
Statutární město Ostrava 
zastupitelstvo města 

Usnesení 

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

Strana 1/30  

Usnesení 
21. zasedání zastupitelstva města 
konaného dne 16.11.2016 

čís. 1377/ZM1418/21-1416/ZM1418/21 

  
  
  
 

  
  
  
 

____________________________ 

Ing. Tomáš Macura, MBA 
primátor 
  
  
  
  
 

____________________________ 

Mgr. Michal Mariánek 
náměstek primátora 
  
  
  
  
 

  
 
 
 
  



Statutární město Ostrava 
zastupitelstvo města 

Usnesení 

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

Strana 2/30  

Přehled usnesení zastupitelstva města dle čísel ze dne: 16.11.2016 

  

Číslo usnesení 

  

Materiál Název zn.předkl. 

1377/ZM1418/21 ZM_M 0 Schválení programu 21. zasedání zastupitelstva 

města konaného dne 16.11.2016 

35 

1378/ZM1418/21 ZM_M 0 Volba ověřovatelů zápisu z 21. zasedání 

zastupitelstva města, konaného dne 16.11.2016 

72 

1379/ZM1418/21 ZM_M 0 Zpráva ověřovatelů zápisu z 20. zasedání 

zastupitelstva města 

72 

1380/ZM1418/21 ZM_M 1 Informace o činnosti orgánů města 35 

1381/ZM1418/21 ZM_M 3 Návrh schválení Statutu sociálního fondu 35 

1382/ZM1418/21 ZM_M 4 Souhlas s uzavřením Dodatku ke Společné 

úmluvě v rámci realizace projektu “REFILL” 

35 

1383/ZM1418/21 ZM_M 5 Souhlas s uzavřením “Společné úmluvy mezi 

hlavním partnerem a partnery projektu pro 

Operační program URBACT III” v rámci 

realizace mezinárodního projektu s názvem “In 

focus”. 

35 

1384/ZM1418/21 ZM_M 6 Schválení Dodatku č. 4 ke Smlouvě o realizaci 

IPRM Ostrava Magnet regionu a schválení 

Závěrečných zpráv o realizaci IPRM 

35 

1385/ZM1418/21 ZM_M 7 Vzdání se funkce přísedících Okresního soudu v 

Ostravě 

35 

1386/ZM1418/21 ZM_M 22 Nám. Dr. E. Beneše v Moravské Ostravě - 

doplnění informativní zprávy 

35 

1387/ZM1418/21 ZM_M 23 Rozšíření okruhu informací zveřejňovaných o 

jednotlivých členech zastupitelstva města - 

podněty občana města Ing. J. N. 

35 

1388/ZM1418/21 ZM_M 24 Strategie integrované teritoriální investice 

ostravské aglomerace (ITI) 

35 

1389/ZM1418/21 ZM_M 8 Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o 

poskytnutí účelových dotací s právnickými 

osobami Charita Ostrava, ev. č. 

1717/2015/SVZV a FAUST, z.s., ev. č. 

0748/2016/SVZ 

30 

1390/ZM1418/21 ZM_M 9 Žádost o prominutí úhrady penále za porušení 

rozpočtové kázně - Pionýr, z. s. - Pionýrské 

centrum Ostrava - Městská rada 

31 

1391/ZM1418/21 ZM_M 25 Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace 

spolku Ostravské centrum nové hudby na 

uspořádání koncertů v Praze a žádost Kulturního 

centra Cooltour Ostrava, z.ú. o navýšení 

poskytnuté dotace 

31 

1392/ZM1418/21 ZM_M 26 Návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace 

obchodní společnosti Sportovní a rekreační 

zařízení města Ostravy, s.r.o., na realizaci 7. 

ročníku projektu VÁNOČNÍ KLUZIŠTĚ!!! 

45 
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1393/ZM1418/21 ZM_M 27 Návrh Programu na podporu vzdělávání a 

talentmanagementu v oblasti technických a 

přírodních věd na území statutárního města 

Ostravy pro rok 2017 a 1. čtvrtletí 2018 

46 

1394/ZM1418/21 ZM_M 28 Žádost Ostravské univerzity o použití 

investičních finančních prostředků na 

neinvestiční náklady u poskytnuté dotace z 

rozpočtu statutárního města Ostravy 

46 

1395/ZM1418/21 ZM_M 10 Návrh na změnu usnesení zastupitelstva města č. 

0830/ZM1418/12 ze dne 16.12.2015 v bodě 1) - 

doplnění textu v darovací smlouvě s dárcem 

DIAMO s. p. na dar vodovodu a kanalizace pro 

veřejnou potřebu v k.ú. Slezská Ostrava, v k.ú. 

Heřmanice, obec Ostrava 

32 

1396/ZM1418/21 ZM_M 11 Návrh na svěření pozemků v k.ú. Polanka nad 

Odrou, obec Ostrava městskému obvodu 

Polanka nad Odrou 

32 

1397/ZM1418/21 ZM_M 12 Návrh na záměr města směnit nemovité věci v 

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

města neprodat pozemek parc.č. 583/2 v k.ú. 

Nová Bělá 

32 

1398/ZM1418/21 ZM_M 13 Návrh na záměr města směnit nemovité věci v 

k.ú. Zábřeh-VŽ (lokalita ul. Syllabova), návrh na 

záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Nová 

Ves u Ostravy (lokalita ul. Na Lánech) a v k. ú. 

Hošťálkovice (lokalita ul. Výhledy) a návrh na 

záměr města neprodat pozemek v k. ú. 

Hošťálkovice (lokalita ul. Petřkovická), obec 

Ostrava 

32 

1399/ZM1418/21 ZM_M 14 Návrh koupit část nemovité věci v k.ú. 

Michálkovice, obec Ostrava 

32 

1400/ZM1418/21 ZM_M 15 Návrh koupit pozemky v k. ú. Radvanice, obec 

Ostrava a v k. ú. Třebovice ve Slezsku, obec 

Ostrava 

32 

1401/ZM1418/21 ZM_M 16 Návrh koupit pozemek v k.ú. Pustkovec, obec 

Ostrava od FO v rámci projektu “Revitalizace 

Pustkoveckého údolí” 

32 

1402/ZM1418/21 ZM_M 17 Návrh koupit pozemky v k.ú. Polanka nad 

Odrou, obec Ostrava 

32 

1403/ZM1418/21 ZM_M 18 Návrh prodat spoluvlastnický podíl k nemovité 

věci v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava 

32 

1404/ZM1418/21 ZM_M 19 Návrh na záměr města prodat část nemovité věci 

v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, návrh 

nenabýt majetek nepatrné hodnoty v k.ú. 

Radvanice, obec Ostrava 

32 

1405/ZM1418/21 ZM_M 20 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v 

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

Ostrava a v k.ú. Hrabová, obec Ostrava 

32 
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1406/ZM1418/21 ZM_M 29 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. 

ú. Poruba, obec Ostrava v lokalitě lehké prům. 

zóny Nad Porubkou (SOLTEX) 

32 

1407/ZM1418/21 ZM_M 30 Návrh na směnu pozemků v ploše “Strategické 

průmyslové zóny Ostrava-Mošnov” v k.ú. 

Mošnov, obec Mošnov 

32 

1408/ZM1418/21 ZM_M 31 Návrh na svěření pozemků 919/4, 919/5 v k.ú. 

Poruba, obec Ostrava městskému obvodu Poruba 

32 

1409/ZM1418/21 ZM_M 37 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v 

k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava - ČEZ 

Distribuce, a.s. 

32 

1410/ZM1418/21 ZM_M 21 Návrh na uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o 

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

realizací stavby “Přístavba objektu IVC Slezská 

Ostrava” 

34 

1411/ZM1418/21 ZM_M 32 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o 

dílo č. 2056/2014/OI/LPO ze dne 06.10.2014 ke 

stavbě „Stará Bělá, propojení stávající 

kanalizace na sběrač D“ v k.ú. Stará Bělá 

34 

1412/ZM1418/21 ZM_M 33 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o 

dílo z důvodu vzniku víceprací a méněprací v 

rámci stavby „SPZ Mošnov - retenční nádrž“ 

34 

1413/ZM1418/21 ZM_M 34 Návrh na poskytnutí dotace Moravskoslezskému 

kraji na spolufinancování projektu “Kotlíkové 

dotace v Moravskoslezském kraji” 

33 

1414/ZM1418/21 ZM_M 35 Zpráva o hospodaření SMO za 3. čtvrtletí 2016 29 

1415/ZM1418/21 ZM_M 36 Zpráva o činnosti zástupců města v odborné 

pracovní komisi ustavené na základě Smlouvy o 

spolupráci a závazcích uzavřené s Dalkia Česká 

republika, a.s. (dnes Veolia Energie ČR, a.s.) 

29 

1416/ZM1418/21 ZM_M 38 Návrh na změnu ve složení Kontrolního výboru 

zastupitelstva města 

35 
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ZM_M 0 

Schválení programu 21. zasedání zastupitelstva města konaného dne 16.11.2016 

  

Usnesení číslo: 1377/ZM1418/21 

(zn.předkl.) 

35 

  

Zastupitelstvo města 

  

1) schvaluje 

  
program 21. zasedání zastupitelstva města konaného dne 16. 11. 2016 s úpravou 

  

 

ZM_M 0 

Volba ověřovatelů zápisu z 21. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 

16.11.2016 

  

Usnesení číslo: 1378/ZM1418/21 

(zn.předkl.) 

72 

  

Zastupitelstvo města 

  

1) volí 

  
za ověřovatele zápisu z 21. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 16. 11. 2016 Ing. Ivo 

Hařovského a RNDr. Jana Veřmiřovského, Ph.D. 

  

 

ZM_M 0 

Zpráva ověřovatelů zápisu z 20. zasedání zastupitelstva města 

  

Usnesení číslo: 1379/ZM1418/21 

(zn.předkl.) 

72 

  

Zastupitelstvo města 

  

1) schvaluje 

  
zprávu ověřovatelů zápisu RSDr. Oldřicha Jakubka a pana Vladimíra Poláka  o ověření zápisu 

z 20. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 19. 10. 2016 

  

 

ZM_M 1 

Informace o činnosti orgánů města 

  

Usnesení číslo: 1380/ZM1418/21 

(zn.předkl.) 

35 

  

Zastupitelstvo města 
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1) bere na vědomí 

  informaci o činnosti orgánů města 

 

  

 

ZM_M 3 

Návrh schválení Statutu sociálního fondu 

  

Usnesení číslo: 1381/ZM1418/21 

(zn.předkl.) 

35 

  

k usnesení č. 05087/RM1418/73 

  

Zastupitelstvo města 

  

1) ruší 

  
a) Statut sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených do magistrátu 

města Ostravy a do organizačních složek zřízených městem schválený zastupitelstvem města 

dne 13.9.2006 usnesením č. 2493/40 

b) Zásady pro použití prostředků sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Ostravy 

zařazených do magistrátu města Ostravy a do organizačních složek zřízených městem 

schválený usnesením rady města č. 1882/ RM1014/25 dne 20.6.2011 

s účinností ke dni 31.12.2016 

  

2) schvaluje 

  
Statut sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Ostravy a organizačních složek 

zřízených městem s účinností od 1.1.2017 

  

3) bere na vědomí 

  
záměr zaměstnavatele na využití ušetřených finančních prostředků  k zavedení benefitu 

zdravotního volna pro zaměstnance 

  

 

ZM_M 4 

Souhlas s uzavřením Dodatku ke Společné úmluvě v rámci realizace projektu 

“REFILL” 

  

Usnesení číslo: 1382/ZM1418/21 

(zn.předkl.) 

35 

  

k usnesení č. 05029/RM1418/73 

  

Zastupitelstvo města 
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1) rozhodlo 

  
o uzavření “Dodatku ke Společné úmluvě mezi hlavním partnerem a partnery projektu pro 

Operační program URBACT III” (dále jen Společná úmluva) v rámci realizace projektu s 

názvem “REFILL” dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu 

  

 

ZM_M 5 

Souhlas s uzavřením “Společné úmluvy mezi hlavním partnerem a partnery 

projektu pro Operační program URBACT III” v rámci realizace 

mezinárodního projektu s názvem “In focus” 

  

Usnesení číslo: 1383/ZM1418/21 

(zn.předkl.) 

35 

  

k usnesení č. 05030/RM1418/73 

  

Zastupitelstvo města 

  

1) rozhodlo 

  
o uzavření “Společné úmluvy mezi hlavním partnerem a partnery projektu pro Operační 

program URBACT III” (dále jen společná úmluva) v rámci realizace projektu s názvem “In 

focus” dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu 

  

 

ZM_M 6 

Schválení Dodatku č. 4 ke Smlouvě o realizaci IPRM Ostrava Magnet regionu a 

schválení Závěrečných zpráv o realizaci IPRM 

  

Usnesení číslo: 1384/ZM1418/21 

(zn.předkl.) 

35 

  

k usnesení č. 05031/RM1418/73 

  

Zastupitelstvo města 

  

1) rozhodlo 

  
o uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě č. 1552/2009/OER o realizaci integrovaného plánu 

rozvoje města Ostravy - Magnet regionu ze dne 7. 5. 2009 uzavřené mezi Statutárním městem 

Ostrava a Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko se sídlem Na Jízdárně 

2824/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 75082616 dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) schvaluje 

  
Závěrečné zprávy o realizaci integrovaných plánů rozvoje města Ostravy - Pól rozvoje a 
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Magnet regionu spolufinancovaných v rámci Regionálního operačního programu 

Moravskoslezsko dle přílohy č. 1 a 2 přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 

ZM_M 7 

Vzdání se funkce přísedících Okresního soudu v Ostravě 

  

Usnesení číslo: 1385/ZM1418/21 

(zn.předkl.) 

35 

  

k usnesení č. 05089/RM1418/73 

  

Zastupitelstvo města 

  

1) přijímá 

  
oznámení stávajících přísedících Okresního soudu v Ostravě: 

• paní MXXXXXXXX PXXXXXXXX, nar. 1942, trvalý pobyt 

OstravaXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX 

• pana Bc. JXXXXXXX KXXXXXXX, nar. 1967, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXX 

o vzdání se funkce přísedících Okresního soudu v Ostravě 

  

 

ZM_M 22 

Nám. Dr. E. Beneše v Moravské Ostravě - doplnění informativní zprávy 

  

Usnesení číslo: 1386/ZM1418/21 

(zn.předkl.) 

35 

  

k usnesení č. 05107/RM1418/74 

  

Zastupitelstvo města 

  

1) projednalo 

  
doplnění informativní zprávy v záležitosti prodeje pozemků v lokalitě Nám. Dr. E. Beneše v 

Moravské Ostravě a následných soudních sporů dle předloženého materiálu  

  

 

ZM_M 23 

Rozšíření okruhu informací zveřejňovaných o jednotlivých členech 

zastupitelstva města - podněty občana města Ing. J. N. 

  

(zn.předkl.) 

35 
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Usnesení číslo: 1387/ZM1418/21 

  

k usnesení č. 05108/RM1418/74 

  

Zastupitelstvo města 

  

1) projednalo 

  
podněty XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXX XXX XX 

XXXXXXX dle přílohy č. 1 předloženého materiálu  

  

2) rozhodlo 

  
nerozšiřovat okruh informací zveřejňovaných o jednotlivých členech zastupitelstva města dle 

důvodové zprávy 

  

 

ZM_M 24 

Strategie integrované teritoriální investice ostravské aglomerace (ITI) 

  

Usnesení číslo: 1388/ZM1418/21 

(zn.předkl.) 

35 

  

k usnesení č. 05105/RM1418/74 

k usnesení č. 0816/ZM1418/12 

  

Zastupitelstvo města 

  

1) schvaluje 

  
změny Strategie integrované teritoriální investice ostravské aglomerace na období 2014–2020 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s návrhem, aby o schvalování textu výzev nositele Integrované teritoriální investice na 

předkládání projektových záměrů a jejich změn, harmonogramu výzev, schvalování Jednacího 

řádu Řídícího výboru Strategie Integrované teritoriální investice rozhodovala rada města 

  

 

ZM_M 8 

Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí účelových dotací s 

právnickými osobami Charita Ostrava, ev. č. 1717/2015/SVZV a FAUST, z.s., 

ev. č. 0748/2016/SVZ 

  

Usnesení číslo: 1389/ZM1418/21 

(zn.předkl.) 

30 
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k usnesení č. 05043/RM1418/73 

k usnesení č. 0926/ZM1418/14 

k usnesení č. 1171/ZM1418/18 

k usnesení č. 0477/ZM1418/6 

  

Zastupitelstvo města 

  

1) rozhodlo 

  
o uzavření: 

- Dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z odvodů z loterií a jiných podobných 

her, ev. č. 1717/2015/SVZV, uzavřené s právnickou osobou Charita Ostrava, Kořenského 

1323/17, 703 00 Ostrava, Vítkovice, IČO: 44940998, se změnou termínu použití dotace dle 

přílohy č. 4 tohoto materiálu 

- Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti 

prevence kriminality z rozpočtu statutárního města Ostravy, ev. č. 0748/2016/SVZ, uzavřené s 

právnickou osobou FAUST, z.s., Průkopnická 2221/20, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 

70313032, s rozšířením účelu použití dotace dle přílohy č. 7 tohoto materiálu 

  

 

ZM_M 9 

Žádost o prominutí úhrady penále za porušení rozpočtové kázně - Pionýr, z. s. - 

Pionýrské centrum Ostrava - Městská rada 

  

Usnesení číslo: 1390/ZM1418/21 

(zn.předkl.) 

31 

  

k usnesení č. 05045/RM1418/73 

  

Zastupitelstvo města 

  

1) rozhodlo 

  
 o prominutí penále subjektu Pionýr, z. s.  -  Pionýrské centrum Ostrava - Městská rada se 

sídlem Bajkalská 1247/10, Ostrava - Poruba, 708 00, IČO: 00494879, dle přílohy č. 3 

předloženého materiálu a schválit rozhodnutí o prominutí penále 

  

 

ZM_M 25 

Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace spolku Ostravské centrum nové 

hudby na uspořádání koncertů v Praze a žádost Kulturního centra Cooltour 

Ostrava, z.ú. o navýšení poskytnuté dotace 

  

(zn.předkl.) 

31 
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Usnesení číslo: 1391/ZM1418/21 

  

k usnesení č. 0798/ZM1014/14 

k usnesení č. 03106/RM1418/46 

k usnesení č. 05110/RM1418/74 

k usnesení č. 0930/ZM1418/14 

  

Zastupitelstvo města 

  

1) rozhodlo 

  
o poskytnutí  neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostrava v oblasti 

kultury spolku Ostravské centrum nové hudby, se sídlem Dr. Šmerala 1626/2, 702 00 

Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 70631531, na realizaci projektu “Jedinečná prezentace 

hudební Ostravy v Praze: Space & Sound - Hudba v prostoru” ve výši 200 tis. Kč dle přílohy č. 

1 a důvodové zprávy předloženého materiálu a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy mezi statutárním městem 

Ostrava a příjemcem dotace uvedeném v bodě 1) tohoto usnesení dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 

  

2) rozhodlo 

  
o navýšení neinvestiční účelové dotace poskytnuté Kulturnímu centru Cooltour Ostrava z.ú., 

IČO: 03849228, se sídlem Macharova 302/13, Přívoz, 702 00 Ostrava, na 

realizaci projektu ”Kulturní centrum Cooltour Ostrava - celoroční činnost 2016” o 300 tis. Kč 

dle přílohy č. 3 a dle důvodové zprávy předloženého materiálu a uzavření Dodatku č. 1 k 

Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města 

Ostravy ev. č. 0873/2016/KVA uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a příjemcem dotace 

uvedeném v bodě 2) tohoto usnesení dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- z v y š u j í 

neinvestiční transfery na ORJ 160 

na § 3312, pol. 5222, ÚZ 7101                                                             o         200 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5229, ÚZ 7117                                                             o         300 tis. Kč 

- s n i ž u j í 

neinvestiční příspěvky na ORJ 160 

na § 3312, pol. 5331, ÚZ 7101, org. 4212                                            o         170 tis. Kč  

neinvestiční transfery na ORJ 160  

na § 3315, pol. 5213, ÚZ 7101                                                             o           30 tis. Kč 

běžné výdaje na ORJ 160 
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na § 3399, pol. 5166                                                                             o         300 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
radě města 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Odbor financí a rozpočtu T: 30.11.2016 

  

 

ZM_M 26 

Návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace obchodní společnosti Sportovní 

a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., na realizaci 7. ročníku projektu 

VÁNOČNÍ KLUZIŠTĚ!!! 

  

Usnesení číslo: 1392/ZM1418/21 

(zn.předkl.) 

45 

  

k usnesení č. 05111/RM1418/74 

  

Zastupitelstvo města 

  

1) rozhodlo 

  
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace  ve výši 2 000 000,- Kč  obchodní společnosti 

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

Ostrava-Poruba, PSČ 708 00, IČO 25385691  na realizaci 7. ročníku  projektu VÁNOČNÍ 

KLUZIŠTĚ!!!  a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z 

rozpočtu statutárního města Ostravy mezi statutárním městem Ostrava a společností Sportovní 

a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., IČO 25385691, dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

snižují ostatní neinvestiční výdaje 

na § 3299, pol. 5909, ÚZ 7606, ORJ 140 o 1 000 tis. Kč 

snižují neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5213, ÚZ 7117, ORJ 161 o 1 000 tis. Kč 

zvyšují neinvestiční transfery 

na § 3412, pol. 5213, ORG 4262, ÚZ 2003, ORJ 161 o 2 000 tis. Kč 

  

3) ukládá 
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radě města 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.11.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  

 

ZM_M 27 

Návrh Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu v oblasti 

technických a přírodních věd na území statutárního města Ostravy pro rok 

2017 a 1. čtvrtletí 2018 

  

Usnesení číslo: 1393/ZM1418/21 

(zn.předkl.) 

46 

  

k usnesení č. 05114/RM1418/74 

  

Zastupitelstvo města 

  

1) schvaluje 

  
a) návrh Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu v oblasti technických a 

přírodních věd na území statutárního města Ostravy pro rok 2017 a 1. čtvrtletí 2018 dle Přílohy 

č. 1 předloženého materiálu 

b) návrh na vyhlášení výběrového řízení Programu na podporu vzdělávání a 

talentmanagementu v oblasti technických a přírodních věd na území statutárního města Ostravy 

pro rok 2017 a 1. čtvrtletí 2018 dle Přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo 

  
o vyhlášení výběrového řízení Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu v oblasti 

technických a přírodních věd na území statutárního města Ostravy pro rok 2017 a 1. čtvrtletí 

2018 dle Přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 

ZM_M 28 

Žádost Ostravské univerzity o použití investičních finančních prostředků na 

neinvestiční náklady u poskytnuté dotace z rozpočtu statutárního města 

Ostravy 

  

Usnesení číslo: 1394/ZM1418/21 

(zn.předkl.) 

46 

  

k usnesení č. 0979/ZM1418/15 

k usnesení č. 05115/RM1418/74 
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Zastupitelstvo města 

  

1) rozhodlo 

  
o použití investičních finančních prostředků na neinvestiční náklady u poskytnuté dotace na 

dílčí projekt “Podpora vzniku a rozvoje oborů Všeobecného lékařství Ostravské univerzity v 

Ostravě” Ostravské univerzitě, se sídlem Dvořákova 138/7, 701 03 Ostrava, IČO: 61988987 

dle   Přílohy č. 1, Přílohy č. 2 a Přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- snižují investiční transfery 

na § 3299, pol. 6352, ÚZ 7113, ORJ 140         o  246 tis. Kč 

- zvyšují neinvestiční transfery 

na § 3299, pol. 5332, ÚZ 7113, ORJ 140         o  246 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
radě města 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.11.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  

 

ZM_M 10 

Návrh na změnu usnesení zastupitelstva města č. 0830/ZM1418/12 ze dne 

16.12.2015 v bodě 1) - doplnění textu v darovací smlouvě s dárcem DIAMO s. p. 

na dar vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu v k.ú. Slezská Ostrava, v 

k.ú. Heřmanice, obec Ostrava 

  

Usnesení číslo: 1395/ZM1418/21 

(zn.předkl.) 

32 

  

k usnesení č. 05056/RM1418/73 

  

Zastupitelstvo města 

  

1) mění 
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usnesení zastupitelstva města  č. 0830/ZM1418/12 ze dne 16.12.2015 v bodě 1) tak, že se 

příloha č. 5 nahrazuje novou přílohou č. 5 tohoto materiálu 

  

 

ZM_M 11 

Návrh na svěření pozemků v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava městskému 

obvodu Polanka nad Odrou 

  

Usnesení číslo: 1396/ZM1418/21 

(zn.předkl.) 

32 

  

k usnesení č. 05046/RM1418/73 

  

Zastupitelstvo města 

  

1) si vyhrazuje 

  
rozhodnutí označit pozemky 

parc.č. 62/2 

parc.č. 176/3 

parc.č. 182/3 

parc.č. 182/4 

parc.č. 755/5 

parc.č. 915/24 

parc.č. 915/25 

parc.č. 1258/2 

parc.č. 1262/5 

parc.č. 2839/2 

parc.č. 2839/3 

parc.č. 2839/4 

parc.č. 2839/6 

v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, 

jakožto majetek svěřený městskému obvodu Polanka nad Odrou, dle čl. 9 odst. 1 písm. b) 

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

  

2) rozhodlo 

  
označit pozemky 

parc.č. 62/2 

parc.č. 176/3 

parc.č. 182/3 

parc.č. 182/4 

parc.č. 755/5 

parc.č. 915/24 

parc.č. 915/25 

parc.č. 1258/2 

parc.č. 1262/5 
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parc.č. 2839/2 

parc.č. 2839/3 

parc.č. 2839/4 

parc.č. 2839/6  

v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, 

jakožto majetek svěřený městskému obvodu Polanka nad Odrou, dle čl. 9 odst. 1 písm. b) 

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

  

 

ZM_M 12 

Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. Hrabová, obec Ostrava, 

návrh na záměr města neprodat pozemek parc.č. 583/2 v k.ú. Nová Bělá 

  

Usnesení číslo: 1397/ZM1418/21 

(zn.předkl.) 

32 

  

k usnesení č. 05054/RM1418/73 

  

Zastupitelstvo města 

  

1) rozhodlo 

  
o záměru města směnit nemovité věci ve vlastnictví  statutárního města Ostravy, svěřené 

městskému obvodu Hrabová, a to: 

-  pozemek parc.č. 862/37 

-  pozemek parc.č. 862/38 

za 

nemovité věci ve spoluvlastnictví Ladislava Pitnera, Paskovská 581/35, 720 00 Hrabová a 

Vladimíra Venclíka, U Kotelny 729/23, 720 00 Hrabová, a to:   

- pozemek parc.č. 2552/8 

- pozemek parc.č. 2552/11 

- pozemek parc.č. 2583/7 

- pozemek parc.č. 2583/20  

a  zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodlo 

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

městskému obvodu Nová Bělá 

  

 

ZM_M 13 

Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. Zábřeh-VŽ (lokalita ul. 

Syllabova), návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Nová Ves u 

(zn.předkl.) 

32 
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Ostravy (lokalita ul. Na Lánech) a v k. ú. Hošťálkovice (lokalita ul. Výhledy) a 

návrh na záměr města neprodat pozemek v k. ú. Hošťálkovice (lokalita ul. 

Petřkovická), obec Ostrava 

  

Usnesení číslo: 1398/ZM1418/21 

  

k usnesení č. 05055/RM1418/73 

  

Zastupitelstvo města 

  

1) rozhodlo 

  
o záměru města směnit 

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

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

plánu č. 1982-76/2016 vyhotoveného pro k.ú. Zábřeh-VŽ,   označena jako pozemek 

p.p.č. 485/4  

za 

- část pozemku p.p.č. 487/11 o výměře 258 m2 v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, ve 

vlastnictví právnické osoby, která je dle geometrického plánu  č. 1982-76/2016 vyhotoveného 

pro k.ú. Zábřeh-VŽ,   označena jako pozemek p.p.č. 487/16,  

a 

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

právnické osoby, která je dle geometrického plánu  č. 1982-76/2016 vyhotoveného pro k.ú. 

Zábřeh-VŽ, označena jako pozemek p.p.č. 487/17, 

a 

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

právnické osoby, která je dle geometrického plánu  č. 1982-76/2016 vyhotoveného pro k.ú. 

Zábřeh-VŽ,  označena jako pozemek p.p.č. 487/18, 

a 

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

právnické osoby, která je dle geometrického plánu č. 1982-76/2016 vyhotoveného pro k.ú. 

Zábřeh-VŽ,  označena jako pozemek p.p.č. 487/19, 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit, 

viz příloha č. 1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo 

  
o záměru města prodat 

- část pozemku p.p.č. 141/95 o výměře 115 m
2
 v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Nová Ves u Ostravy, která 

je dle geometrického plánu  č. 725-155/2011 vyhotoveného pro k.ú. Nová Ves u 

Ostravy,  označena dále jako pozemek p.p.č. 141/95  v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec 

Ostrava, 
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- část pozemku p.p.č. 1030 o výměře 740 m2 v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Nová Ves u Ostravy, která 

je dle geometrického plánu  č. 725-155/2011 vyhotoveného pro k.ú. Nová Ves u 

Ostravy,  označena jako pozemek p.p.č. 1030/1  v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, 

zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit, 

viz příloha č. 2 předloženého materiálu
 

  

3) rozhodlo 

  
o záměru města prodat 

pozemek parc. č. 338/1 

pozemek parc. č. 339/1 

a 

- část pozemku parc. č. 333/1 o výměře 71 m2 v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Hošťálkovice, která je dle 

geometrického plánu č. 1038-3/2016 vyhotoveného pro k.ú. Hošťálkovice, označena jako 

pozemek parc. č. 333/3  v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava 

a zároveň si vyhrazuje  právo kdykoliv tento záměr zrušit, 

viz příloha č. 3 předloženého materiálu 

  

4) rozhodlo 

  
že město nemá záměr prodat 

pozemek parc. č. 1946 

v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava 

viz příloha č. 4 předloženého materiálu 

  

 

ZM_M 14 

Návrh koupit část nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 

  

Usnesení číslo: 1399/ZM1418/21 

(zn.předkl.) 

32 

  

k usnesení č. 04978/RM1418/72 

  

Zastupitelstvo města 

  

1) rozhodlo 

  
koupit část pozemku p.p.č. 566/6, o výměře 85 m2, oddělenou dle geometrického plánu č. 

2029-45/2016 a nově označenou jako pozemek p.p.č. 566/6, k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, 

od vlastníka XXXX XXXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXX XXXXXXXXX 

XXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za cenu obvyklou ve výši 37.740,- Kč 
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a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo 

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

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

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

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

Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  

3) rozhodlo 

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

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

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

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

svého vlastnictví 

  

 

ZM_M 15 

Návrh koupit pozemky v k. ú. Radvanice, obec Ostrava a v k. ú. Třebovice ve 

Slezsku, obec Ostrava 

  

Usnesení číslo: 1400/ZM1418/21 

(zn.předkl.) 

32 

  

k usnesení č. 05053/RM1418/73 

  

Zastupitelstvo města 

  

1) rozhodlo 

  
koupit pozemek parc. č. 816 a parc. č. 817, oba v k. ú. Radvanice,  obec Ostrava 

od podílových spoluvlastníků: 

- XXXXXX XXXXXXXX, rok narození XXXX, bydlištěm XXXXXXXXXX XXXXX XXX 

XXX XXXXXXXXX 

  (podíl ve výši 1/4) 

- XXXXX XXXXXXX, rok narození XXXX, bylištěm XXXXXXXXX XXXXXXX 

XXXXXXX XXX XXX XXXXXXX X XXXXXX 

  (podíl ve výši 1/4) 

- XXXXXXX XXXXové, rok narození XXXXX bydlištěm XXXXXXXXXX XXXXXXXX 

XXX XXX XXXXXXX X XXXXXXXXX 

  (podíl ve výši 2/4) 

za celkovou sjednanou kupní cenu ve výši 615.400,- Kč, přičemž 



Statutární město Ostrava 
zastupitelstvo města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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- XXXXXX XXXXXXXX obdrží částku 153.850,- Kč 

- XXXXX XXXXXXX obdrží částku 153.850,- Kč 

- XXXXXXX XXXXXXX obdrží částku 307.700,- Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo 

  
koupit pozemek parc. č. 991/12 v k. ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava 

ve společném jemění manželů XXXXX XXXXXXX rok narození XXXX a XXXXXX 

XXXXXXXX, rok narození XXXX, oba bydlištěm X XXXXXXXX XXXXX XXX XXX 

XXXXXXX X XXXXXXXX 

za sjednanou kupní cenu ve výši 8.000,-Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

za podmínky, že prodávající zajistí před podpisem kupní smlouvy výmaz zástavních práv 

smluvních u věřitele Česká spořitelna, a.s., IČO: 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, 

Krč, 140 00 Praha 4 

  

 

ZM_M 16 

Návrh koupit pozemek v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava od FO v rámci projektu 

“Revitalizace Pustkoveckého údolí” 

  

Usnesení číslo: 1401/ZM1418/21 

(zn.předkl.) 

32 

  

k usnesení č. 05064/RM1418/73 

  

Zastupitelstvo města 

  

1) rozhodlo 

  
koupit pozemek parc. č. 2046/3 včetně součástí (trvalých porostů) v k. ú. Pustkovec, obec 

Ostrava 

od XXXXXXXXX XXXXXX, datum narození XXXXXXXXX, bydliště XXXXXXXXXXX 

XXXXXX XXXXXXXXX,     

PSČ 708 00 



Statutární město Ostrava 
zastupitelstvo města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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za sjednanou kupní cenu ve výši 526 860,- Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 tohoto materiálu 

  

 

ZM_M 17 

Návrh koupit pozemky v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava 

  

Usnesení číslo: 1402/ZM1418/21 

(zn.předkl.) 

32 

  

k usnesení č. 05066/RM1418/73 

  

Zastupitelstvo města 

  

1) rozhodlo 

  
koupit oba spoluvlastnické podíly na pozemku parc.č. 1736/4 v k.ú. Polanka nad Odrou, obec 

Ostrava 

v podílovém spoluvlastnictví XXXXX XXXXXXXX, rok narození XXXX, 

bydliště XXXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXX 

(spoluvlastnický podíl ve výši 1/2) a XXXX XXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště 

XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXX 

(spoluvlastnický podíl ve výši 1/2) 

za dohodnutou celkovou kupní cenu celkem ve výši 20.300,-Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo 

  
koupit část pozemku parc.č. 3064/1 v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava o výměře 241 m

2
, 

která je dle geometrického plánu č. 3166-39/2016 vyhotoveného pro k.ú. Polanka nad Odrou 

označená jako nový pozemek parc.č. 3064/3 

ve vlastnictví XXXXXXXXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXXXXX 

XXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXX 

za dohodnutou kupní cenu celkem ve výši 24.100,-Kč 



Statutární město Ostrava 
zastupitelstvo města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 9 předloženého materiálu
 

  

3) rozhodlo 

  
vyhradit si rozhodnutí označit pozemky v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, uvedené v 

bodu 1) a 2) návrhu usnesení tohoto materiálu, jakožto majetek svěřený městskému obvodu 

Polanka nad Odrou, dle čl. 9 odst. 1, písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut 

města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, 

za podmínky, že se město stane jejich vlastníkem 

  

4) rozhodlo 

  
označit pozemky v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, uvedené v bodu 1) a 2) návrhu 

usnesení tohoto materiálu, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Polanka nad Odrou, dle 

čl. 9 odst. 1, písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění 

pozdějších změn a doplňků, 

za podmínky, že se město stane jejich vlastníkem 

  

 

ZM_M 18 

Návrh prodat spoluvlastnický podíl k nemovité věci v k.ú. Pustkovec, obec 

Ostrava 

  

Usnesení číslo: 1403/ZM1418/21 

(zn.předkl.) 

32 

  

k usnesení č. 05065/RM1418/73 

  

Zastupitelstvo města 

  

1) projednalo 

  
žádost paní Ing. NXXXXX ČXXXXXXX, rok nar. XXXXX bydliště XXXXXXXXXXX 

XXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX Ostrava, ze dne 22.9.2016, týkající se snížení kupní 

ceny za spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 k pozemku parc.č. 3972, v k.ú. Pustkovec, obec 

Ostrava - dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

a rozhodlo neprodat tento spoluvlastnický podíl žadatelce za cenu 150.000,- Kč včetně DPH 

  

2) schvaluje 



Statutární město Ostrava 
zastupitelstvo města 

Usnesení 
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odpověď statutárního města Ostrava Ing. NXXXXX ČXXXXXXX, rok.nar. XXXX, 

bydliště XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX Ostrava, - dle přílohy č. 4 

předloženého materiálu 

  

3) rozhodlo 

  
prodat: 

- spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 k pozemku parc.č. 3972 v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava, ve 

vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřeno městskému obvodu Pustkovec 

Ing. NXXXXX ČXXXXXXX, rok nar. XXXXX bydliště XXXXXXXXXXX XXXXXX 

XXXXXXXXXX XXX XX Ostrava, za cenu obvyklou ve výši 219.720,-Kč včetně DPH 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

 

ZM_M 19 

Návrh na záměr města prodat část nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec 

Ostrava, návrh nenabýt majetek nepatrné hodnoty v k.ú. Radvanice, obec 

Ostrava 

  

Usnesení číslo: 1404/ZM1418/21 

(zn.předkl.) 

32 

  

k usnesení č. 04979/RM1418/72 

k usnesení č. 05057/RM1418/73 

  

Zastupitelstvo města 

  

1) rozhodlo 

  
o záměru města prodat část pozemku p.p.č. 635/10, o výměře 23 m2, k.ú. Michálkovice, obec 

Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřeno městskému obvodu Michálkovice, 

která je dle geometrického plánu č. 2018-7/2016 pro k.ú. Michálkovice, obec Ostrava označena 

jako pozemek p.p.č. 635/12 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodlo 

  
nenabýt majetek nepatrné hodnoty po zůstaviteli XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, rok 

narození XXXX, poslední trvalé bydliště XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX 

XXXXXXXXXXXXXX, a to: 



Statutární město Ostrava 
zastupitelstvo města 

Usnesení 
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- pozemek parc.č. 87/5, k.ú. Radvanice, obec Ostrava 

  

 

ZM_M 20 

Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Svinov, obec Ostrava, v 

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

  

Usnesení číslo: 1405/ZM1418/21 

(zn.předkl.) 

32 

  

k usnesení č. 05052/RM1418/73 

  

Zastupitelstvo města 

  

1) rozhodlo 

  
o záměru města neprodat: 

- pozemek parc.č. 1568/1 ostatní plocha 

- pozemek parc.č. 1912/3 ostatní plocha  

- pozemek parc.č. 1912/4 ostatní plocha, 

vše v k.ú. Svinov, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřených městskému obvodu Svinov 

  

2) rozhodlo 

  
o záměru města neprodat: 

- část pozemku parc.č. 802/334 ostatní plocha o výměře cca 35 m2 

- část pozemku parc.č. 802/383 ostatní plocha o výměře cca 3 m2  

- část pozemku parc.č. 802/335 ostatní plocha o výměře cca 6 m2, 

vše v k.ú. Svinov, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřených městskému obvodu Svinov 

  

3) rozhodlo 

  
o záměru města neprodat: 

- pozemek parc.č. 164 zahrada, v k.ú. Poruba, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřeného městskému obvodu Poruba 

  

4) rozhodlo 

  
o záměru města neprodat: 

- pozemek parc.č. 1869 ostatní plocha, v k.ú Hrabová, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, bez svěření městskému obvodu  



Statutární město Ostrava 
zastupitelstvo města 

Usnesení 
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ZM_M 29 

Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Poruba, obec Ostrava v 

lokalitě lehké prům. zóny Nad Porubkou (SOLTEX) 

  

Usnesení číslo: 1406/ZM1418/21 

(zn.předkl.) 

32 

  

k usnesení č. 05126/RM1418/74 

  

Zastupitelstvo města 

  

1) rozhodlo 

  
o záměru města prodat níže uvedené nemovité věci v k. ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Poruba, a to: 

- část pozemku parc. č. 2801/1 o výměře  21698 m2, označená písmenem a 

- pozemek parc. č. 2801/2 o výměře 762 m2 

- část pozemku parc. č. 2801/3 o výměře 2661 m2, označená písmenem b 

- část pozemku parc. č. 2801/4 o výměře 1673 m2, označená písmenem c 

- pozemek parc. č. 2801/5 o výměře 1600 m2 

všechny sloučené, dle geometrického plánu č. 2834-115/2014 ze dne 4.12.2014, do pozemku 

dále označeného jako pozemek parc. č. 2801/1 o výměře  28 394 m2 

- pozemek parc. č. 2761  

- pozemek parc. č. 2639/6  

- pozemek parc. č. 2639/13  

společnosti SOLTEX CORPORATION s.r.o., IČO: 640 88 731, se sídlem Korejská 877/14, 

Ostrava - Přívoz,      PSČ 702 00 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 

ZM_M 30 

Návrh na směnu pozemků v ploše “Strategické průmyslové zóny 

Ostrava-Mošnov” v k.ú. Mošnov, obec Mošnov 

  

Usnesení číslo: 1407/ZM1418/21 

(zn.předkl.) 

32 

  

k usnesení č. 05129/RM1418/74 

  

Zastupitelstvo města 

  

1) rozhodlo 



Statutární město Ostrava 
zastupitelstvo města 

Usnesení 
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směnit pozemek vedený ve zjednodušené evidenci - Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) - 

593/1 ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

za 

- pozemek parc.č. 1321/2 

- a pozemek ve zjednodušené evidenci pozemkový katastr (PK) 1128/2 díl 2 (původní katastr 

Sedlnice) 

vše v k.ú. Mošnov, obec Mošnov 

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

130 00 Praha 3, IČO: 01312774 

s doplatkem cenového rozdílu ve prospěch SPÚ ve výši 278.400,-Kč 

a za podmínek uvedených ve směnné smlouvě, která je přílohou č.3 předloženého materiálu a 

uzavřít směnnou smlouvu dle přílohy č.3 předloženého materiálu 

  

 

ZM_M 31 

Návrh na svěření pozemků 919/4, 919/5 v k.ú. Poruba, obec Ostrava městskému 

obvodu Poruba 

  

Usnesení číslo: 1408/ZM1418/21 

(zn.předkl.) 

32 

  

k usnesení č. 05127/RM1418/74 

  

Zastupitelstvo města 

  

1) si vyhrazuje 

  
rozhodnutí označit pozemky parc.č. 919/4 zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 919/5 zastavěná 

plocha a nádvoří v k. ú. Poruba, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený městskému obvodu 

Poruba, dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v 

platném znění 

  

2) rozhodlo 

  
označit  pozemky parc.č. 919/4 zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 919/5 zastavěná plocha a 

nádvoří, 

v k. ú. Poruba, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Poruba, dle čl. 9 

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

  

 

ZM_M 37 

Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Dubina u Ostravy, obec 

Ostrava - ČEZ Distribuce, a.s. 

  

Usnesení číslo: 1409/ZM1418/21 

(zn.předkl.) 

32 

  



Statutární město Ostrava 
zastupitelstvo města 

Usnesení 
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k usnesení č. 05172/RM1418/75 

  

Zastupitelstvo města 

  

1) rozhodlo 

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

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

pozemek parc.č. 312 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 37 m2 

jehož součástí je stavba bez čp/če,  tech. vyb. (trafostanice TS OS_9060) 

- pozemek parc.č. 314 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 38 m2 

jehož součástí je stavba bez čp/če,  tech. vyb. (trafostanice TS OS_9058) 

- pozemek parc.č. 110/55 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 41 m2 

jehož součástí je stavba bez čp/če,  tech. vyb. (trafostanice TS OS_8620) 

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

40502, IČO 247 29 035 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 

ZM_M 21 

Návrh na uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo ev. č. 1463/2015/OI/ZFUN v 

souvislosti s realizací stavby “Přístavba objektu IVC Slezská Ostrava” 

  

Usnesení číslo: 1410/ZM1418/21 

(zn.předkl.) 

34 

  

k usnesení č. 05070/RM1418/73 

  

Zastupitelstvo města 

  

1) rozhodlo 

  
uzavřít Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo ev. č. 1463/2015/OI/ZFUN se zhotovitelem společností 

BYSTROŇ Group a.s., se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava, IČO: 27800466, z důvodu 

vzniku méněprací a víceprací v rámci stavby „Přístavba objektu IVC Slezská Ostrava“, kterým 

se upravuje cena díla na částku 22 439 558,15 Kč vč DPH dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 

ZM_M 32 

Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2056/2014/OI/LPO ze dne 

(zn.předkl.) 

34 



Statutární město Ostrava 
zastupitelstvo města 

Usnesení 
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06.10.2014 ke stavbě „Stará Bělá, propojení stávající kanalizace na sběrač D“ v 

k.ú. Stará Bělá 

  

Usnesení číslo: 1411/ZM1418/21 

  

k usnesení č. 05132/RM1418/74 

  

Zastupitelstvo města 

  

1) rozhodlo 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2056/2014/OI/LPO ze dne 06.10.2014 mezi 

statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451 a 

společností Miroslav Raška - vodovody a kanalizace s.r.o., V Korunce 386/34, 713 00 Ostrava 

- Heřmanice, IČO 26843099 na realizaci stavby “Stará Bělá, propojení stávající kanalizace na 

sběrač D”, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 

ZM_M 33 

Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo z důvodu vzniku víceprací a 

méněprací v rámci stavby „SPZ Mošnov - retenční nádrž“ 

  

Usnesení číslo: 1412/ZM1418/21 

(zn.předkl.) 

34 

  

k usnesení č. 05134/RM1418/74 

  

Zastupitelstvo města 

  

1) rozhodlo 

  
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2029/2016/OI/VZKÚ z důvodu vzniku méněprací a 

víceprací v rámci stavby „SPZ Mošnov - retenční nádrž“ se zhotovitelem 

”Společnost RIDERA - VHS Brno, retenční nádrž Mošnov” 

  Ridera Stavební a.s. (vedoucí společník společnosti) 

  se sídlem: Dělnická 382/32, Poruba, 708 00 Ostrava 

  IČO: 45192464 

  a 

  VHS Brno, a.s. (2. společník společnosti) 

  se sídlem: Masná 444/102, 602 00 Brno 

  IČO: 25556568 

kterým se upravuje cena stavby na částku 45 433 618,98 Kč bez DPH dle přílohy 

č.1 předloženého materiálu 

  



Statutární město Ostrava 
zastupitelstvo města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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ZM_M 34 

Návrh na poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji na spolufinancování 

projektu “Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji” 

  

Usnesení číslo: 1413/ZM1418/21 

(zn.předkl.) 

33 

  

k usnesení č. 05142/RM1418/74 

  

Zastupitelstvo města 

  

1) rozhodlo 

  
o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ve výši 1.038.712,00 Kč 

Moravskoslezskému kraji, 28. října 117, 702 18 Ostrava, na spolufinancování projektu 

“Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji” 

  

2) rozhodlo 

  o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy, 

dle bodu 1) tohoto usnesení mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 

Ostrava IČ: 00845451 

a 

Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692 dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

 

ZM_M 35 

Zpráva o hospodaření SMO za 3. čtvrtletí 2016 

  

Usnesení číslo: 1414/ZM1418/21 

(zn.předkl.) 

29 

  

Zastupitelstvo města 

  

1) projednalo 

  
Zprávu o hospodaření SMO za 3. čtvrtletí roku 2016 

 

  

 

ZM_M 36 

Zpráva o činnosti zástupců města v odborné pracovní komisi ustavené na 

základě Smlouvy o spolupráci a závazcích uzavřené s Dalkia Česká republika, 

a.s. (dnes Veolia Energie ČR, a.s.) 

  

Usnesení číslo: 1415/ZM1418/21 

(zn.předkl.) 

29 



Statutární město Ostrava 
zastupitelstvo města 

Usnesení 

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

Strana 30/30  

  

k usnesení č. 05144/RM1418/74 

  

Zastupitelstvo města 

  

1) projednalo 

  
zprávu o činnosti zástupců města v odborné pracovní komisi ustavené na základě Smlouvy o 

spolupráci a závazcích uzavřené s Dalkia Česká republika, a.s. (dnes Veolia Energie ČR, a.s.) 

  

 

ZM_M 38 

Návrh na změnu ve složení Kontrolního výboru zastupitelstva města 

  

Usnesení číslo: 1416/ZM1418/21 

(zn.předkl.) 

35 

  

Zastupitelstvo města 

  

1) odvolává 

  
podle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů z funkce člena kontrolního výboru 

Jindřicha Středulu, člena ZM 

  

2) volí 

  
podle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů členem kontrolního výboru 

Ing. Vladimíra Kulila, Ph.D., člena ZM 

  

 

  

 

 


