl a), o výměře 1 m2 a část pozemku parc. č. 31/3,
zahrada, díl b), o výměře 1 m2, obě části oddělené, sloučené a dle geometrického plánu č.
3270-71/2017 nově označené jako pozemek parc. č. 30/3, zahrada
- část pozemku parc. č. 31/2, zahrada, díl c), o výměře 5 m2 a část pozemku parc. č. 31/3,
zahrada, díl d), o výměře 1 m2, obě části oddělené, sloučené a dle geometrického plánu č.
3270-71/2017 nově označené jako pozemek parc. č. 31/4, zahrada
- část pozemku parc. č. 1575/1, zahrada, o výměře 16 m2, dle geometrického plánu č. 326465/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1575/4, zahrada
- část pozemku parc. č. 1631/2, zahrada, o výměře 111 m2, dle geometrického plánu č. 326566/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1631/7, zahrada
- část pozemku parc. č. 1695, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 8 m2, dle geometrického
plánu č. 3265-66/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1695/2, ost. plocha,
jiná plocha
- část pozemku parc. č. 1736/1, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 26 m2, dle
geometrického plánu č. 3265-66/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1736/8,

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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ost. plocha, jiná plocha
- část pozemku parc. č. 1736/1, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 3 m2, dle
geometrického plánu č. 3265-66/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1736/9,
ost. plocha, jiná plocha
- část pozemku parc.č. 1713, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 1 m2, dle geometrického
plánu č. 3268-69/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1713/2, ost. plocha,
jiná plocha
- část pozemku parc. č. 1725/3, zahrada, o výměře 212 m2, dle geometrického plánu č. 326869/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1725/13, zahrada
- část pozemku parc. č. 1725/3, zahrada, o výměře 3 m2, dle geometrického plánu č. 326869/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1725/14, zahrada
- část pozemku parc. č. 1736/1, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 13 m2, dle
geometrického plánu č. 3268-69/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1736/5,
ost. plocha, jiná plocha
- část pozemku parc. č. 1736/1, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 16 m2, dle
geometrického plánu č. 3268-69/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1736/6,
ost. plocha, jiná plocha
- část pozemku parc. č. 1736/1, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 6 m2, dle
geometrického plánu č. 3268-69/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1736/7,
ost. plocha, jiná plocha
- parc. č. 32/4, zahrada, o výměře 3 m2
- parc. č. 57/1, trvalý travní porost, o výměře 287 m2
- parc. č. 1574/2, zahrada, o výměře 250 m2
- parc. č. 1725/2, zahrada, o výměře 50 m2
Povodí Odry, státnímu podniku, IČO 708 90 021, sídlo Ostrava, Moravská Ostrava, Varenská
49, PSČ 701 26
a zároveň si vyhrazuje právo darovat i více uvedených pozemků nebo i všechny tyto pozemky.
Dále si vyhrazuje právo tento záměr daru kteréhokoliv z těchto pozemků (a tedy i vícero těchto
pozemků nebo i všech uvedených pozemků) kdykoliv zrušit.

ZM_M 13
Návrh na odejmutí podílu k nemovité věci v k. ú. Moravská Ostrava
městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz - Parkoviště Most
Českobratrská

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 2341/ZM1418/36
k usnesení č. 09317/RM1418/129
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo

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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o odejmutí spoluvlastnického podílu ve výši 1/3 k pozemku parc. č. 1884/2
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 14
(zn.předkl.)
Návrh na svěření stojanů na kola městským obvodům Mariánské Hory a
32
Hulváky, Stará Bělá a Ostrava-Jih
Usnesení číslo: 2342/ZM1418/36
k usnesení č. 09322/RM1418/129
Zastupitelstvo města
1)

si vyhrazuje
rozhodnutí označit níže uvedený majetek jakožto majetek svěřený městským obvodům dle
ustanovení čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2003, Statut města Ostravy, ve
znění pozdějších změn a doplňků, a to:
Městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky
3 ks stojanů na kola v celkové hodnotě 13.227,72 Kč
- Křižovatka 28. října x Výstavní - 3 ks
Městskému obvodu Stará Bělá
3 ks stojanů na kola v celkové hodnotě 13.227,72 Kč
- Blanická, hřbitov - 3 ks
Městskému obvodu Ostrava-Jih
9 ks stojanů na kola v celkové hodnotě 39.683,16 Kč
- ZŠ Provaznická, hlavní vstup - 3 ks
- ZŠ Provaznická, hřiště - 3 ks
- Zdeňka Chalabaly - 3 ks

2)

rozhodlo
označit majetek uvedený v bodě 1) tohoto usnesení jakožto majetek svěřený městským
obvodům Mariánské Hory a Hulváky, Stará Bělá a Ostrava-Jih, dle ustanovení čl. 9 odst. 1
písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2003, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn

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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a doplňků

ZM_M 15
Návrh na záměr města nedarovat nemovitou věc v k. ú. Hrabová, obec
Ostrava, návrh koupit nemovitou věc v k. ú. Moravská Ostrava, obec
Ostrava

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 2343/ZM1418/36
k usnesení č. 09300/RM1418/129
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo,
že město nemá záměr darovat nemovitou věc v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, ve vlastnictví
statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Hrabová, a to pozemek parc. č.
2583/7, ost. plocha, silnice

2)

rozhodlo
koupit nemovitou věc v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to pozemek parc. č. 2379/34,
od vlastníka Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, IČO: 69797111, sídlo Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město,
128 00 Praha 2, za dohodnutou kupní cenu 1.200.000,00 Kč
a zahájit jednání ve věci uzavření kupní smlouvy.
Odůvodnění odchylky od ceny obvyklé je uvedeno v důvodové zprávě.

ZM_M 16
Návrh směnit nemovité věci v k.ú. Přívoz, obec Ostrava

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 2344/ZM1418/36
k usnesení č. 09328/RM1418/129
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
směnit nemovité věci v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava,

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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nesvěřené a svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, a to:
- část pozemku p.p.č. 225, zahrada, díl “g”, o výměře 48 m2 a část pozemku p.č.st. 10, zast.
plocha a nádvoří, zbořeniště, díl “h”, o výměře 233 m2, dle geometrického plánu č. 22526/2018 oddělené, sloučené a nově označené jako pozemek p.p.č. 1621, ost. plocha, jiná plocha,
o výměře 281 m2
- část pozemku p.p.č. 213/1, zahrada, o výměře 218 m2, dle geometrického plánu č. 22526/2018 oddělenou a nově označenou jako pozemek p. p. č. 213/1, zahrada
- část pozemku p.č.st. 579, zast. plocha a nádvoří, zbořeniště, díl “d”, o výměře 229 m2, část
pozemku p. p. č. 213/2, zahrada, díl “e”, o výměře 221 m2 a část pozemku p. p. č. 995/11,
zahrada, díl “f”, o výměře 57 m2, dle geometrického plánu č. 2252-6/2018 oddělené, sloučené a
nově označené jako pozemek p. p. č. 213/2, zahrada, o výměře 507 m2
- část pozemku p. p. č. 995/1, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 16 m2, dle geometrického
plánu č. 2252-6/2018 oddělenou a nově označenou jako pozemek p. p. č. 995/17, ost. plocha,
jiná plocha
za nemovité věci v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, ve vlastnictví XXXXXX XXXXXXXX, rok
narození XXXX, bydliště XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXX, a to:
- část pozemku p. p. č. 231/2, zahrada, o výměře 1027 m2, dle geometrického plánu č. 22526/2018 oddělenou a nově označenou jako pozemek p.p.č. 231/2, zahrada
- část pozemku p. p. č. 911, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 276 m2, dle geometrického
plánu č. 2252-6/2018 oddělenou a nově označenou jako pozemek p. p. č. 911/1, ost. plocha,
ost. komunikace
s tím, že statutární město Ostrava uhradí XXXXXX XXXXXXXXX rozdíl mezi obvyklými
cenami předmětů směny ve výši 303.091,- Kč a dále náklady na přemístění zařízení firmy
XXXXXX XXXXXXXX ve výši 1.196.909,- Kč
a uzavřít směnnou smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

ZM_M 17
Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Radvanice, obec Ostrava

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 2345/ZM1418/36
k usnesení č. 09311/RM1418/129
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo

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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zastupitelstvo města

Usnesení

koupit nemovité věci v k.ú. Radvanice, obec Ostrava, a to pozemky:
- parc.č. 792/43, ost. plocha, ost. komunikace,
- parc.č. 798/4, zahrada,
- parc.č. 798/73, ost. plocha, ost. komunikace,
- parc.č. 798/74, ost. plocha, ost. komunikace,
- část pozemku parc.č. 798/72, orná půda, o výměře 192 m2, dle geometrického plánu č. 226719/2018 oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 798/78, ost. plocha, ost. komunikace,
- část pozemku parc.č. 798/72, orná půda, o výměře 76 m2, dle geometrického plánu č. 226719/2018 oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 798/79, orná půda,
- část pozemku parc.č. 798/72, orná půda, o výměře 4 m2, dle geometrického plánu č. 226719/2018 oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 798/80, orná půda,
od podílových spoluvlastníků:
- XXXX XXXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXX XXXXXXX XXX
XX XXXXXXXXXXXXXXXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 1/2)
- XXXXXXXX XXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXXX XXXXXX XXX
XX XXXXXXXXXXXXXXXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 1/2)
za cenu obvyklou celkem 900.000,00 Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
2)

si vyhrazuje
rozhodnutí označit nemovité 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
předmětné nemovité věci statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví

3)

rozhodlo
označit nemovité 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 předmětné
nemovité věci statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví

ZM_M 18

(zn.předkl.)

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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Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města
Návrh na záměr města prodat část pozemku v k. ú. Sedlnice, obec
Sedlnice v rámci stavby “Ostrava Airport Multimodal Park”

Usnesení

32

Usnesení číslo: 2346/ZM1418/36
k usnesení č. 09218/RM1418/128
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o záměru města prodat
část pozemku parc. č. 1122/19 o výměře 2 m2, která je dle geometrického plánu č. 1997113/2017 vyhotoveného pro k.ú. Sedlnice v roce 2017, označena jako pozemek parc. č.
1122/55 v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

ZM_M 19
Návrh na záměr města prodat pozemky, návrh na záměr města směnit
pozemky, vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 2347/ZM1418/36
k usnesení č. 09321/RM1418/129
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o záměru města prodat pozemek parc. č. 1111/45
v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a
Přívoz
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

2)

rozhodlo
o záměru města prodat

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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zastupitelstvo města
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- pozemek parc. č. 753/2
- pozemek parc. č. 753/3
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a
Přívoz
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
3)

rozhodlo
o záměru města směnit
pozemek parc. č. 3611/3, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního
města Ostravy, svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
za
části pozemků ve vlastnictví společnosti Porsche Immobilien CZ spol. s r.o., se sídlem
Vrchlického 18/31, Košíře, 150 00 Praha 5, IČO 471 19 004:
- a to část pozemku parc. č. 2221/3 o výměře 10 m2 označená jako díl a)
- část pozemku parc. č. 2243/4 o výměře 7 m2 označená jako díl b),
sloučené a nově označené dle geometrického plánu č. 5594-131/2016 pro k. ú. Moravská
Ostrava, obec Ostrava jako pozemek parc. č. 2221/6 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

ZM_M 20
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Svinov, obec
Ostrava

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 2348/ZM1418/36
k usnesení č. 09217/RM1418/128
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o záměru města prodat nemovité věci v k.ú. Svinov, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního
města Ostravy, svěřené městskému obvodu Svinov, a to:
- pozemek parc.č. 203, včetně vedlejší stavby, zpevněné plochy z betonu, dětského hřiště

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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zastupitelstvo města

Usnesení

- pozemek parc.č. 204, jehož součástí je stavba Svinov, č.p. 303 občanská vybavenost, včetně
zpevněné plochy z betonových dlaždic, pískoviště
a dalších součástí a příslušenství nacházejících se na obou pozemcích a to: hlavní uzávěr plynu,
přípojka kanalizace, oplocení kovové, oplocení drátěné, betonová podezdívka pod
oplocením, plotová vrata, plotová vrátka, venkovní úpravy a trvalé porosty,
za podmínek, že nabídka zájemce bude obsahovat:
- nabídkovou cenu stanovenou minimálně ve výši dle aktuálního znaleckého posudku na cenu
obvyklou tj. 2.600.000,-Kč celkem,
- budoucí způsob využití nemovitých věcí, který bude v souladu s územním plánem,
- závazek realizace a dokončení stavebního záměru, tj. termín zahájení stavebních prací a jejich
dokončení,
- závazek, že náklady spojené s prodejem ponese kupující.
Předložení nabídek je přípustné pouze v písemné podobě, v uzavřené obálce označené “Prodej
pozemků parc.č. 203 a parc.č. 204, jehož součástí je stavba s č.p. 303” s adresou odesílatele,
nejpozději ve lhůtě do 11. 7. 2018 do 12:00 hodin, na adresu městského obvodu Svinov.
Zároveň si vyhrazuje právo:
- kdykoliv tento záměr zrušit,
- vyžádat si na základě došlých nabídek doplnění dodatečných informací od jednotlivých
zájemců, a to na základě výzvy učiněné městským obvodem Svinov,
- se žádným ze zájemců po obdržení nabídek nejednat o prodeji výše uvedených nemovitých
věcí.

ZM_M 21
Návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k. ú. Nová Ves u
Ostravy, obec Ostrava

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 2349/ZM1418/36
k usnesení č. 09301/RM1418/129
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o záměru města prodat část nemovité věci, a to:
- část pozemku p.p.č. 490/1 o výměře 75 m2 v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava,
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Nová Ves,
která je dle geometrického plánu č. 886-86/2016 vyhotoveného pro k.ú. Nová Ves u Ostravy,
který je přílohou č. 1 předloženého materiálu, označena písmenem ”a” a sloučena do pozemku

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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zastupitelstvo města
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p.p.č. 141/140 v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

ZM_M 22
Návrh na záměr města neprodat část pozemku v k. ú. Mariánské Hory,
obec Ostrava

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 2350/ZM1418/36
k usnesení č. 09310/RM1418/129
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo,
že město nemá záměr prodat
část pozemku p. p. č. 224/55 o výměře cca 120 m2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava dle
zákresu, který je přílohou č. 1/3 předloženého materiálu

ZM_M 23
Návrh na záměr města neprodat nemovitou věc v k.ú. Hrabůvka, obec
Ostrava, návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, obec Ostrava

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 2351/ZM1418/36
k usnesení č. 09320/RM1418/129
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo,
že město nemá záměr prodat
pozemek p.p.č. 198/4 v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy,
svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih

2)

rozhodlo
o záměru města prodat

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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zastupitelstvo města

Usnesení

níže uvedené nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, svěřené městskému
obvodu Ostrava-Jih, a to:
- pozemek p.p.č. 100/7
- pozemek p.p.č. 107/11
- část pozemku p.p.č. 100/24 o výměře 611 m2, díl a, včetně stavby chodníku
- část pozemku p.p.č. 100/25 o výměře 353 m2, díl c
- část pozemku p.p.č. 100/32 o výměře 480 m2, díl e
dle geometrického plánu č. 3445-18b/2018, vyhotoveného pro k.ú. Zábřeh nad Odrou,
sloučené a nově označené jako pozemek p.p.č. 100/7, ost. plocha, ost. komunikace o výměře
2415 m2
za účelem výstavby nové prodejny LIDL včetně parkovacích ploch za podmínek:
- ke vkladu vlastnického práva dojde až po uplynutí lhůty stanovené pro udržitelnost projektu
statutárního města Ostravy ”Izolační zeleň města Ostravy - 02” - do 06/2019,
- vyřazení pozemku p.p.č. 100/24 v k.ú. Zábřeh nad Odrou z kategorie místní komunikace,
- zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih vydá k prodeji pozemků souhlasné stanovisko
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
3)

rozhodlo
o záměru města směnit
níže uvedené nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního
města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, dle návrhu geometrického plánu č.
3445-18a/2018, vyhotoveného pro k.ú. Zábřeh nad Odrou, a to:
- část pozemku p.p.č. 100/30 o výměře 490 m2, nově označenou jako pozemek p.p.č. 100/49
- část pozemku p.p.č. 100/33 o výměře 35 m2, nově označenou jako pozemek p.p.č. 100/51
- část pozemku p.p.č. 1431 o výměře 411 m2, nově označenou jako pozemek p.p.č. 1431/2
včetně příslušenství (kanalizační přípojky),
pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřené městskému obvodu Ostrava-Jih,
a to:
- pozemek p.p.č. 100/35
- část pozemku p.p.č. 100/36 o výměře 691 m2, oddělenou dle návrhu geometrického plánu
č. 3445-18a/2018, vyhotoveného pro k.ú. Zábřeh nad Odrou a nově označenou jako pozemek
p.p.č. 100/50, ost. plocha, jiná plocha
za
níže uvedené nemovité věci ve vlastnictví Lidl Česká republika v.o.s., se sídlem Praha 5,
Nárožní 1359/11, PSČ 15800, IČO: 261 78 541, dle návrhu geometrického plánu č. 344518a/2018, vyhotoveného pro k.ú. Zábřeh nad Odrou, a to:
- část pozemku p.p.č. 100/34 o výměře 1173 m2, nově označenou jako pozemek p.p.č. 100/52
- část pozemku p.č.st. 6452 o výměře 535 m2, nově označenou jako pozemek p.č.st. 6452/2

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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za účelem výstavby nové prodejny LIDL včetně parkovacích ploch za podmínek:
- ke vkladu vlastnického práva dojde až po uplynutí lhůty stanovené pro udržitelnost projektu
statutárního města Ostravy ”Izolační zeleň města Ostravy - 02” - do 06/2019,
- zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih vydá ke směně pozemků souhlasné stanovisko
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

ZM_M 51
Návrh na nabytí hmotných nemovitých věcí

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 2352/ZM1418/36
k usnesení č. 09419/RM1418/130
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
nabýt hmotné nemovité věci v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava, v souladu s § 85 písm. n)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů ve výběrovém
řízení s aukcí č. OOV/028/2018, vyhlášeném Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Územním pracovištěm Ostrava, a to:
- pozemek parc. č. 105/1,
- pozemek parc. č. 105/2,
- pozemek parc. č. 105/3, jehož součástí je stavba č. p. 545, obč. vybavenost
včetně všech součástí a příslušenství výše uvedených pozemků, které tvoří stavba Krásné Pole,
č. p. 545, trvalé porosty, zpevněné plochy, betonové rampy, opěrná zídka, venkovní schodiště,
septik, betonová jímka, přípojka kanalizace, přípojka vody a plynu, vodoměrná a kanalizační
šachta a oplocení včetně vrat,
za podmínek stanovených v “Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. OOV/028/2018 a jeho
podmínkách”, včetně složení kauce ve výši 355.000,-- Kč, za nejvyšší možné podání dle
důvodové zprávy
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

2)

rozhodlo
nabýt hmotné nemovité věci v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, v souladu s § 85 písm. n)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů ve výběrovém
řízení s aukcí č. OOV/029/2018, vyhlášeném Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Územním pracovištěm Ostrava, a to:

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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- pozemek parc. č. 30/1,
- pozemek parc. č. 30/2,
- pozemek parc. č. 30/3,
- budova Hošťálkovice č. p. 398, jiná stavba, na pozemku parc. 29/2 a 30/2
včetně všech součástí a příslušenství výše uvedených pozemků a budovy, které tvoří trvalé
porosty, zpevněné plochy, opěrná zeď, předložené schodiště, oplocení, plechová kolna,
přípojky inženýrských sítí - voda, kanalizace, plyn, elektro,
za podmínek stanovených v “Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. OOV/029/2018 a jeho
podmínkách”, včetně složení kauce ve výši 400.000,-- Kč, za nejvyšší možné podání dle
důvodové zprávy
dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

ZM_M 52
(zn.předkl.)
Návrh na uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku
32
ve strategické průmyslové zóně Ostrava - Mošnov
Usnesení číslo: 2353/ZM1418/36
k usnesení č. 09457/RM1418/130
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o uzavření “Smlouvy o budoucí kupní smlouvě”, se společností XZB (Europe) s.r.o., IČO: 065
88 603, se sídlem 28. října 3346/91, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, dle přílohy č. 3
předloženého materiálu, za podmínky udělení souhlasu Ministerstva průmyslu a obchodu
jakožto Správce programu;
předmětem budoucího převodu podle této smlouvy je část pozemku p. p. č. 822/47 o
výměře 19317 m2, která je dle geometrického plánu č. 1199-277/2017 vyhotoveného pro k. ú.
Mošnov, obec Mošnov, v roce 2017, označená jako pozemek p. p. č. 822/185 v k. ú. Mošnov,
obec Mošnov

ZM_M 53
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení

(zn.předkl.)
32

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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věcného předkupního práva ev. č. 2856/2015/MJ - areál VTP Ostrava Pustkovec
Usnesení číslo: 2354/ZM1418/36
k usnesení č. 09440/RM1418/130
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení věcného předkupního práva ev.
č. 2856/2015/MJ, se společností ELCOM, a.s., IČO: 250 77 155, se sídlem Praha 4, Na
Větrově 34, PSČ 142 00, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

ZM_M 54
Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. Polanka nad Odrou,
obec Ostrava

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 2355/ZM1418/36
k usnesení č. 09420/RM1418/130
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o záměru města směnit
- část pozemku parc. č. 1264/4 o výměře 12 m2 ve vlastnictví statutárního města Ostravy,
svěřenou městskému obvodu Polanka nad Odrou, která je dle geometrického plánu č.327449/2017 vyhotoveného pro k. ú. Polanka nad Odrou, nově označena jako pozemek parc. č.
1262/7 v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava
za
- pozemek parc.č. 1187/6
- pozemek parc.č. 1187/7
oba v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava
ve vlastnictví společnosti BV - Technika, a.s., se sídlem K Vydralinám 705/2, Polanka nad
Odrou, 725 25 Ostrava, IČO 26824256
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

ZM_M 55
Návrh na záměr města směnit pozemky, vše v k.ú. Moravská Ostrava,

(zn.předkl.)
32

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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obec Ostrava - Karolina II. etapa
Usnesení číslo: 2356/ZM1418/36
k usnesení č. 09437/RM1418/130
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o záměru města směnit pozemky
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a
Přívoz, které jsou dle návrhu pro geometrický plán označeny takto:
pozemek s označením č. 6, který vznikne z těchto pozemků:
část pozemku parc. č. 266/3 o výměře 63 (63,42) m2
pozemek parc. č. 266/8
pozemek parc. č. 244/41
část pozemku parc. č. 266/7 o výměře 13 (13,10) m2
pozemek s označením č. 7, který vznikne z těchto pozemků:
část pozemku 233/1 o výměře 454 (454,47) m2
část pozemku 244/42 o výměře 396 (395,54) m2
pozemek s označením č. 8, který vznikne z tohoto pozemku:
pozemek parc. č. 266/7 o výměře 7 (7,32) m2
pozemek s označením č. 9, který vznikne z těchto pozemků:
část pozemku parc. č. 244/43 o výměře 78 (77,71) m2
část pozemku parc. č. 3457/15 o výměře 695 (694,78) m2
část pozemku parc. č. 3457/14 o výměře 535 (534,73) m2
část pozemku parc. č. 3463/3 o výměře 666 (665,61) m2
část pozemku parc. č. 229/2 o výměře 172 (172,24) m2
část pozemku parc. č. 3463/23 o výměře 206 (206,27) m2
část pozemku parc. č. 244/47 o výměře 30 (30,30) m2
část pozemku parc. č. 244/37 o výměře 10 (9,89) m2
pozemek s označením č. 10, který vznikne z těchto pozemků:
část pozemku parc. č. 3463/3 o výměře 850 (850,31) m2
část pozemku parc. č. 3463/45 o výměře 13 (12,91) m2
část pozemku parc. č. 3463/44 o výměře 433 (433,48) m2

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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část pozemku parc. č. 3463/25 o výměře 264 (264,37) m2
pozemek s označením č. 11, který vznikne z těchto pozemků:
část pozemku parc. č. 3463/3 o výměře 1617 (1617,31) m2
část pozemku parc. č. 3463/45 o výměře 599 (599,21) m2
část pozemku parc. č. 3463/44 o výměře 198 (198,30) m2
pozemek s označením č. 12, který vznikne z tohoto pozemku:
část pozemku parc. č. 3463/3 o výměře 2 (1,56) m2
pozemek s označením č. 13, který vznikne z tohoto pozemku:
část pozemku parc. č. 3463/3 o výměře 156 m2
za
pozemky ve vlastnictví New Karolina Residental Development II, s.r.o., se sídlem Dlouhá
562/22, Lazce, 779 00 Olomouc, IČO 043 98 343, které jsou dle návrhu pro geometrický plán
označené takto:
pozemek s označením č. 1, který vznikne z těchto pozemků:
pozemek parc. č. 3457/45
část pozemku parc. č. 4246/32 o výměře 29 (29,34) m2
pozemek parc. č. 4246/37
pozemek parc. č. 4246/33
část pozemku parc. č. 3457/21 o výměře 306 (306,48) m2
část pozemku parc. č. 244/38 o výměře 533 (533,18) m2
část pozemku parc. č. 4246/40 o výměře 1 (1,11) m2
část pozemku parc. č. 256 o výměře 438 (437,84) m2
část pozemku parc. č. 244/38 o výměře 264 (264,268) m2
část pozemku parc. č. 244/54 o výměře 21(21,41) m2
část pozemku parc. č. 244/44 o výměře 3 (3,13) m2
pozemek s označením č. 2, který vznikne z těchto pozemků:
část pozemku parc. č. 4246/40 o výměře 627 (626,85) m2
část pozemku parc. č. 3457/22 o výměře 16 (15,75) m2
pozemek s označením č. 3, který vznikne z pozemku:
část pozemku parc. č. 244/38 o výměře 296 (296,15) m2
pozemek s označením č. 4, který vznikne z těchto pozemků:
část pozemku parc. č. 3457/16 o výměře 113 (112,76) m2
část pozemku parc. č. 3463/27 o výměře 175 (175,44) m2
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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pozemek parc. č. 3463/28
část pozemku parc. č. 3463/2 o výměře 3017 (3017,23) m2
pozemek s označením č. 5, který vznikne z těchto pozemků:
část pozemku parc. č. 3463/2 o výměře 884 (884,05) m2
pozemek 3463/43
pozemek s označením celá část 2, který vznikne z těchto pozemků:
pozemek parc. č. 4246/12
pozemek parc. č. 3378
pozemek s označením celá část 3, který vznikne z tohoto pozemku:
pozemek parc. č. 4173/13
pozemek s označením č. 14, který vznikne z tohoto pozemku:
část pozemku parc. č. 244/38 o výměře 3 (2,5) m2
dle přílohy č. 3/1 a 3/2 předloženého materiálu
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

ZM_M 56
Návrh na odejmutí pozemku městskému obvodu Slezská Ostrava

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 2357/ZM1418/36
k usnesení č. 09421/RM1418/130
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
odejmout pozemek parc.č. 5707 - trvalý travní porost v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
městskému obvodu Slezská Ostrava, v souladu s ustanovením § 132 odst. 1 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

ZM_M 57

(zn.předkl.)

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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zastupitelstvo města
Návrh přijmout darem nemovité věci v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava a
návrh na jejich svěření městskému obvodu Pustkovec

Usnesení

32

Usnesení číslo: 2358/ZM1418/36
k usnesení č. 09422/RM1418/130
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
přijmout darem nemovité věci v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava, a to pozemky parc.č. 4401/1 a
parc.č. 4401/2 od pana XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX
XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX
a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 3 tohoto materiálu

2)

si vyhrazuje
rozhodnutí označit pozemky uvedené v bodě 1) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený
městskému obvodu Pustkovec, dle čl. 9 odst. (1) písm. b) obecně závazné vyhlášky č. 14/2013,
Statut města Ostravy, v úplném znění, za podmínky, že statutární město Ostrava nabude
uvedené věci do svého vlastnictví

3)

rozhodlo
označit pozemky uvedené v bodě 1) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému
obvodu Pustkovec, dle čl. 9 odst. (1) písm. b) obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut
města Ostravy, v úplném znění, za podmínky, že statutární město Ostrava nabude uvedené věci
do svého vlastnictví

ZM_M 58
Návrh koupit pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul.
Železárenská)

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 2359/ZM1418/36
k usnesení č. 09449/RM1418/130
Zastupitelstvo města
1)

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

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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- pozemek parc. č. 2976/1
- pozemek parc. č. 2976/6, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná st.
včetně všech součástí a příslušenství (přípojka vody, přípojka kanalizace, kanalizační šachta,
septik, plocha s povrchem betonovým, plot z vlnitého plechu, 1 ks ocelových vrat)
od společnosti TSR Czech Republic, s.r.o., se sídlem Sokolovská 192/79, Karlín, 180 00 Praha
8, IČO 406 14 875
za celkovou sjednanou kupní cenu ve výši 2.277.216,- Kč
a uzavřít kupní smlouvu, která je přílohou č. 4 předloženého materiálu

ZM_M 59
Návrh koupit pozemky v k. ú. Pustkovec od FO v rámci projektu
“Revitalizace Pustkoveckého údolí”

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 2360/ZM1418/36
k usnesení č. 09439/RM1418/130
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
koupit spoluvlastnické podíly od
- XXXXXX XXXXXXX, rok narození XXX XX XXXX, bydliště XX XXXXXXXXXXX
XXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXX, spoluvlastnický podíl ve výši 1/3
- XXXXXXXXX XXXXXXXXX, rok narození XX XX XXXX, bydliště XXXXXXXXXXX
XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXX, spoluvlastnický podíl ve výši 1/3
- XXXXX XXXXXXXXX, rok narození XXX XX XXXX, bydliště XXXXXXXXX
XXXXXX XXX XXX XXXXXXX X XXXXXX, spoluvlastnický podíl ve výši 1/3
ke každému z níže uvedených pozemků v k. ú. Pustkovec, za celkovou dohodnutou kupní
cenu
1.569.340,00 Kč, přičemž sjednaná kupní cena jednoho podílu ve výši 1/3 činí:
- u pozemku parc. č. 2046/2............... 180.310,00 Kč
- u pozemku parc. č. 4175/2............... 195.803,00 Kč
- u pozemku parc. č. 4178/8 .............. 147.000,00 Kč
tj. 523.113,00 Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

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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zastupitelstvo města
2)

Usnesení

rozhodlo
koupit pozemek parc. č. 4179/4 v k. ú. Pustkovec
od XXXXXXXX XXXXXX, datum narození XX XX XXXX, bydliště XXXXXXXXXXX
XXXXXXX XXX XX XXXXXXX XXXXXXXXXXX
za dohodnutou kupní cenu 703.200,00 Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

ZM_M 60
Návrh koupit nemovitou věc v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 2361/ZM1418/36
k usnesení č. 09450/RM1418/130
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
koupit nemovitou věc v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, a to pozemek p.p.č. 435/1, od
podílových spoluvlastníků:
- XXXXXX XXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX
XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 1/2)
- XXXXXX XXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště X XXXXX XXXXXXXXXX
XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX (spoluvlastnický podíl ve
výši 1/2)
za cenu obvyklou v celkové výši 61.390,00 Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

2)

si vyhrazuje
rozhodnutí označit nemovitou věc, uvedenou v bodu 1) tohoto usnesení, jakožto majetek
svěřený městskému obvodu Michálkovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky

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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č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že
předmětnou nemovitou věc statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví
3)

rozhodlo
označit nemovitou věc, uvedenou 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
předmětnou nemovitou věc statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví

ZM_M 61
Návrh koupit nemovitou věc v k.ú. Koblov, obec Ostrava

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 2362/ZM1418/36
k usnesení č. 09438/RM1418/130
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
koupit nemovitou věc v k.ú. Koblov, obec Ostrava, a to část pozemku parc.č. 610/3, ost.
plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 1074 m2, která je dle geometrického plánu č.
1295-6/2018 oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 610/19, ost. plocha, ost.
komunikace, od vlastníka TJ Sokol Koblov z.s., IČO 452 34 191, sídlo Na Skotnici 19/23,
Koblov, 711 00 Ostrava, za cenu obvyklou ve výši 391.090,00 Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

2)

si vyhrazuje
rozhodnutí označit nemovitou věc, uvedenou v bodu 1) 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
předmětnou nemovitou věc statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví

3)

rozhodlo
označit nemovitou věc, uvedenou v bodu 1) 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 předmětnou nemovitou
věc statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví

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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ZM_M 62
(zn.předkl.)
Návrh na záměr města prodat pozemek v k. ú. Radvanice, obec Ostrava
32
Usnesení číslo: 2363/ZM1418/36
k usnesení č. 09433/RM1418/130
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o záměru města prodat:
pozemek parc. č. 373 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Radvanice a Bartovice,
za podmínek:
- výstavby bytového domu na podporované bydlení – pečovatelské byty,
- dokončení výstavby ve lhůtě do 36 měsíců ode dne nabytí účinnosti kupní smlouvy
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

2)

si vyhrazuje
právo rozhodnout prodat pozemek v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, svěřený městskému
obvodu Radvanice a Bartovice dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu s čl. 7. odst. (3) bod b)
Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a
doplňků

ZM_M 63
Návrh na záměr města prodat pozemky a návrh na záměr města
neprodat pozemky, vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 2364/ZM1418/36
k usnesení č. 09423/RM1418/130
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo

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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o záměru města prodat pozemek parc. č. 1319/1 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a
Přívoz
za podmínky, že bude uzavřena smlouva o věcném břemeni (služebnosti) k trakčnímu
vedení ve prospěch oprávněného, kterým je Dopravní podnik Ostrava a.s., se sídlem
Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 619 74 757, po předchozím
projednání a schválení, a to poskytovatelem dotace
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
2)

rozhodlo
o záměru města prodat
pozemek parc. č. 1289/29, jehož součástí je stavba bez čp/če, výroba, v k. ú. Moravská
Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu
Moravská Ostrava a Přívoz,
za podmínky, že v kupní smlouvě bude ošetřen účel budoucího využití nemovitých věcí tak,
aby jejich provozem nebyla narušována pohoda bydlení obytného vnitrobloku
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

3)

rozhodlo,
že město nemá záměr prodat
- pozemek parc. č. 4230
- pozemek parc. č. 2099/2
oba v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a
Přívoz

4)

rozhodlo
o záměru města prodat
část pozemku parc. č. 2620/71 o výměře 53 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve
vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Moravská Ostrava a

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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Přívoz, která je dle geometrického plánu č. 5756-270/2017 vyhotoveného pro k. ú. Moravská
Ostrava, označena jako pozemek parc. č. 2620/161 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

ZM_M 64
Návrh prodat nemovité věci v obchodně podnikatelském areálu v k. ú.
Mošnov

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 2365/ZM1418/36
k usnesení č. 09448/RM1418/130
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
prodat níže uvedené věci v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, ve vlastnictví statutárního města
Ostravy, a to:
- pozemek p.č.st. 452 o výměře 918 m2, jehož součástí je stavba č.p. 317
- část pozemku p.p.č. 822/66 o výměře 96 m2, označenou písmenem a, jejíž součástí jsou
zpevněné plochy a schodiště
vše sloučené dle geometrického plánu č. 1235-37/2018 vyhotoveného pro k. ú. Mošnov, obec
Mošnov v roce 2018, do pozemku dále označeného jako pozemek p.č.st. 452 o výměře 1014
m2 v k. ú. Mošnov, obec Mošnov
- přípojku vody ke stavbě č. p. 317 na pozemku p.č.st. 452
do vlastnictví společnosti CADOX fishing, s.r.o., IČO: 271 05 628, se sídlem Olšanská
2898/4g, Žižkov, 130 00 Praha 3
za dohodnutou kupní cenu ve výši 2,914.210,- Kč, z toho:
- kupní cena za pozemek p.č.st. 452, jehož součástí je stavba č.p. 317, venkovní schodiště a
zpevněné plochy a část pozemku p.p.č. 822/66 o výměře 96 m2, označenou písmenem a, jejíž
součástí jsou zpevněné plochy a schodiště, vše sloučené dle geometrického plánu č. 123537/2018 vyhotoveného pro k.ú. Mošnov, obec Mošnov v roce 2018, do pozemku dále
označeného jako pozemek p.č. st. 452 o výměře 1014 m2 v k.ú. Mošnov, obec Mošnov činí
2,913.000,- Kč
- kupní cena za přípojku vody ke stavbě č.p. 317 činí 1.000,- Kč + 210,- Kč DPH, tj.
celkem 1.210,- Kč.

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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a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č 3 předloženého materiálu
Zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé
Statutární město Ostrava vybudovalo průmyslový areál Ostrava – Mošnov jako prostor pro
umístění investorů za účelem realizace jejich investičních záměrů. K hlavním atributům
průmyslového areálu Ostrava – Mošnov patří vedle jeho připravenosti pro investiční výstavbu
také jeho jedinečné umístění v blízkosti mezinárodního letiště s možností napojení na
rychlostní komunikace a železniční síť. Záměrem je v průmyslovém areálu Ostrava - Mošnov i
v jeho bezprostřední blízkosti umístit výlučně investory, kteří mají zájem nemovitosti tvořící
průmyslový areál Ostrava – Mošnov a nemovitosti napojené na Strategickou průmyslovou
zónu Ostrava – Mošnov ke svým aktivitám využít, provozovat na nich předem specifikované
činnosti a vytvořit určitý počet pracovních míst;
Objekt č.p. 317, který společnost CADOX fishing s.r.o. v roce 2008 převzala do podnájmu,
nebyl vhodný k provozování obchodní činnosti. Jedná se o objekt, který je v provozu od roku
1960, kdy sloužil jako tělocvična. Společnost na vlastní náklady provedla v objektu nezbytné
stavební úpravy a částečnou rekonstrukci, kdy všechny provedené stavební úpravy a
rekonstrukce na objektu mají v podstatě přímý vliv na celkové technické zhodnocení celého
objektu, jeho zlepšený technický stav a využitelnost z hlediska technického, funkčního a
rovněž z hlediska finančního (možnost dosažení zvýšené výnosnosti objektu) tak, aby mohl
sloužit kontraktačnímu účelu sjednaného podnájemní smlouvou, tedy k provozování obchodní
činnosti – tj. prodejna a sklad rybářských potřeb. Nutno podotknout, že bez těchto nezbytných
stavebních úprav by nebylo možné objekt ke sjednanému účelu, tj. obchodní činnosti, vůbec
využít. Cena v místě a čase obvyklá již odráží zhodnocení provedené společností CADOX
fishing s.r.o. v rámci rekonstrukce objektu.
Společnost CADOX fishing s.r.o.:
a. zrealizovala částečnou rekonstrukci stávajícího objektu, který nyní slouží jako prodejna
rybářských potřeb a skladovací prostory
b. vytvořila 8 stálých pracovních míst a 2 externí pracovní místa
provozuje v objektu ekonomickou činnost spočívající dle výpisu z obchodního rejstříku v:
a. ve výrobě, obchodu a službách neuvedených v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona zejména maloobchod a velkoobchod s rybářskými potřebami
b. poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru.
Stávající objekt vyžaduje provedení zásadních rekonstrukcí stavebních částí z hlediska
zateplení, elektroinstalace, osvětlení a větrání. Rovněž je nutná úprava stávajícího sociálního
zařízení, dle platných hygienických předpisů. Zásadní rekonstrukci si dále vyžádá kotelna na
pevná paliva s manuální obsluhou, modernizace se nevyhne ani vlastním jednotkám pro sdílení
tepla. Z výše uvedeného je zřejmé, že provedení úprav (oprav) objektu tak, aby splňoval určitý
standart pro provozování činnosti nejen společnosti CADOX fishing s.r.o., ale i každého
jiného podnájemce, který by zde provozoval svou činnost, bude vyžadovat nemalé finanční
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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prostředky.
Kupní cena je oproti ceně v místě a čase obvyklé stanovené znaleckým posudkem ponížena
o výši finančního zhodnocení stavby č.p. 317 na pozemku p.č.st. 452 za dobu od jejího převzetí
společností CADOX fishing s.r.o. do podnájmu do června 2017. Dle znaleckého posudku č.
1190/42/17 ze dne 26. 6. 2017 je technické zhodnocení objektu za tuto dobu ve výši 900.000,Kč

ZM_M 65
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Koblov a v k. ú.
Michálkovice, obec Ostrava

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 2366/ZM1418/36
k usnesení č. 09435/RM1418/130
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o záměru města prodat nemovitou věc v k. ú. Koblov, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního
města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava, a to:
- pozemek parc.č. 611/3 (viz příloha č. 1)
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

2)

rozhodlo
o záměru města prodat nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, ve vlastnictví
statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Michálkovice, a to:
- část pozemku p.p.č. 147/17, o výměře 48 m2, dle geometrického plánu č. 1909-43/2015 a
nově označena jako pozemek p.p.č. 147/17
- pozemek p.č.st. 1067/3, o výměře 12 m2 (viz příloha č. 2)
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

3)

rozhodlo

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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o záměru města prodat nemovitou věc v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, ve vlastnictví
statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Michálkovice, a to:
- část pozemku p.p.č. 147/17, o výměře 38 m2, dle geometrického plánu č. 1909-43/2015 a
nově označena jako pozemek p.p.č.147/57 (viz příloha č. 2)
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

ZM_M 66
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Heřmanice a v k. ú.
Slezská Ostrava, obec Ostrava

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 2367/ZM1418/36
k usnesení č. 09434/RM1418/130
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o záměru města prodat nemovitou věc v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, ve vlastnictví
statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava, a to
- pozemek p.p.č. 480/1 (viz příloha č. 1)
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

2)

rozhodlo
o záměru města prodat nemovité věci v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava, ve vlastnictví
statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Slezská Ostrava, a to:
- části pozemku p.p.č. 425/6, které vznikly rozdělením na základě geometrického plánu č.
2217-282/2017, které jsou nově označeny jako
- pozemek p.p.č. 425/9, o výměře 457 m2 a
- pozemek p.p.č. 425/10, o výměře 157 m2
- pozemek p.p.č. 425/5
- pozemek p.p.č. 425/7

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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(viz příloha č. 2)
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
3)

rozhodlo
o záměru města prodat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví
statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Slezská Ostrava, a to:
- části pozemku parc.č. 2493, které vznikly rozdělením tohoto pozemku na základě
geometrického plánu č. 3676-12/2014, které jsou nově označeny jako pozemek parc.č. 2493/2,
o výměře 29 m2, pozemek parc.č. 2493/3, o výměře 14 m2, pozemek parc.č 2493/4, o výměře
31 m2, pozemek parc.č. 2493/5, o výměře 32 m2, pozemek parc.č. 2493/6, o výměře 31 m2,
pozemek parc.č. 2493/7, o výměře 35 m2, pozemek parc.č. 2493/8, o výměře 31 m2
- část pozemku parc.č. 2482, o výměře 39 m2 označena jako díl „a“ a část pozemku parc.č.
2493, o výměře 15 m2 označena jako díl „b“ sloučeny a dle geometrického plánu č. 367612/2014 nově označeny jako pozemek parc.č. 2482/3, o výměře 54 m2
- pozemek parc.č. 2526/1, o výměře 67 m2, dle návrhu na dělení pozemku
(viz příloha č. 3)
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

ZM_M 67
Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava,
obec Ostrava

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 2368/ZM1418/36
k usnesení č. 09436/RM1418/130
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo,
že město nemá záměr prodat nemovitou věc, a to:
- část pozemku parc.č. 545, o výměře 104 m2, dle geometrického plánu č. 4204-277/2017 a
nově označena jako pozemek parc.č. 545/2, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví
statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava (viz příloha č. 1)

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 70/97

Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města
2)

Usnesení

rozhodlo,
že město nemá záměr prodat nemovitou věc, a to:
- část pozemku parc.č. 1142/1, o výměře cca 13 m2, dle snímku (viz příloha č. 2), v
k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený
městskému obvodu Slezská Ostrava

ZM_M 68
Návrh na prodej nemovitostí v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 2369/ZM1418/36
k usnesení č. 09456/RM1418/130
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
prodat věci nemovité ve vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřené městskému obvodu,
a to pozemek parc. č. 332 zastavěná plocha a nádvoří jehož součástí je bytový dům č.p. 3030 v
k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, a to jednotky vymezené ve smyslu zák. 72/1994Sb. K
těmto jednotkám příslušející spoluvlastnické podíly na společných částech budovy.
Bytová jednotka číslo:
3030/1, spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech
pozemku ve výši 3517/321998, do vlastnictví XXXXXX XXXXX, nar.: XXXXXXXXX,
trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu
265.890,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 tohoto materiálu
3030/2, spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech
pozemku ve výši 5563/321998, do vlastnictví XXXXXXXX XXXXX, nar.: XXXXXXXXXX,
trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu
429.570,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 tohoto materiálu
3030/3, spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech
pozemku ve výši 5741/321998, do vlastnictví XXXXXXXXX XXXXXXXX, nar.
XXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX
XXX za kupní cenu 442.480,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 tohoto
materiálu

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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3030/4, spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech
pozemku ve výši 5327/321998, do SJM XXXXXX XXXXXXX, nar.: XXXXXXXX a XXXX
XXXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXXX, oba trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX
XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 414.820,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která
je přílohou č. 2 tohoto materiálu
3030/5, spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech
pozemku ve výši 5378/321998, do vlastnictví XXX XXXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXX,
trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu
418.900,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 tohoto materiálu
3030/7, spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech
pozemku ve výši 5516/321998, do vlastnictví XXXXXXX XXXXXXXX, nar.: XXXXXXXX,
trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu
429.940,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 tohoto materiálu
3030/8, spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech
pozemku ve výši 5480/321998, do vlastnictví XXXXX XXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXX,
trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu
429.650,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 tohoto materiálu
3030/9, spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech
pozemku ve výši 5891/321998, do vlastnictví XXXXXX XXXXXXX, nar.: XXXXXXXXX,
trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu
462.530,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 tohoto materiálu
3030/11, spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech
pozemku ve výši 5689/321998, do SJM XXXX XXXXXXXXXXXX nar.: XXXXXXXXX a
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX
XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 489.590,00 Kč, dle
vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 tohoto materiálu
3030/12, spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech
pozemku ve výši 5736/321998, do vlastnictví XXXX XXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXX,
trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu
490.385,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 tohoto materiálu
3030/14, spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech
pozemku ve výši 5589/321998, do SJM XXXX XXXXXX XXXXXXX XXXX., nar.:
XXXXXXXX a XXXXX XXXXXXXXX nar.: XXXXXXXX, oba trvale bytem XXXXX
XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 462.915,00 Kč, dle
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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vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 2 tohoto materiálu
3030/15, spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech
pozemku ve výši 5748/321998, do vlastnictví XXXXXXXX XXXXXXX, nar.:
XXXXXXXXX, trvale bytem, XXXXXXX XXXX XXXX XXX XX za kupní cenu
476.430,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 tohoto materiálu
3030/16 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech
pozemku ve výši 5521/321998, do SJM XXXXXXXXX XXXXXXXXX, nar.:
XXXXXXXXXX a XXXXXX XXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, oba trvale bytem
XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX, 716 00 za kupní cenu
457.135,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 2 tohoto materiálu
3030/17, spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech
pozemku ve výši 5973/321998, do SJM XXXXXX XXXXXX, nar.: XXXXXXXXX a
XXXXX XXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXX, oba trvale bytem XXXX XXXXXXX
XXXXXX XXX XXX XXXXXXX X XXXXXX za kupní cenu 478.080,00 Kč, dle vzoru
kupní smlouvy, která je přílohou č. 2 tohoto materiálu
3030/18, spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech
pozemku ve výši 7210/321998, do SJM XXXXXX XXXX, nar.: XXXXXXXX a
XXXXXXXXXX XXXXX, nar.: XXXXXXXXX, oba trvale bytem XXXXX XXXXXXXX
XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 583.225,00 Kč, dle vzoru kupní
smlouvy, která je přílohou č. 1 tohoto materiálu
3030/19, spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech
pozemku ve výši 3570/321998, do vlastnictví XXXXX XXXXXXXXX, nar.: XXXXXXXX,
trvale bytem XX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX za kupní
cenu 289.500,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 tohoto materiálu
3030/20 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech
pozemku ve výši 5786/321998, do vlastnictví XXXXXXXX XXXXXXXXX, nar.:
XXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX
za kupní cenu 493.260,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 tohoto materiálu
3030/21, spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech
pozemku ve výši 5756/321998, do vlastnictví XXXXXXXXX XXXXXX, nar.:
XXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX
XXX za kupní cenu 493.510,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 tohoto
materiálu
3030/22, spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech
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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pozemku ve výši 5625/321998, do vlastnictví XXXXXX XXXXXXXX, nar.:
XXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX
XXX za kupní cenu 461.550,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 tohoto
materiálu
3030/24, spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech
pozemku ve výši 5782/321998, do vlastnictví XXXXX XXXXXXXX, nar.: XXXXXXXX,
trvale bytem XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX
XXXXXXX za kupní cenu 462.205,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1
tohoto materiálu
3030/26 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech
pozemku ve výši 5526/321998, do vlastnictví XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX, nar.:
XXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX
XXX za kupní cenu 461.610,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 tohoto
materiálu
3030/27 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech
pozemku ve výši 7100/321998, do SJM XXXXXXX XXXXXXXXX, nar.: XXXXXXXX a
XXXXXX XXXXXXX, nar.: XXXXXXXX, oba trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX
XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 587.825,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy,
která je přílohou č. 2 tohoto materiálu
3030/28 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech
pozemku ve výši 3554/321998, do vlastnictví XXXXXX XXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXX,
trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu
287.540,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 tohoto materiálu
3030/29, spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech
pozemku ve výši 5798/321998, do vlastnictví XXXX XXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXX,
trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu
492.555,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 tohoto materiálu
3030/31 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech
pozemku ve výši 5525/321998, do vlastnictví XXXXXXXXXX XXXXXX, nar.:
XXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX za kupní cenu 460.475,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy,
která je přílohou č. 1 tohoto materiálu
3030/32, spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech
pozemku ve výši 5583/321998, do vlastnictví XXXXX XXXXX, nar.: XXXXXXXXX, trvale
bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu
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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465.405,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 tohoto materiálu
3030/33, spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech
pozemku ve výši 5838/321998, do vlastnictví XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX, nar.:
XXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXX
XXX XXXXXXXX XXX XXX XX za kupní cenu 487.080,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy,
která je přílohou č. 1 tohoto materiálu
3030/34 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech
pozemku ve výši 5715/321998, do SJM XXXXXXX XXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXX a
XXXXXXXX XXXXXX, nar.: XXXXXXXX, oba trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX
XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 476.625,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy,
která je přílohou č. 2 tohoto materiálu
3030/35 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech
pozemku ve výši 5645/321998, do SJM XXXXXX XXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXX a
XXXXXX XXXXXX, nar.: XXXXXXXX, oba trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX
XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 464.150,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy,
která je přílohou č. 2 tohoto materiálu
3030/36 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech
pozemku ve výši 7132/321998, do vlastnictví XXXXXXXX XXXXXXX, nar.:
XXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX
XXX za kupní cenu 591.670,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 tohoto
materiálu
3030/37, spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech
pozemku ve výši 3587/321998, do vlastnictví XXXXXXX XXXXX, nar.: XXXXXXXXX,
trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu
289.220,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 tohoto materiálu
3030/38 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech
pozemku ve výši 5730/321998, do spoluvlastnictví XXXXXXX XXXXX, nar.:
XXXXXXXXX Xa XXXXXXX XXXXX, nar.. XXXXXXXX oba trvale bytem XXXXX
XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 487.900,00 Kč, dle
vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 tohoto materiálu
3030/39 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech
pozemku ve výši 5688/321998, do vlastnictví XXXXXXX XXXXX, nar.: XXXXXXXXX
trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu
495.155,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 tohoto materiálu

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
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3030/40 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech
pozemku ve výši 5529/321998, do vlastnictví XXXXXXX XXXXX, nar.: XXXXXXXX,
trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu
481.570,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 tohoto materiálu
3030/41 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech
pozemku ve výši 5601/321998, do vlastnictví XXXXXX XXXXXXXXXXXX, nar.:
XXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX
XXX za kupní cenu 486.605,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 tohoto
materiálu
3030/43 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech
pozemku ve výši 5799/321998, do vlastnictví XXXX XXXXX XXXXXX, nar.:
XXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX
za kupní cenu 492.920,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 tohoto materiálu
3030/44 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech
pozemku ve výši 5641/321998, do vlastnictví XXXX XXXXXXXXXXXX, nar.:
XXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX
XXX za kupní cenu 484.955,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 tohoto
materiálu
3030/45 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech
pozemku ve výši 7134/321998, do vlastnictví XXXXX XXXXXXXX, nar. XXXXXXXX,
bytem XXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX
XX Ostrava-Bělský Les za kupní cenu 590.715,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je
přílohou č. 1 tohoto materiálu
3030/46, spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech
pozemku ve výši 3652/321998, do vlastnictví XXXXX XXXXXXXX, nar.: XXXXXXXX,
trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu
295.870,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 tohoto materiálu
3030/47 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech
pozemku ve výši 5548/321998, do vlastnictví XXXXXXXX XXXXXXXXX, nar.:
XXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX
za kupní cenu 481.085,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 tohoto materiálu
3030/48 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech
pozemku ve výši 5480/321998, do vlastnictví XXXXXX XXXXXXX, nar.: XXXXXXXXX,
trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu
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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472.295,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 tohoto materiálu
3030/49 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech
pozemku ve výši 5422/321998, do vlastnictví XXXXX XXXXXX, nar.: XXXXXXXXX,
trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu
470.375,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 tohoto materiálu
3030/50 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech
pozemku ve výši 5449/321998, do vlastnictví XXXXX XXXXXXXXXXXX, nar.:
XXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX
XXX za kupní cenu 472.670,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 tohoto
materiálu
3030/51 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech
pozemku ve výši 5822/321998, do vlastnictví XXXXXX XXXXXX, nar.: XXXXXXXXXX,
trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu
493.265,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 tohoto materiálu
3030/52 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech
pozemku ve výši 5616/321998, do vlastnictví XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX, nar.:
XXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX
XXX za kupní cenu 477.555,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 tohoto
materiálu
3030/53 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech
pozemku ve výši 5554/321998, do vlastnictví XXXX XXXXXX, nar.: XXXXXXXXX, trvale
bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu
473.495,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 tohoto materiálu
3030/54 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech
pozemku ve výši 7054/321998, do vlastnictví XXXXXXX XXXXXXXXX, nar.:
XXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX
za kupní cenu 585.190,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 tohoto materiálu
3030/102, spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných
částech pozemku ve výši 2018/321998, do vlastnictví XXXXXX XXXXXXXX, nar.
XXXXXXXX, bytem XXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXX XXX XX XXXXX
XXXXXXXXX za kupní cenu 151.350,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1
tohoto materiálu
2)

rozhodlo

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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prodat věci nemovité ve vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřené městskému obvodu,
a to pozemek parc. č. 287/2 zastavěná plocha a nádvoří jehož součástí je bytový dům č.p. 3031
v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, a to jednotky vymezené ve smyslu zák. 72/1994Sb. K
těmto jednotkám příslušející spoluvlastnické podíly na společných částech budovy.
Bytová jednotka číslo:
3031/2, spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech
pozemku ve výši 5407/295311, do SJM XXXXXX XXXXXX, nar.: XXXXXXXXX a XXXX
XXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXX, oba trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX
XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 422.970,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která
je přílohou č. 2 tohoto materiálu
3031/3, spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech
pozemku ve výši 5650/295311, do SJM XXXXXXX XXXXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXX
a XXXXXX XXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXX, oba trvale bytem XXXXX XXXXXXXX
XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 439.610,00 Kč, dle vzoru kupní
smlouvy, která je přílohou č. 2 tohoto materiálu
3031/6 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech
pozemku ve výši 5493/295311, do vlastnictví XXXXXXXX XXXXXX, nar.: XXXXXXXX,
trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu
423.970,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 tohoto materiálu
3031/7 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech
pozemku ve výši 5491/295311, do spoluvlastnictví XXXXXXXXX XXXXX, nar.:
XXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX
XXXXXXX a XXXXXXX XXXXXXXX, nar.: 2.9.1977, trvale bytem XXXXX XXXXXXX
XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 423.810,00 Kč, dle vzoru kupní
smlouvy, která je přílohou č. 2 tohoto materiálu
3031/8 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech
pozemku ve výši 3955/295311, do vlastnictví XXX XXXXXXXXX XXXXX, nar.:
XXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXXXX za kupní
cenu 300.930,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 tohoto materiálu
3031/9 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech
pozemku ve výši 7816/295311, do vlastnictví XXXXXXX XXXXXXXXXXX, nar.:
XXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX
XXX za kupní cenu 665.785,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 tohoto
materiálu
3031/10 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech
pozemku ve výši 5544/295311, do SJM XXXXXXXXX XXXXXXX, nar.: XXXXXXXXX a
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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XXXXXX XXXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXX, oba trvale bytem XXXXX XXXXXXXX
XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 477.430,00 Kč, dle vzoru kupní
smlouvy, která je přílohou č. 2 tohoto materiálu
3031/11 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech
pozemku ve výši 5642/295311, do vlastnictví XXXXXXX XXXXXXXX, nar.:
XXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX
XXX za kupní cenu 487.475,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 tohoto
materiálu
3031/12 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech
pozemku ve výši 5460/295311, do vlastnictví XXX XXXXX XXXXXXX, nar.:
XXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX
XXX za kupní cenu 472.915,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 tohoto
materiálu
3031/13 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech
pozemku ve výši 5528/295311, do vlastnictví XXXXXX XXXXXXX, nar.: XXXXXXXXX,
trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu
478.555,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 tohoto materiálu
3031/14 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech
pozemku ve výši 5577/295311, do vlastnictví XXXXXX XXXXXX, nar.: XXXXXXXXX,
trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu
484.355,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 tohoto materiálu
3031/15 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech
pozemku ve výši 5510/295311, do vlastnictví XXXXXX XXXXXXXXX, nar.:
XXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX
XXX za kupní cenu 480.025,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 tohoto
materiálu
3031/16 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech
pozemku ve výši 3886/295311, do vlastnictví XXXXXX XXXXXXX, nar.: XXXXXXXXXX,
trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu
333.865,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 tohoto materiálu
3031/17 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech
pozemku ve výši 7760/295311, do SJM XXXX XXXXXXX XXXXX, nar.: XXXXXXXX a
XXXX XXXXXXX XXXXXXXX nar.: XXXXX1975, oba trvale bytem XXXXX
XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 669.875,00 Kč, dle
vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 2 tohoto materiálu
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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3031/18 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech
pozemku ve výši 5811/295311, do vlastnictví XXXXXX XXXXXXX, nar.: XXXXXXXXX,
trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu
491.650,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 tohoto materiálu
3031/19 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech
pozemku ve výši 5672/295311, do vlastnictví XXXX XXXXXX XXXXXX, nar.:
XXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX
XXX za kupní cenu 490.025,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 tohoto
materiálu
3031/20 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech
pozemku ve výši 5569/295311, do vlastnictví XXXXXXX XXXXXXXXX, nar.:
XXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX
XXX za kupní cenu 482.180,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 tohoto
materiálu
3031/21 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech
pozemku ve výši 5618/295311, do XXXX XXXXXXX XXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXX,
trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX Les za kupní cenu
486.205,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 tohoto materiálu
3031/22 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech
pozemku ve výši 5804/295311, do vlastnictví XXXX XXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXX,
trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu
500.650,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 tohoto materiálu
3031/23 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech
pozemku ve výši 5856/295311, do spoluvlastnictví XXXX XXXXXX XXXXXX, nar.:
XXXXXXXXX a XXX XXXXX XXXXXXX, nar.: XXXXXXXXX, oba trvale bytem
XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 496.385,00
Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 2 tohoto materiálu
3031/24 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech
pozemku ve výši 4009/295311, do vlastnictví XXXXX XXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXX,
trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu
331.970,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 tohoto materiálu
3031/25 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech
pozemku ve výši 7890/295311, do vlastnictví XXXX XXXXX XXXXXXXXX, nar.:
XXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX
XXX za kupní cenu 675.750,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 tohoto
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 80/97

Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města

Usnesení

materiálu
3031/26 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech
pozemku ve výši 5747/295311, do vlastnictví XXXXXX XXXXXXXXX, nar.:
XXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX
XXX za kupní cenu 492.510,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 tohoto
materiálu
3031/27 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech
pozemku ve výši 5749/295311, do spoluvlastnictví XXXX XXXXXX XXXXX, nar.:
XXXXXXXXX a XXXXX XXXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXX, oba trvale bytem
XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX za
kupní cenu 422.970,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 2 tohoto materiálu
3031/28 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech
pozemku ve výši 5630/295311, do vlastnictví XXXXXX XXXXXXXXX, nar.:
XXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX
XXX za kupní cenu 482.940,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 tohoto
materiálu
3031/29 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech
pozemku ve výši 5676/295311, do vlastnictví XXXXXXX XXXXXXX, nar.: XXXXXXXX,
trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu
486.710,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 tohoto materiálu
3031/30 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech
pozemku ve výši 5900/295311, do vlastnictví XXXXXX XXXXXXXXXXX, nar.:
XXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX
XXX za kupní cenu 504.385,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 2 tohoto
materiálu
3031/31 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech
pozemku ve výši 5804/295311, do SJM XXXXXXX XXXXXXXXXXX, nar.:
XXXXXXXXX a XXXXXX XXXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXX, oba trvale bytem
XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 496.165,00
Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 2 tohoto materiálu
3031/32 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech
pozemku ve výši 4091/295311, do vlastnictví XXXXX XXXXXXXXX, nar.:
XXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX
XXX za kupní cenu 348.290,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 tohoto
materiálu
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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3031/33 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech
pozemku ve výši 7876/295311, do SJM XXXX XXXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXX a
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXX, oba trvale bytem XXXXX
XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 676.735,00 Kč, dle
vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 2 tohoto materiálu
3031/34 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech
pozemku ve výši 5700/295311, do vlastnictví XXXX XXXXXXX, nar.: XXXXXXXXXX
trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu
490.690,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 tohoto materiálu
3031/35 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech
pozemku ve výši 5744/295311, do SJM XXXXXX XXXX, nar.: XXXXXXXXXX a XXXX
XXXXXX XXXXXX, nar.: XXXXXXXX, oba trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX
XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 496.145,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy,
která je přílohou č. 2 tohoto materiálu
3031/36 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech
pozemku ve výši 5548/295311, do vlastnictví XXXXXXX XXXXXXX, nar.: XXXXXXXXX,
trvale bytem XXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX za kupní cenu 483.395,00 Kč, dle
vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 tohoto materiálu
3031/37 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech
pozemku ve výši 5573/295311, do SJM XXXXXX XXXXXX, nar.: XXXXXXXXXX a
XXXXXX XXXXXXXX, nar.: XXXXXXXX, oba trvale bytem XXXXX XXXXXXX
XXXXX XXXXXXXXXXX za kupní cenu 485.380,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je
přílohou č. 2 tohoto materiálu
3031/38, spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech
pozemku ve výši 5753/295311, do vlastnictví XXXXXX XXXXXX, nar.: XXXXXXXXXX,
trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu
499.315,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 tohoto materiálu
3031/39 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech
pozemku ve výši 5673/295311, do vlastnictví XXXXX XXXXXX XXXXXXX, nar.:
XXXXXXXXX, trvale bytem XXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX
XXXXXXX a kupní cenu 493.880,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1
tohoto materiálu
3031/40 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech
pozemku ve výši 4095/295311, do vlastnictví XXXXX XXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXX,
trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu
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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343.555,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 tohoto materiálu
3031/41, spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech
pozemku ve výši 7888/295311, do vlastnictví XXXXXX XXXXXX, nar.: XXXXXXXX,
trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu
676.880,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 tohoto materiálu
3031/42 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech
pozemku ve výši 5582/295311, do SJM XXXXXXXXXX XXXXX, nar.: XXXXXXXX a
XXXXXX XXXXXXX, nar.: XXXXXXXXX, oba trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX
XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 480.870,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy,
která je přílohou č. 2 tohoto materiálu
3031/43 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech
pozemku ve výši 5531/295311, do SJM XXXXXX XXXXXX, nar.: XXXXXXXXX a
XXXXXX XXXXXXXX, nar.: XXXXXXXX, oba trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX
XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 472.580,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy,
která je přílohou č. 2 tohoto materiálu
3031/44 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech
pozemku ve výši 5460/295311, do vlastnictví XXXXXX XXXXXXXX, nar.: XXXXXXXX,
trvale bytem XXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXX XXX XX XXXXX XXXXXXXXX za
kupní cenu 422.970,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 tohoto materiálu
3031/45 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech
pozemku ve výši 5441/295311, do SJM XXXX XXXXXXX, nar.: XXXXXXXX a XXXXX
XXXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXX, oba trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX
XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 471.885,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která
je přílohou č. 2 tohoto materiálu
3031/46 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech
pozemku ve výši 5527/295311, do SJM XXXXXXXXX XXXXXXX, nar.: XXXXXXXXX a
XXXXXXXX XXXXXXXXX, nar.: 9.11.1940, oba trvale bytem XXXXX XXXXXXXX
XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 475.240,00 Kč, dle vzoru kupní
smlouvy, která je přílohou č. 2 tohoto materiálu
3031/47 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech
pozemku ve výši 5533/295311, do SJM XXXXXXXXX XXXXXXXXX, nar.:
XXXXXXXXX a XXXX XXXXXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXXX, oba trvale bytem
XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 475.750,00
Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 2 tohoto materiálu

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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3031/48 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech
pozemku ve výši 3969/295311, do vlastnictví XXXXX XXXXXXX, nar.: XXXXXXXX,
trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu
335.880,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 tohoto materiálu
3)

rozhodlo
prodat věci nemovité ve vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřené městskému obvodu,
a to pozemek parc. č. 126/7 zastavěná plocha a nádvoří jehož součástí je bytový dům č.p. 3035
v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, a to bytové jednotky vymezené ve smyslu zák.
72/1994Sb. K těmto jednotkám příslušející spoluvlastnické podíly na společných částech
budovy.
3035/2 se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech
pozemku ve výši 10125/212626, do SJM XXXXX XXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXX a
XXXX XXXXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXX, oba trvale bytem XXXXX XXXXXXXXX
XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 844.136,80 Kč dle vzoru kupní
smlouvy, který je přílohou č. 2 tohoto materiálu
3035/4 se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech
pozemku ve výši 8100/212626, do vlastnictví XXXXXXX XXXXXXXXXX, nar.:
XXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXXX XXX
XXXXXXXXX za kupní cenu 704.824,80 Kč dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1
tohoto materiálu
3035/6 se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech
pozemku ve výši 9449/212626, do vlastnictví XXXX XXXXX XXXXXXXXX, nar.:
XXXXXXXXX a XXXX XXXXX XXXXXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXXX, oba trvale
bytem XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX, za kupní cenu
809.810,80 Kč dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 tohoto materiálu
3035/7 se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech
pozemku ve výši 3590 /212626, do vlastnictví XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, nar.:
XXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX
XXX za kupní cenu 300.123,80 Kč dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 tohoto
materiálu
3035/10 se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech
pozemku ve výši 8525/212626, do SJM XXXX XXXXX XXXXXX, nar.: XXXXXXXXX a
XXXX XXXX XXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXXX
XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 752.415,80 Kč dle vzoru kupní

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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smlouvy, který je přílohou č. 2 tohoto materiálu
3035/11 se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech
pozemku ve výši 9895/212626, do spoluvlastnictví XXXXXXX XXXXXXXX, nar.:
XXXXXXXX a XXXX XXXXX XXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXX, obě trvale bytem
XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 849.086,80
Kč dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 tohoto materiálu
3035/15 se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech
pozemku ve výši 3527/212626, do vlastnictví XXXXXX XXXX XXXX, nar.:
XXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX
XXX za kupní cenu 760.295,80 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 tohoto
materiálu
3035/16 se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech
pozemku ve výši 8626/212626, do vlastnictví XXXX XXX XXXX XXX, nar.:
XXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX
XXX za kupní cenu 846.986,80 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 tohoto
materiálu
3035/19 se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech
pozemku ve výši 9860/212626, do vlastnictví XXXXXX XXXXX, nar.: XXXXXXXXX,
trvale bytem XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní
cenu 549.328,80 Kč dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 tohoto materiálu
3035/20 se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech
pozemku ve výši 9869/212626, do SMJ XXXXX XXXXXXX, nar.: XXXXXXXX a
XXXXXX XXXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXX, oba trvale bytem XXXXX XXXXXXXXX
XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 849.855,80 Kč dle vzoru kupní
smlouvy, který je přílohou č. 2 tohoto materiálu
3035/21 se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech
pozemku ve výši 9547/212626 do vlastnictví XXXXXXX XXXXXXXXXX nar.:
XXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX
XXX za kupní cenu 799.684,80 Kč dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 tohoto
materiálu
3035/25 se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech
pozemku ve výši 12044/212626, do vlastnictví XXXXX XXXXX XXXXXX
XXXXXXXXXXX XXXX., nar.: XXXXXXXX a XXXX XXXX XXXXXXXXXXXX, nar.:
XXXXXXXXX, oba trvale bytem XX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX
XXXXXXX za kupní cenu 1.046.344,80 Kč dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1
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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tohoto materiálu
4)

rozhodlo
změnit text v usnesení č. 2099/ZM1418/32 zastupitelstva města ze dne 31. 1. 2018, kterým
rozhodla o prodeji bytových jednotek, a to:
V bodě 6), kdy text „3034/15, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na
pozemku oba ve výši 7149/121257, do podílového spoluvlastnictví XXXX XXXXXXXX
XXXXXXXX, XXXX., nar.: XXXXXXXXX a XXXXXXX XXXXXXXX, nar.:
XXXXXXXX, oba trvale bytem XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX
XXX za kupní cenu 616.452,80 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1
předloženého materiálu“
nahrazuje textem
„3034/15, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši
7149/121257, do podílového spoluvlastnictví XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, nar.:
XXXXXXXXX (ve výši 2/3) a XXXXXXX XXXXXXXX, nar.: XXXXXXXX (ve výši 1/3),
oba trvale bytem XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní
cenu 616.452,80 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu“
dle důvodové zprávy
a
V bodě 5), kdy text „3035/9, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na
pozemku oba ve výši 6260/212626, do vlastnictví XXXXXXXX XXXXXXXX, nar.:
XX.X.XXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX
XXX za
kupní cenu 541.653.80 Kč dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého
materiálu“
nahrazuje textem
„3035/9, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši
6260/212626, do vlastnictví XXX. XXXXXXX XXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXXX, trvale
bytem XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu
541.653,80 Kč dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu“ dle
důvodové zprávy

ZM_M 69
Návrh změnit usnesení zastupitelstva města č. 1674/ZM1418/26 ze dne
10. 5. 2017

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 2370/ZM1418/36
k usnesení č. 09424/RM1418/130
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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Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
změnit své usnesení č. 1674/ZM1418/26 ze dne 10. 5. 2017 v bodě 8), kterým rozhodlo koupit
části pozemků v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava, a to tak, že se vypouští text:
“od vlastníka
XXXXXX XXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXX XXXX XXXX XXX
XX XXXXXXXXX“
a nahrazuje se textem
“od vlastníka
XXXXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXX XXXX XXXX
XXX XX XXXXXXXXX“

ZM_M 70
Žádost o uznání vydržení vlastnického práva k části nemovité věci v
k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 2371/ZM1418/36
k usnesení č. 09455/RM1418/130
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
neuznat vydržení vlastnického práva k části nemovité věci Ing. XXXXX XXXXXXXXX XXX
XXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX
XXXXXXXX X XX X XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX X XXXXXX cca 24
m2, k.ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému
obvodu Ostrava-Jih, dle zákresu v situačním snímku, který je přílohou č. 2 předloženého
materiálu

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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ZM_M 71
Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na zachování a obnovu
kulturní památky nebo historicky a architektonicky významné stavby

Usnesení

(zn.předkl.)
34

Usnesení číslo: 2372/ZM1418/36
k usnesení č. 09474/RM1418/130
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o poskytnutí neinvestičních dotací na zachování a obnovu kulturní památky nebo historicky a
architektonicky významné stavby z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2018 a o
uzavření příslušných smluv s níže uvedenými subjekty (1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
16) dle přílohy č. 3, kde výše finančního příspěvku je zdůvodněna v příloze č. 5, a dle
vzorových smluv uvedených v příloze č. 1 a 2 předloženého materiálu následovně:
1. Římskokatolická farnost Ostrava – Hrabová, Paskovská 155/94, 720 00 Ostrava – Hrabová,
IČO: 68145543 - dle vzorové smlouvy uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu
2. Ing. JXXXXXXX VXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXX XXXXXXX,
datum nar.: XXXXXXXXX - dle vzorové smlouvy uvedené v příloze č. 1 předloženého
materiálu
3. Římskokatolická farnost Ostrava – Slezská Ostrava, Těšínská 40/91, 710 00 Ostrava –
Slezská Ostrava, IČO: 45234001 - dle vzorové smlouvy uvedené v příloze č. 1 předloženého
materiálu
4. Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Ostravě, Husovo náměstí 1188/4, 702 00
Ostrava, IČO: 44938802 - dle vzorové smlouvy uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu
6. Římskokatolická farnost Ostrava – Polanka nad Odrou, 1. května 329/158, 725 25 Ostrava –
Polanka nad Odrou, IČO: 45210543 - dle vzorové smlouvy uvedené v příloze č. 1
předloženého materiálu
7. Římskokatolická farnost Ostrava – Zábřeh, Výškovická 3166/124a, 700 30 Ostrava –
Zábřeh, IČO: 45210446 - dle vzorové smlouvy uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu
8. Římskokatolická farnost Ostrava – Mariánské Hory, Hozova 484/1, 709 00 Ostrava –
Mariánské Hory, IČO: 62348001 – dle vzorové smlouvy uvedené v příloze č. 1 předloženého
materiálu

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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9. Římskokatolická farnost Ostrava – Mariánské Hory, Hozova 484/1, 709 00 Ostrava –
Mariánské Hory, IČO: 62348001 – dle vzorové smlouvy uvedené v příloze č. 1 předloženého
materiálu
10. Tělocvičná jednota Sokol Přívoz, Fügnerova 595/1, 701 00 Ostrava – Přívoz, IČO:
70947457 – dle vzorové smlouvy uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu
11. OLOSA, spol. s r.o., Chebská 1902/128, 352 01 Aš, IČO: 28043677 - dle vzorové smlouvy
uvedené v příloze č. 2 předloženého materiálu
12. Římskokatolická farnost Ostrava – Hrušov, Divišova 228/15, 711 00 Ostrava – Slezská
Ostrava, IČO: 45210462 - dle vzorové smlouvy uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu
13. VICTORIA realitní centrum s.r.o., Stodolní 794/21, 702 00 Ostrava, IČO: 27766926 - dle
vzorové smlouvy uvedené v příloze č. 2 předloženého materiálu
14. Společenství vlastníků jednotek domu Poštovní 40/4, Poštovní 40/4, 702 00 Ostrava, IČO:
26820552 - dle vzorové smlouvy uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu
16. Římskokatolická farnost Ostrava – Radvanice, Těšínská 236/244, 716 00 Ostrava –
Radvanice, IČO: 68308621 - dle vzorové smlouvy uvedené v příloze č. 1 předloženého
materiálu
2)

rozhodlo
o poskytnutí finančních prostředků městskému obvodu
5. SMO Městský obvod Polanka nad Odrou, 1. května 1/2a, 725 25 Ostrava – Polanka nad
Odrou
15. SMO Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, nám. Dr. E. Beneš 555/6, 729 29
Ostrava
17. SMO Městský obvod Nová Ves, Rolnická 139/32, 709 00 Ostrava – Nová Ves
na zachování a obnovu kulturní památky nebo historicky a architektonicky významné stavby z
rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2018 dle přílohy č. 3, kde výše finančního
příspěvku je zdůvodněna v příloze č. 5 předloženého materiálu

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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3)

Usnesení

rozhodlo
z důvodu uvedeného v příloze č. 5 předloženého materiálu o neposkytnutí neinvestiční dotace
na zachování a obnovu kulturní památky nebo historicky a architektonicky významné stavby z
rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2018 níže uvedeným subjektům dle přílohy č. 3, tj.
18. SMO Městský obvod Nová Ves, Rolnická 139/32, 709 00 Ostrava – Nová Ves
19. PXXXX SXXXXX, XXXXXXX XXXXX XXX XXX XXXXXXX X XXXXX XXXX,
datum nar. XXXXXXXXX

4)

schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
sníží neinvestiční transfery na
§ 3322, pol. 5229, ORJ 210
§ 3635, pol. 5166, ORJ 210

o částku
o částku

5 000 tis. Kč
3 tis. Kč

o částku
o částku
o částku

79 tis. Kč
2 037 tis. Kč
1 752 tis. Kč

zvýší neinvestiční transfery na
§ 3322, pol. 5212, ORJ 210
§ 3322, pol. 5213, ORJ 210
§ 3322, pol. 5223, ORJ 210

zvýší převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody, ORJ 120
§ 6330, pol. 5347, ORJ 120, org. 520, ÚZ 93
§ 6330, pol. 5347, ORJ 120, org. 502, ÚZ 93
§ 6330, pol. 5347, ORJ 120, org. 514, ÚZ 93

o částku
o částku
o částku

65 tis. Kč
1 059 tis. Kč
11 tis. Kč

Městský obvod Polanka nad Odrou
zvýší převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody
§ 6330, pol. 4137, org. 520, ÚZ 93
o částku

65 tis. Kč

zvýší běžné výdaje
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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§ xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 93
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o částku

65 tis. Kč

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
zvýší převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody
§ 6330, pol. 4137, org. 502, ÚZ 93
o částku
zvýší běžné výdaje
§ xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 93

o částku

1 059 tis. Kč

1 059 tis. Kč

Městský obvod Nová Ves u Ostravy
zvýší převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody
§ 6330, pol. 4137, org. 514, ÚZ 93
o částku
zvýší běžné výdaje
§ xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 93
5)

o částku

11 tis. Kč

11 tis. Kč

ukládá
radě města
realizovat rozpočtové opatření dle bodu 4) tohoto usnesení

ZM_M 25
Adaptační strategie statutárního města Ostravy na dopady a rizika
vyplývající ze změny klimatu

(zn.předkl.)
33

Usnesení číslo: 2373/ZM1418/36
k usnesení č. 05143/RM1418/74
k usnesení č. 07629/RM1418/107
Zastupitelstvo města
1)

projednalo
Adaptační strategii statutárního města Ostravy na dopady a rizika vyplývající ze změny klimatu
dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu

2)

souhlasí

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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s Adaptační strategií statutárního města Ostravy na dopady a rizika vyplývající ze změny
klimatu dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu

ZM_M 26
Úprava Statutu Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší

(zn.předkl.)
33

Usnesení číslo: 2374/ZM1418/36
k usnesení č. 09351/RM1418/129
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o úpravě Statutu Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší dle důvodové zprávy a přílohy
č. 1 předloženého materiálu

ZM_M 27
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě ev. číslo 2945/2017/OSR

(zn.předkl.)
33

Usnesení číslo: 2375/ZM1418/36
k usnesení č. 09204/RM1418/128
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě ev. č. 2945/2017/OSR uzavřené mezi
statutárním městem Ostrava a Fakultní nemocnicí Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu

ZM_M 72
(zn.předkl.)
Poskytnutí bezúročných zápůjček za účelem předfinancování výdajů na
33
pořízení kotlů v rámci dotačního programu “Kotlíkové dotace v
Moravskoslezském kraji”
Usnesení číslo: 2376/ZM1418/36
k usnesení č. 09478/RM1418/130
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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Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o poskytnutí bezúročných zápůjček z rozpočtu statutárního města Ostravy v celkové výši 365
000 Kč fyzickým osobám uvedeným ve smlouvách v přílohách č. 1 až 3 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 3 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 365 tis. Kč
- zvyšují investiční půjčené prostředky obyvatelstvu
§ 3713, pol. 6460, ORJ 190 ................................................... o 365 tis. Kč

3)

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

Ing. Lukáš Jančálek,
vedoucí odboru financí a rozpočtu

ZM_M 73
Neposkytnutí dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy na
nákup elektromotorky

T: 29.06.2018

(zn.předkl.)
33

Usnesení číslo: 2377/ZM1418/36
k usnesení č. 09479/RM1418/130
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o neposkytnutí účelové dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy ve výši 267.433 Kč
fyzické osobě: MXXXXX BXXXXX, nar. XX. XX. XXXX, bytem XXX XXXXXX XXXX,
XXXXXXXXŠenov na nákup elektromotorky dle důvodové zprávy a přílohy č.

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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1 předloženého materiálu

ZM_M 30
(zn.předkl.)
Zpráva o hospodaření statutárního města Ostrava za první čtvrtletí roku
29
2018
Usnesení číslo: 2378/ZM1418/36
k usnesení č. 09372/RM1418/129
Zastupitelstvo města
1)

projednalo
zprávu o hospodaření statutárního města Ostrava za 1. čtvrtletí roku 2018

ZM_M 32
Rozdělení prostředků z výnosu daně z hazardních her

(zn.předkl.)
29

Usnesení číslo: 2379/ZM1418/36
k usnesení č. 09371/RM1418/129
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
rozdělení prostředků z výnosu daně z hazardních her městským obvodům dle důvodové zprávy
předloženého materiálu

2)

schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
- s n i ž u j e účelová rezerva
na § 6409, pol. 5901, ÚZ 1355 o 39 304 tis. Kč
- z v y š u j í převody mezi statutárním městem a městskými obvody - výdaje
dle důvodové zprávy
na § 6330, pol. 5347, ÚZ 1355 celkem o 39 304 tis. Kč

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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Městské obvody dle důvodové zprávy
- zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 1355 celkem o 39 304 tis. Kč
- sníží/zvýší výdaje/příjmy na § xxxx, pol. xxxx celkem o 39 304 tis. Kč
3)

ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové opatření
Vyřizuje:

Ing. Lukáš Jančálek,
vedoucí odboru financí a rozpočtu

ZM_M 33
Stav pohledávek statutárního města Ostravy k 31.12.2017

T: 30.06.2018

(zn.předkl.)
29

Usnesení číslo: 2380/ZM1418/36
k usnesení č. 09369/RM1418/129
Zastupitelstvo města
1)

bere na vědomí
informativní zprávu o stavu pohledávek statutárního města Ostravy k 31.12.2017 dle důvodové
zprávy předloženého materiálu

ZM_M 34
(zn.předkl.)
Zpráva o činnosti statutového výboru zastupitelstva města za I. pololetí
35
roku 2018
Usnesení číslo: 2381/ZM1418/36
Zastupitelstvo města
1)

projednalo
zprávu o činnosti statutového výboru zastupitelstva města za I. pololetí roku 2018 uvedenou v
důvodové zprávě předloženého materiálu

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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• Tisková oprava Tisková oprava bodu 2) a 3) usnesení č. 2221/ZM1418/34 ze dne 11. 4.
2018

Usnesení

(zn.předkl.)
32

k usnesení č. 2221/ZM1418/34
Zastupitelstvo města
1)

Chybné znění:
Zastupitelstvo města
v bodě 2) si vyhrazuje
rozhodnutí označit pozemky parc.č. 3624/24 a parc.č. 4422/10 v k.ú. Poruba, obec Ostrava
uvedené v bodě 1) návrhu tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu
Poruba, dle čl. 9 odst. (1) písm. b) obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy,
v úplném znění, za podmínky, že statutární město Ostrava nabude uvedené věci do svého
vlastnictví
v bodě 3) rozhodlo
označit pozemky parc.č. 3624/24 a parc.č. 4422/10 v k.ú. Poruba, obec Ostrava, uvedené v
bodě 1) návrhu tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Poruba, dle čl. 9
odst. (1) písm. b) obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v úplném znění,
za podmínky, že statutární město Ostrava nabude uvedené věci do svého vlastnictví

2)

Správné znění:
Zastupitelstvo města
v bodě 2) si vyhrazuje
rozhodnutí označit pozemky parc.č. 3624/24 a parc.č. 4422/10 v k.ú. Poruba-sever, obec
Ostrava uvedené v bodě 1) návrhu tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému
obvodu Poruba, dle čl. 9 odst. (1) písm. b) obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města
Ostravy, v úplném znění, za podmínky, že statutární město Ostrava nabude uvedené věci do
svého vlastnictví
v bodě 3) rozhodlo
označit pozemky parc.č. 3624/24 a parc.č. 4422/10 v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, uvedené
v bodě 1) návrhu tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Poruba, dle čl.
9 odst. (1) písm. b) obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v úplném znění,
za podmínky, že statutární město Ostrava nabude uvedené věci do svého vlastnictví

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 96/97

Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města

• Tisková oprava Tisková oprava bodu 2) usnesení zastupitelstva města č.
2282/ZM1418/32 ze dne 23. 5. 2018

Usnesení

(zn.předkl.)
32

k usnesení č. 2282/ZM1418/35
Zastupitelstvo města
1)

Chybné znění:
Zastupitelstvo města
v bodě 2) návrhu usnesení
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

2)

Správné znění:
Zastupitelstvo města
v bodě 2) návrhu usnesení
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. 143/76 - 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

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 97/97

