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Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města

Usnesení

Přehled usnesení zastupitelstva města dle čísel ze dne: 13.12.2017
Číslo usnesení

Materiál

Název

1992/ZM1418/31

ZM_M 0

1993/ZM1418/31

ZM_M 0

1994/ZM1418/31

ZM_M 0

1995/ZM1418/31
1996/ZM1418/31

ZM_M 1
ZM_M 3

1997/ZM1418/31

ZM_M 30

1998/ZM1418/31
1999/ZM1418/31

ZM_M 4
ZM_M 13

2000/ZM1418/31

ZM_M 5

2001/ZM1418/31

ZM_M 6

2002/ZM1418/31

ZM_M 7

2003/ZM1418/31

ZM_M 8

2004/ZM1418/31

ZM_M 9

2005/ZM1418/31

ZM_M 10

2006/ZM1418/31

ZM_M 31

2007/ZM1418/31

ZM_M 32

2008/ZM1418/31

ZM_M 33

Schválení programu 31. zasedání zastupitelstva
města konaného dne 13.12.2017
Volba ověřovatelů zápisu z 31. zasedání
zastupitelstva města konaného dne 13.12.2017
Zpráva ověřovatelů zápisu z 30. zasedání
zastupitelstva města
Informace o činnosti orgánů města
Snížení prostředků roku 2017 pro financování roku
2018
Návrh obecně závazné vyhlášky o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
Návrh rozpočtu SMO pro rok 2018
Návrh na přijetí majetkoprávních úprav k
nemovitým věcem nacházejícím se ve strategické
průmyslové zóně Ostrava - Mošnov, v ploše “A”
Návrh na udělení Čestného občanství města
Ostravy, udělení Ceny města Ostravy in memoriam
a udělení Ceny města Ostravy
Vzdání se funkce přísedících Okresního soudu v
Ostravě
Zásady pro poskytování pracovního volna s
náhradou mzdy nebo platu a náhrady ušlého
výdělku členům zastupitelstva města, kteří nejsou
pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni
Návrh na stanovení měsíčních odměn za výkon
funkce neuvolněným členům ZMO
Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a
doplňuje obecně závazná vyhláška č. 14/2013,
Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a
doplňků
Návrh smlouvy o postoupení pohledávky ze strany
státního podniku Čistírny a prádelny, státní podnik
“v likvidaci”
Dodatek č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o
poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu
statutárního města Ostravy ev. č. 0002/2017/KP ze
dne 3.1.2017
Změna společenské smlouvy obchodní společnosti
Dům kultury Akord Ostrava - Zábřeh, s.r.o.
Schválení návrhu změny stanov spolku Řemeslný
inkubátor Ostrava z. s.

zn.předkl.

35
72
72
35
29
29

29
32

35

35
35

35
35

35

35

35
35
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2009/ZM1418/31

ZM_M 11

2010/ZM1418/31

ZM_M 12

2011/ZM1418/31

ZM_M 34

2012/ZM1418/31

ZM_M 35

2013/ZM1418/31
2014/ZM1418/31

ZM_M 14
ZM_M 15

2015/ZM1418/31

ZM_M 16

2016/ZM1418/31

ZM_M 17

2017/ZM1418/31

ZM_M 18

2018/ZM1418/31

ZM_M 19

2019/ZM1418/31

ZM_M 20

2020/ZM1418/31

ZM_M 21

2021/ZM1418/31

ZM_M 22

2022/ZM1418/31

ZM_M 23

2023/ZM1418/31

ZM_M 24

2024/ZM1418/31

ZM_M 25

Usnesení

Návrh na změnu stanovených podmínek pro
čerpání a vyúčtování neinvestičního účelového
příspěvku poskytnutého Domovu Slunovrat,
příspěvková organizace
Informace o způsobu zajištění financování
vybraných
druhů
služeb
prostřednictvím
individuálního projektu Moravskoslezského kraje
v letech 2019-2020 a návrh na uzavření smlouvy o
poskytnutí dotace
Žádost spolku Sdružení sportovních klubů
Vítkovice, z.s. o poskytnutí účelové investiční
dotace z rozpočtu statutárního města Ostrava na
nákup movitého majetku
Návrh na uzavření “Smlouvy o zániku předkupního
práva a zákazu zcizení a zatížení a smlouvy o
úpravě práv a povinností mezi jejími účastníky a
prohlášení a souhlasy”
Návrh na nabytí hmotné nemovité věci
Návrh přijmout darem nemovité a movité věci v
k.ú. Pustkovec, obec Ostrava a návrh svěřit
nemovité a movité věci v k.ú. Pustkovec, obec
Ostrava městskému obvodu Pustkovec
Návrh na záměr města nesměnit pozemky v k. ú.
Hrušov, obec Ostrava, návrh na záměr města
neprodat pozemky v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec
Ostrava
Návrh směnit nemovité věci ve vlastnictví SMO za
nemovité věci ve vlastnictví DPO a.s.
Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Poruba, obec
Ostrava
Návrh koupit část nemovité věci v k.ú. Petřkovice
u Ostravy, obec Ostrava
Návrh koupit pozemky v k. ú. Výškovice u
Ostravy, obec Ostrava
Návrh prodat část nemovité věci v k.ú.
Poruba-sever, obec Ostrava
Návrh neprodat nemovité věci v k. ú. Zábřeh nad
Odrou, obec Ostrava
Návrh na záměr města neprodat část pozemku parc.
č. 4173/7 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
Návrh na záměr města neprodat části pozemků v
k.ú. Vítkovice, obec Ostrava
Návrh na záměr města neprodat nemovitou věc v
k.ú. Svinov, obec Ostrava, návrh na záměr města
nesměnit nemovité věci v k.ú. Svinov, obec
Ostrava

30

30

46

32

32
32

32

32
32
32
32
32
32
32
32
32
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2025/ZM1418/31

ZM_M 36

2026/ZM1418/31

ZM_M 37

2027/ZM1418/31

ZM_M 38

2028/ZM1418/31

ZM_M 39

2029/ZM1418/31

ZM_M 40

2030/ZM1418/31

ZM_M 41

2031/ZM1418/31

ZM_M 42

2032/ZM1418/31

ZM_M 43

2033/ZM1418/31

ZM_M 44

2034/ZM1418/31

ZM_M 45

2035/ZM1418/31

ZM_M 46

2036/ZM1418/31

ZM_M 47

2037/ZM1418/31

ZM_M 48

2038/ZM1418/31

ZM_M 49

2039/ZM1418/31
2040/ZM1418/31

ZM_M 50
ZM_M 55

2041/ZM1418/31

ZM_M 26

Usnesení

Návrh na schválení Dodatku č. 7 ke zřizovací
listině příspěvkové organizaci Městská nemocnice
Ostrava
Návrh na zrušení usnesení ZM, návrh koupit
spoluvlastnické podíly pozemků v k. ú. Bartovice,
uzavřít kupní smlouvu, návrh na svěření
spoluvlastnických podílů
Návrh zrušit usnesení zastupitelstva města č.
1468/ZM1418/22 ze dne 14. 12. 2016, návrh
prodat nemovité věci v k.ú. Dubina u Ostravy, obec
Ostrava - ČEZ Distribuce, a.s.
Žádost o uznání vydržení vlastnického práva k
nemovitým věcem v k.ú. Polanka nad Odrou, obec
Ostrava
Návrh koupit části nemovité věci v k.ú. Dubina u
Ostravy, obec Ostrava
Návrh koupit nemovitou věc z vlastnictví ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových v k. ú. Poruba (lokalita ulice
Rekreační)
Návrh koupit nemovité věci v k. ú. Moravská
Ostrava, obec Ostrava (ul. Vojanova)
Návrh darovat nemovité věci v k. ú. Slezská
Ostrava, obec Ostrava
Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú.
Slezská Ostrava, Zábřeh nad Odrou a Zábřeh-VŽ,
obec Ostrava
Návrh směnit nemovité věci v k.ú. Stará Bělá, obec
Ostrava
Návrh směnit nemovité věci v k. ú. Poruba, obec
Ostrava
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú.
Petřkovice u Ostravy (ul. Koblovská) a v k. ú.
Dubina u Ostravy (ul. Horní), obec Ostrava
Návrh na záměr města prodat pozemek (ul. 1.
Máje), návrh na záměr města prodat část pozemku
(ul.Palackého), návrh na záměr města prodat
pozemek (ul. Vítězná)
Nemovité věci v areálu Nad Porubkou - doplnění
usnesení ZM č. 1924/ZM1418/29 ze dne 18.10.
2017
Návrh na prominutí úhrady za bezesmluvní užívání
Návrh prodat část pozemku v k.ú. Moravská
Ostrava, obec Ostrava (ul. K Trojhalí)
Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č.
1834/2016/OI/VZKÚ

32

32

32

32

32
32

32
32
32

32
32
32

32

32

32
32
34
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2042/ZM1418/31

ZM_M 51

2043/ZM1418/31

ZM_M 27

2044/ZM1418/31

ZM_M 28

2045/ZM1418/31

ZM_M 52

2046/ZM1418/31

ZM_M 53

2047/ZM1418/31

ZM_M 29

2048/ZM1418/31

ZM_M 54

Usnesení

Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo
z důvodu vzniku víceprací a méněprací v rámci
stavby
„Hasičská
zbrojnice
Ostrava
Michálkovice“
Vyhlášení programu na poskytnutí účelových
neinvestičních dotací na ozdravné pobyty do
30.04.2018
Program na revitalizaci veřejného prostoru na
území statutárního města Ostravy pro rok 2018
Návrh novely obecně závazné vyhlášky č. 5/2008,
kterou se stanoví systém shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu vznikajícího na území
statutárního města Ostrava, včetně systému
nakládání se stavebním odpadem
Poskytnutí bezúročných zápůjček za účelem
předfinancování výdajů na pořízení kotlů v rámci
dotačního programu “Kotlíkové dotace v
Moravskoslezském kraji”
Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává
cenová mapa stavebních pozemků města Ostravy č.
18
Rozdělení prostředků z výnosu z hracích přístrojů
pro městské obvody

34

33

33
33

33

29

29

Tiskové opravy:
Materiál

Název

zn.předkl.

ZM_TO 1

Tisková oprava bodu 2) usn.č. 1990/ZM1418/30

29
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Usnesení

ZM_M 0
(zn.předkl.)
Schválení programu 31. zasedání zastupitelstva města konaného dne
35
13.12.2017
Usnesení číslo: 1992/ZM1418/31
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
program 31. zasedání zastupitelstva města konaného dne 13. 12. 2017

ZM_M 0
(zn.předkl.)
Volba ověřovatelů zápisu z 31. zasedání zastupitelstva města konaného
72
dne 13.12.2017
Usnesení číslo: 1993/ZM1418/31
Zastupitelstvo města
1)

volí
za ověřovatele zápisu z 31. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 13.12.2017, Ing. Ivo
Hařovského a pana Jindřicha Středulu

ZM_M 0
Zpráva ověřovatelů zápisu z 30. zasedání zastupitelstva města

(zn.předkl.)
72

Usnesení číslo: 1994/ZM1418/31
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
zprávu ověřovatelů zápisu Mgr. Jana Kovácse, Ph.D. a JUDr. Ivana Štefka o ověření zápisu z
30. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 15. 11. 2017

ZM_M 1
Informace o činnosti orgánů města

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 1995/ZM1418/31
Zastupitelstvo 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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1)

Usnesení

bere na vědomí
informaci o činnosti orgánů města

ZM_M 3
Snížení prostředků roku 2017 pro financování roku 2018

(zn.předkl.)
29

Usnesení číslo: 1996/ZM1418/31
k usnesení č. 07894/RM1418/110
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
snížení prostředků roku 2017 pro financování roku 2018 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1
předloženého materiálu

2)

schvaluje
rozpočtové opatření dle příloh č. 1 a 3 předloženého materiálu

3)

ukládá
radě města realizovat schválené rozpočtové opatření
Vyřizuje:

Ing. Lukáš Jančálek,
vedoucí odboru financí a rozpočtu

T: 31.12.2017

ZM_M 30
(zn.předkl.)
Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému
29
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
Usnesení číslo: 1997/ZM1418/31
k usnesení č. 07893/RM1418/110
Zastupitelstvo města
1)

vydává

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 7/51

Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města

Usnesení

obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
2)

stanoví
že spolu s primátorem podepíše obecně závaznou vyhlášku dle bodu 1) tohoto usnesení
náměstkyně primátora doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D.
Vyřizuje:

Ing. Lukáš Jančálek,
vedoucí odboru financí a rozpočtu

ZM_M 4
Návrh rozpočtu SMO pro rok 2018

T: 15.12.2017

(zn.předkl.)
29

Usnesení číslo: 1998/ZM1418/31
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
a) rozpočet statutárního města Ostrava pro rok 2018 dle příloh č. 1-6 předloženého materiálu v
členění
příjmy celkem po konsolidaci 8 334 038 tis.Kč
financování 1 539 251 tis.Kč
celkové zdroje po konsolidaci 9 873 289 tis.Kč
běžné výdaje po konsolidaci 6 969 108 tis.Kč
kapitálové výdaje 2 904 181 tis.Kč
výdaje celkem po konsolidaci 9 873 289 tis.Kč
b) účelové neinvestiční a investiční dotace pro městské obvody na rok 2018 v celkové výši 119
258 tis.Kč (+ převody nedočerpaných prostředků ve výši 43 971 tis.Kč) dle přílohy č. 9
předloženého materiálu
c) neúčelové neinvestiční dotace pro městské obvody na rok 2018 v celkové výši 1 140 707
tis.Kč dle přílohy č. 10 a neúčelové investiční dotace pro městské obvody na rok 2018 v celkové
výši 218 408 tis.Kč (+ převody nedočerpaných prostředků ve výši 11 938 tis.Kč) dle přílohy
č. 11 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

d) přerozdělení dotací ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu mezi
statutárním městem Ostrava a městskými obvody na rok 2018 v celkové výši 286 211 tis. Kč dle
přílohy č. 12 předloženého materiálu
e) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace na rok 2018 dle přílohy č. 15 předloženého
materiálu
f) střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2021 dle přílohy č. 16 předloženého materiálu
2)

bere na vědomí
a) seznam všech požadavků městských obvodů na zařazení do investičního rozpočtu na rok 2018
dle přílohy č. 13 předloženého materiálu
b) seznam všech požadavků odborů MMO na zařazení do investičního rozpočtu na rok 2018 dle
přílohy č. 14 předloženého materiálu

3)

rozhodlo
a) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace
společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. se sídlem A. Brože 2/3124, 700 30
Ostrava-Zábřeh, IČO 25816977 dle přílohy č. 19 předloženého materiálu
b) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace
společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. se sídlem Čkalovova 6144/20,
708 00 Ostrava-Poruba, IČO 25385691 dle přílohy č. 20 předloženého materiálu
c) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace
společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. se sídle Čkalovova 6144/20, 708
00 Ostrava-Poruba, IČO 25385691 dle přílohy č. 21 předloženého materiálu
d) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace
společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. se sídlem Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO
25911368 dle přílohy č. 22 předloženého materiálu
e) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace
společnosti Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o. se sídlem nám. SNP 1, 700 30
Ostrava-Zábřeh, IČO 47973145 dle přílohy č. 23 předloženého materiálu
f) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace
společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. se sídlem ul. 28. října 2556/124, 702 00
Ostrava-IČO 47151595 dle přílohy č. 24 předloženého materiálu
g) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace
společnosti Janáčkův máj, o.p.s. se sídlem ul. 28. října 2556/124, 702 00 Ostrava-Moravská
Ostrava, IČO 26807882 dle přílohy č. 25 předloženého materiálu

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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h) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace
společnosti Ostravské výstavy, a.s. se sídlem Černá louka 3235, 702 00 Ostrava, IČO 25399471
dle přílohy č. 26 předloženého materiálu
i) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace
subjektu Nadace na pomoc zvířatům se sídlem Ukrajinská 1536/28, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO
25817981 dle přílohy č. 27 předloženého materiálu
j) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace
subjektu Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava se sídlem tř. 17. listopadu 15,
Ostrava-Poruba, IČO 61989100 dle přílohy č. 28 předloženého materiálu
k) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace
subjektu České republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje se sídlem
Výškovická 2995/40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70884561 dle přílohy č. 29 předloženého
materiálu
l) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace
společnosti Ostravský informační servis, s.r.o. se sídlem Jurečkova 1935/12, 702 00
Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 26879280 dle přílohy č. 30 předloženého materiálu
m) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace
společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. se sídlem Na Hradbách 1440/16, 702 00
Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 64613895 dle přílohy č. 31 předloženého materiálu
n) o uzavření dodatku č. 23 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících a poskytnutí
kompenzací za veřejné služby se společností Dopravní podnik a.s.se sídlem Poděbradova 494/2,
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 61974757 dle přílohy č. 32 předloženého materiálu
o) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace
společnosti Dopravní podnik, a s. se sídlem Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava-Moravská
Ostrava, IČO 61974757 dle přílohy č. 33 předloženého materiálu
p) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace
subjektu Slezská diakonie se sídlem Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín, IČO 65468562 dle
přílohy č. 34 předloženého materiálu
r) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace
subjektu Armáda spásy v České republice, z.s. se sídlem Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha, IČO
40613411 dle přílohy č. 35 předloženého materiálu
s) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace
subjektu Armáda spásy v České republice, z.s. se sídlem Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha 5.,
IČO 40613411 dle přílohy č. 36 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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t) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace
subjektu Asociace TRIGON, o.p.s. se sídlem Skautská 1045/3, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO
27027686 dle přílohy č. 37 předloženého materiálu
u) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace
společnosti DTO, s.r.o. se sídlem Mariánské nám. 480/5, 709 28 Ostrava-Mariánské Hory, IČO
47666439 dle přílohy č. 38 předloženého materiálu
v) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace
organizace Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory,
příspěvková organizace se sídlem Karasova 1140/16, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, IČO
00602086 dle přílohy č. 39 předloženého materiálu
w) o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu SMO na realizaci významných top akcí v
oblasti sportu příjemcům dle přílohy č. 41, a to ve výši dle přílohy předloženého materiálu a
rozhodnout o uzavření smluv o poskytnutí účelových neinvestičních dotací mezi statutárním
městem Ostrava a příjemci dle přílohy č. 40 a 41 předloženého materiálu
4)

svěřuje
radě města v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).
ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2018 schválení a provádění úprav závazných ukazatelů
příspěvkovým organizacím zřízeným zastupitelstvem města s výjimkou případů, kdy příslušné
rozpočtové opatření předcházející úpravě těchto závazných ukazatelů je v souladu s článkem 10,
odst. 5 obecně závazné vyhlášky 14/2013 Statut města Ostravy vyhrazeno k projednání
zastupitelstvu města

ZM_M 13
(zn.předkl.)
Návrh na přijetí majetkoprávních úprav k nemovitým věcem
32
nacházejícím se ve strategické průmyslové zóně Ostrava - Mošnov, v
ploše “A”
Usnesení číslo: 1999/ZM1418/31
k usnesení č. 07859/RM1418/110
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
uzavřít “Dohodu o zániku předkupního práva” k nemovitým věcem v k. ú. Mošnov,
obec Mošnov a v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice, se společností OSTRAVA AIRPORT
MULTIMODAL PARK s.r.o., IČO: 289 38 186, se sídlem 28. října 3346/91, Moravská 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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702 00 Ostrava, dle přílohy č.1 předloženého materiálu
2)

rozhodlo
uzavřít “Smlouvu o zřízení věcného předkupního práva k nemovitým věcem”, se společností
OSTRAVA AIRPORT MULTIMODAL PARK s.r.o., IČO: 289 38 186, se sídlem 28. října
3346/91, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, za
podmínky udělení souhlasu Ministerstva průmyslu a obchodu jakožto Správce programu

3)

rozhodlo
uzavřít ”Dodatek č. 3, ke Smlouvě o budoucích smlouvách o koupi pozemků” uzavřené dne 25.
2. 2009, ev. č. 0551/2009/MJ, se společností OSTRAVA AIRPORT MULTIMODAL PARK
s.r.o., IČO: 289 38 186, 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

4)

rozhodlo
uzavřít “Úplné znění smlouvy o budoucích smlouvách o koupi pozemků uzavřené dne 25. 2.
2009”, se společností OSTRAVA AIRPORT MULTIMODAL PARK s.r.o., IČO: 289 38 186,
se sídlem 28. října 3346/91, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, dle přílohy č. 4 předloženého
materiálu, za podmínky udělení souhlasu Ministerstva průmyslu a obchodu, jakožto Správce
programu

ZM_M 5
Návrh na udělení Čestného občanství města Ostravy, udělení Ceny
města Ostravy in memoriam a udělení Ceny města Ostravy

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 2000/ZM1418/31
k usnesení č. 07813/RM1418/110
Zastupitelstvo města
1)

uděluje
Čestné občanství města Ostravy MUDr. VXXXXXXXX DXXXXXX, narozenému XXX XX
XXXX, bytem XXXXXXXX XXX XX, XXX XXXX XXXXXXX X, spojené s finančním
darem 100 tis. Kč a rozhodnout o uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu

2)

uděluje

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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Čestné občanství města Ostravy panu LXXXX EXXXXXXX, narozenému XXX XX XXXX
XX XXXXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXX XXXX
XXXXXXXXXX, spojené s finančním darem 100 tis. Kč a rozhodnout o uzavření darovací
smlouvy dle přílohy č.2 předloženého materiálu
3)

uděluje
Cenu města Ostravy in memoriam PhDr. BXXXXXX PXXXXXXXXX, (XX XX XXXX X
XXX XXX XXXX)

4)

rozhodlo
o poskytnutí daru ve výši 100 tis. Kč synovi PhDr. BXXXXXX PXXXXXXXXX oceněné
Cenou města in memoriam MXXXX PXXXXXXXXX, narozenému XXX XX XXXX,
bytem XXXXX XXXX XXX XXXX XXXXXXX a rozhodnout o uzavření darovací smlouvy
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

5)

uděluje
Cenu města Ostravy AXXXXXXXX GXXXXXXXXX, narozené XX XX XXXX,
bytem XXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX,
spojenou s finančním darem 100 tis. Kč a rozhodnout o uzavření darovací smlouvy dle přílohy
č. 4 předloženého materiálu

6)

uděluje
Cenu města Ostravy RNDr. JXXXXX KXXXXXXX, narozené XXX XX XXXX, bytem
XXXXXXXX XXXX XXX XXXX XXXXXXX X XXXXXX, spojenou s finančním darem
100 tis. Kč a rozhodnout o uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

7)

uděluje
Cenu města Ostravy XXXX RXXXXX HXXXXXXX, narozené XX XX XXXX, bytem
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX X XXX, spojenou s finanční
odměnou 100 tis. Kč a rozhodnout o uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 6 předloženého
materiálu

8)

schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se

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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- snižují
běžné výdaje na § 2141, pol. 5139, ORJ 221 o 400 tis. Kč
- snižují
investiční příspěvky na § 3311, pol. 6351, ÚZ 1080, org. 4234, ORJ 160 o 200 tis. Kč
- zvyšují
dary obyvatelstvu na § 3399, pol. 5492, ORJ 221 o 600 tis. Kč
9)

ukládá
radě města realizovat rozpočtové opatření dle bodu 8) tohoto usnesení
T: 29. 12. 2017

ZM_M 6
Vzdání se funkce přísedících Okresního soudu v Ostravě

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 2001/ZM1418/31
k usnesení č. 07906/RM1418/110
k usnesení č. 07907/RM1418/110
Zastupitelstvo města
1)

přijímá
oznámení stávajících přísedících Okresního soudu v Ostravě:
• paní ŠXXXX OXXXXXXXXXX XXXX XXXXX trvalý pobyt KrmelínX
XXXXXXXXXX XXX
• paní IXXXX ŠXXXXXXXX XXXX XXXXX trvalý pobyt Ostrava XXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXX
o vzdání se funkce přísedících Okresního soudu v Ostravě

ZM_M 7
(zn.předkl.)
Zásady pro poskytování pracovního volna s náhradou mzdy nebo platu
35
a náhrady ušlého výdělku členům zastupitelstva města, kteří nejsou pro
výkon své funkce dlouhodobě uvolněni
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 číslo: 2002/ZM1418/31
k usnesení č. 07802/RM1418/110
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
Zásady pro poskytování pracovního volna s náhradou mzdy nebo platu a náhrady ušlého výdělku
členům zastupitelstva města, kteří nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni, s
účinností od 1. 1. 2018, a to ve znění dle přílohy č.1 předloženého materiálu

ZM_M 8
Návrh na stanovení měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným
členům ZMO

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 2003/ZM1418/31
k usnesení č. 07803/RM1418/110
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
stanovit měsíční odměny neuvolněných členů zastupitelstva města za výkon funkce s účinností
od 1.1.2018 následovně:
a) člen rady - odměna ve výši 12 400 Kč
b) předseda výboru, komise, zvláštního orgánu - odměna ve výši 6 200 Kč
c) člen výboru, komise, zvláštního orgánu - odměna ve výši 5 200 Kč
d) člen zastupitelstva bez dalších funkcí - odměna ve výši 3 100 Kč

2)

rozhodlo
o poskytování souhrnných odměn za výkon více funkcí přičemž sčítání odměn se omezuje takto:
a) odměna za výkon funkce se stanoví jako součet odměn za 3 nejvyšší funkce
b) k dalším funkcím se nepřihlíží
c) není přípustný souběh odměny za funkci předsedy a člena téhož výboru, komise, zvláštního
orgánu

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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d) do souhrnné odměny není přípustné zahrnout odměnu za funkci člena zastupitelstva
3)

rozhodlo
o výši souhrnných odměn dle přílohy č.1 předloženého materiálu

4)

rozhodlo
o poskytování měsíční odměny:
a) v případě nového člena zastupitelstva ode dne složení slibu
b) v případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne
zvolení do příslušné funkce
c) v případě změny struktury vykonávaných funkcí (např. vzdání se některé z funkcí,
najmenování do nové funkce apod.) bude odměna poskytována ode dne změny počtu
vykonávaných funkcí dle příslušné kombinace souběhu funkcí a ve výši dle přílohy č.1
předloženého materiálu

ZM_M 9
(zn.předkl.)
Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně
35
závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších
změn a doplňků
Usnesení číslo: 2004/ZM1418/31
k usnesení č. 07814/RM1418/110
Zastupitelstvo města
1)

vydává
obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 14/2013,
Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu

2)

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

Mgr. Renata Kolková, MPA,
vedoucí odboru legislativního a právního

T: 13.12.2017

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 10
(zn.předkl.)
Návrh smlouvy o postoupení pohledávky ze strany státního podniku
35
Čistírny a prádelny, státní podnik “v likvidaci”
Usnesení číslo: 2005/ZM1418/31
k usnesení č. 07815/RM1418/110
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o neuzavření smlouvy o postoupení pohledávky mezi postupitelem: Čistírny a prádelny, státní
podnik “v likvidaci”, se sídlem Matiční 730/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 00097365
a postupníkem: Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČ: 0084545, dle
přílohy č. 8 předloženého materiálu

ZM_M 31
(zn.předkl.)
Dodatek č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové
35
dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ev. č. 0002/2017/KP ze dne
3.1.2017
Usnesení číslo: 2006/ZM1418/31
k usnesení č. 07918/RM1418/111
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o uzavření dodatku č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z
rozpočtu statutárního města Ostravy ev. č. 0002/2017/KP ze dne 3. 1. 2017 ve znění dodatku č. 1
ze dne 11. 10. 2017 uzavřené s Českou republikou - Hasičským záchranným sborem
Moravskoslezského kraje, se sídlem Výškovická 2995/40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO
70884561 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

ZM_M 32
Změna společenské smlouvy obchodní společnosti Dům kultury Akord
Ostrava - Zábřeh, s.r.o.

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 2007/ZM1418/31
k usnesení č. 07912/RM1418/111
Zastupitelstvo 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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schvaluje
změnu společenské smlouvy společnosti Dům kultury Akord Ostrava - Zábřeh, s.r.o., se sídlem
Ostrava - Zábřeh, náměstí SNP 1, PSČ 70030, IČO: 47973145 dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu

ZM_M 33
Schválení návrhu změny stanov spolku Řemeslný inkubátor Ostrava
z. s.

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 2008/ZM1418/31
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
změnu stanov spolku Řemeslný inkubátor Ostrava z. s., IČO: 054 71 052, sídlem Vítkovická
3366, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 předloženého materiálu

ZM_M 11
(zn.předkl.)
Návrh na změnu stanovených podmínek pro čerpání a vyúčtování
30
neinvestičního účelového příspěvku poskytnutého Domovu Slunovrat,
příspěvková organizace
Usnesení číslo: 2009/ZM1418/31
k usnesení č. 1423/ZM1418/22
k usnesení č. 07817/RM1418/110
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
změnu stanovených podmínek pro čerpání a vyúčtování neinvestičního účelového příspěvku
Domova Slunovrat, Ostrava - Přívoz, příspěvková organizace , IČO 70631841, se sídlem Na
Mlýnici 203/5, 702 00 Ostrava Přívoz dle důvodové zprávy a přílohy č.1 předloženého materiálu

ZM_M 12
(zn.předkl.)
Informace o způsobu zajištění financování vybraných druhů služeb
30
prostřednictvím individuálního projektu Moravskoslezského kraje v
letech 2019-2020 a návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
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

Usnesení číslo: 2010/ZM1418/31
k usnesení č. 07818/RM1418/110
Zastupitelstvo města
1)

bere na vědomí
informace o plánovaném způsobu zajištění financování vybraných druhů sociálních služeb
poskytovaných na území statutárního města Ostravy prostřednictvím individuálního projektu
Moravskoslezského kraje s názvem “Podpora služeb sociální prevence 4” v letech 2019-2020
dle přílohy č. 1 a 3 předloženého materiálu

2)

rozhodlo
- o zapojení statutárního města Ostravy do individuálního projektu Moravskoslezského kraje dle
stanovených podmínek uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu
- o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy s
Moravskoslezským krajem, IČO 70890691, 28. října 117, 702 18 Ostrava dle přílohy č. 4
předloženého materiálu
- o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy Moravskoslezskému kraji, IČO
70890691, 28. října 117, 702 18 Ostrava dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

ZM_M 34
(zn.předkl.)
Žádost spolku Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s. o poskytnutí
46
účelové investiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostrava na
nákup movitého majetku
Usnesení číslo: 2011/ZM1418/31
k usnesení č. 07932/RM1418/111
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o poskytnutí účelové investiční dotace spolku Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s., IČ:
00534544, se sídlem: Závodní 2891/86, 703 00 Ostrava 3 ve výši 2000 tis. Kč na koupi movitého
majetku dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí účelové investiční dotace mezi statutárním městem Ostrava a výše uvedeným
subjektem dle přílohy 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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Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města
2)

Usnesení

schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
snižují neinvestiční transfery
na § 3419, pol. 5222, ORJ 161 o 2 000 tis. Kč
zvyšují investiční transfery
na § 3419, pol. 6322, ORJ 161 o 2 000 tis. Kč

3)

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

Ing. Lukáš Jančálek,
vedoucí odboru financí a rozpočtu

T: 20.12.2017

ZM_M 35
(zn.předkl.)
Návrh na uzavření “Smlouvy o zániku předkupního práva a zákazu
32
zcizení a zatížení a smlouvy o úpravě práv a povinností mezi jejími
účastníky a prohlášení a souhlasy”
Usnesení číslo: 2012/ZM1418/31
k usnesení č. 07963/RM1418/111
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o uzavření „Smlouvy o zániku předkupního práva a zákazu zcizení a zatížení a smlouvy o úpravě
práv a povinností mezi jejími účastníky a prohlášení a souhlasy“, mezi
statutárním městem Ostrava
a
společností RED HOUSE DEVELOPMENT, s.r.o., IČO: 27844960, se sídlem: Výstavní
1928/9, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
a
společností Smart Innovation Center, s.r.o., IČO: 65409574, se sídlem: Purkyňova 648/125,
Medlánky, 612 00 Brno dle důvodové zprávy a přílohy č. 9 předloženého materiálu,
za podmínky, že bude splněn závazek společnosti RED HOUSE DEVELOMPENT, s.r.o. vůči
statutárnímu město Ostrava vyplývající z „Dohody o úpravě některých práv a povinností
vyplývající ze souhlasu s převodem nemovitých věcí“ dle přílohy č. 10 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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Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města
2)

Usnesení

rozhodlo
o přijetí bankovní záruky vystavené společností Česká spořitelna, a.s., IČO: 45244782, se
sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, spisová značka: B 1171 vedená u Městského
soudu v Praze, až do výše 52.780.000,- Kč
za podmínky, že takováto bankovní záruka bude řádně učiněna vůči statutárnímu městu Ostrava
a svým obsahem bude zcela odpovídat ujednání dle smlouvy uvedené v bodě 1) tohoto usnesení

3)

rozhodlo
o uzavření „Dohody o úpravě některých práv a povinností vyplývající ze souhlasu s převodem
nemovitých věcí“, mezi statutárním městem Ostrava a společností RED HOUSE
DEVELOPMENT, s.r.o., IČO: 27844960, se sídlem: Výstavní 1928/9, Moravská Ostrava, 702
00 Ostrava dle důvodové zprávy a přílohy č. 10 předloženého materiálu

4)

rozhodlo
o uzavření „Smlouvy o přistoupení k dluhu“, mezi statutárním městem Ostrava a společností
Smart Innovation Center, s.r.o., IČO: 65409574, se sídlem: Purkyňova 648/125, Medlánky, 612
00 Brno dle důvodové zprávy a přílohy č. 12 předloženého materiálu

ZM_M 14
Návrh na nabytí hmotné nemovité věci

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 2013/ZM1418/31
k usnesení č. 07822/RM1418/110
Zastupitelstvo města
1)

projednalo
žádost městského obvodu, týkající se nabytí hmotné nemovité věci v dražbě

2)

rozhodlo
zcela svěřit do pravomoci rady města, v souladu s § 85 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí o nabytí hmotné nemovité věci,
uvedené v důvodové zprávě předloženého materiálu, v dražbě

3)

si vyhrazuje
rozhodnutí označit hmotnou nemovitou věc, uvedenou v důvodové zprávě předloženého

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

materiálu, jakožto majetek svěřený příslušnému městskému obvodu 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 tuto nemovitou věc nabude statutární město Ostrava do svého
vlastnictví
4)

rozhodlo
označit hmotnou nemovitou věc, uvedenou v důvodové zprávě předloženého materiálu, jakožto
majetek svěřený příslušnému městskému obvodu 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 nabude Statutární město Ostrava do svého vlastnictví

ZM_M 15
(zn.předkl.)
Návrh přijmout darem nemovité a movité věci v k.ú. Pustkovec, obec
32
Ostrava a návrh svěřit nemovité a movité věci v k.ú. Pustkovec, obec
Ostrava městskému obvodu Pustkovec
Usnesení číslo: 2014/ZM1418/31
k usnesení č. 07844/RM1418/110
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
přijmout darem od TJ Sokol Pustkovec z.s., se sídlem Pustkovecká 356/103, Pustkovec, 708 00
Ostrava, IČO: 447 41 171, nemovité a movité věci v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava, a to:
- pozemek parc.č. 4407/2 zast. plocha a nádvoří
- stavbu č.p. 356, občanská vybavenost, umístěnou na pozemku parc.č. 4407/2, část obce
Pustkovec
- stůl, 6 kusů skříní
- 13 ks vysoká šatnová lavice s háčky délky 1100 mm
- 2 ks vysoká šatnová lavice s háčky délky 1500 mm
a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

2)

si vyhrazuje
rozhodnutí označit věci uvedené v bodě 1) návrhu tohoto usnesení v k.ú. Pustkovec, obec
Ostrava, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Pustkovec, dle čl. 9 odst. (1) písm. b)
Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a
doplňků, za podmínky, že statutární město Ostrava nabude 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.
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Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města
3)

Usnesení

rozhodlo
označit věci uvedené v bodě 1) návrhu tohoto usnesení v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava, jakožto
majetek svěřený městskému obvodu Pustkovec, dle čl. 9 odst. (1) písm. b) Obecně závazné
vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky,
že statutární město Ostrava nabude uvedené věci do svého vlastnictví

ZM_M 16
(zn.předkl.)
Návrh na záměr města nesměnit pozemky v k. ú. Hrušov, obec Ostrava,
32
návrh na záměr města neprodat pozemky v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec
Ostrava
Usnesení číslo: 2015/ZM1418/31
k usnesení č. 07830/RM1418/110
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
že město nemá záměr směnit pozemky v k. ú. Hrušov, obec Ostrava, a to:
- parc. č. 1634
- parc. č. 1639
- parc. č. 1641
- parc. č. 1686/2
- parc. č. 1715
- parc. č. 1716
- parc. č. 1717
- parc. č. 1718
- parc. č. 1719
- parc. č. 1725/1
- parc. č. 1732
- parc. č. 1738
- parc. č. 1739
- parc. č. 1740
- parc. č. 1741
- parc. č. 1742
- parc. č. 1743
- parc. č. 1744
- parc. č. 1746
- parc. č. 1747
- parc. č. 1748
- parc. č. 1749
- parc. č. 1750
ve vlastnictví ASPET-INVEST s.r.o., se sídlem Jana Šoupala 1597/3, 708 00, Ostrava, Poruba,

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

IČO: 268 60 848
za pozemky v k. ú. Hrušov, obec Ostrava, a to:
- parc. č. 1795/104
- parc. č. 1795/105
- parc. č. 1950/1
- parc. č. 1974/1
- parc. č. 1974/2
- parc. č. 1974/3
- parc. č. 1974/4
- parc. č. 2010
- parc. č. 2011
- parc. č. 2012
- parc. č. 2013
- parc. č. 2015
- parc. č. 2016
- parc. č. 2017
- parc. č. 2018
- parc. č. 2021
- parc. č. 2025
- parc. č 2026
- parc. č 2027
- parc. č 2028
vše ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Slezská Ostrava.
2)

rozhodlo
že město nemá záměr prodat
- pozemek p.č.st. 325/1 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města
Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih

ZM_M 17
(zn.předkl.)
Návrh směnit nemovité věci ve vlastnictví SMO za nemovité věci ve
32
vlastnictví DPO a.s.
Usnesení číslo: 2016/ZM1418/31
k usnesení č. 07854/RM1418/110
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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Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města

Usnesení

směnit níže uvedené nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Ostravy:
bez svěření městskému obvodu
- pozemek p. p. č. 455/89 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava
- pozemek p. p. č. 455/114 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava
- pozemek p. p. č. 455/141 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava
- pozemek p. p. č. 1079/14 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava
- pozemek p. p. č. 612/118 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava
- pozemek p. p. č. 680/5 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava
- pozemek parc. č. 4428/2 v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava
- pozemek parc. č. 2966/17 v k. ú. Poruba, obec Ostrava
- pozemek parc. č. 2967/14 v k. ú. Poruba, obec Ostrava
- pozemek parc. č. 2967/16 v k. ú. Poruba, obec Ostrava
- pozemek parc. č. 2970/11 v k. ú. Poruba, obec Ostrava
- pozemek parc. č. 4428/7 v k. ú. Poruba - sever, obec Ostrava
- pozemek parc. č. 3736/1 v k. ú. Svinov, obec Ostrava
- pozemek p. p. č. 937 v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava
- pozemek p. p. č. 964 v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava
- pozemek parc. č. 1447/14 v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava
- část pozemku parc. č. 3630/24 o výměře 142 m2, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, která
je dle geometrického plánu č. 5196-194/2015 vyhotoveného pro k. ú. Moravská Ostrava,
označena jako pozemek parc. č. 3630/45 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
svěřeno městskému obvodu Ostrava - Jih
- pozemek p. p. č. 1079/7 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava
- pozemek p. p. č. 455/110 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava
- pozemek p. p. č. 455/176 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava
- pozemek p. p. č. 475/2 v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava
svěřeno městskému obvodu Vítkovice
- pozemek parc. č. 1447/16 v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava
- pozemek parc. č. 1434 v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava
- pozemek parc. č. 1435 v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava
svěřeno městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
- část pozemku parc. č. 3090 o výměře 1 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, která je
dle geometrického plánu č. 5196-194/2015 vyhotoveného pro k. ú. Moravská Ostrava, označena
jako pozemek parc. č. 3090/4 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
- část pozemku parc. č. 3189 o výměře 73 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, která je
dle geometrického plánu č. 5196-194/2015 vyhotoveného pro k. ú. Moravská Ostrava, označena
jako pozemek parc. č. 3189/3 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
- část pozemku parc. č. 3197/1 o výměře 348 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, která je
dle geometrického plánu č. 5196-194/2015 vyhotoveného pro k. ú. Moravská Ostrava, označena
jako pozemek parc. č. 3197/6 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
za
nemovité věci ve vlastnictví Dopravního podniku Ostrava a.s., IČO 619 74 757, se sídlem
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

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, a to:
- pozemek parc.č. 2424/2 jehož součástí je stavba čp. 3177 v k. ú. Martinov ve Slezsku, obec
Ostrava
- přípojky vody a kanalizace ke stavbě čp. 3177
- část pozemku parc. č. 2424/1 o výměře 12251 m2 v k. ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava,
která je dle geometrického plánu č. 3557-25/2013 vyhotoveného pro k. ú. Martinov ve Slezsku,
obec Ostrava, dále označena jako pozemek parc. č. 2424/1 v k. ú. Martinov ve Slezsku, obec
Ostrava
- část pozemku parc. č. 3088/1 o výměře 206 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, která je
dle geometrického plánu č. 5196-194/2015 vyhotoveného pro k. ú. Moravská Ostrava, obec
Ostrava, označena jako pozemek parc. č. 3088/4 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
- část pozemku parc. č. 3089 o výměře 505 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, která je
dle geometrického plánu č. 5196-194/2015 vyhotoveného pro k. ú. Moravská Ostrava, obec
Ostrava, označena jako pozemek parc. č. 3089/3 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
- část pozemku parc. č. 3192/1 o výměře 245 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, která je
dle geometrického plánu č. 5196-194/2015 vyhotoveného pro k. ú. Moravská Ostrava, obec
Ostrava, označena jako pozemek parc. č. 3192/5 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
- část pozemku parc. č. 3203/1 o výměře 10 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, která je
dle geometrického plánu č. 5196-194/2015 vyhotoveného pro k. ú. Moravská Ostrava, obec
Ostrava, označena jako pozemek parc. č. 3203/6 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
- část pozemku parc. č. 3640/20 o výměře 55 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, která je
dle geometrického plánu č. 5196-194/2015 vyhotoveného pro k. ú. Moravská Ostrava, obec
Ostrava, označena jako pozemek parc. č. 3640/21 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
a uzavřít směnnou smlouvu dle přílohy č. 7 předloženého materiálu, dle této směnné smlouvy
uhradí Dopravní podnik Ostrava a.s. statutárnímu městu Ostrava rozdíl v ceně obvyklé
předmětů směny ve výši 14.704,- Kč

ZM_M 18
Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Poruba, obec Ostrava

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 2017/ZM1418/31
k usnesení č. 07749/RM1418/109
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
koupit nemovité věci v k.ú. Poruba, obec Ostrava, z vlastnictví paní MXXXXXXXX
MXXXXXXXX, XXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX
XXXXX XXX XXX XXXXXXX, za jejich cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem, 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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Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města

Usnesení

to pozemky:
- parc.č. 1799/13 lesní pozemek za cenu ve výši 15.680,- Kč
- parc.č. 1800/24 trvalý travnatý porost za cenu ve výši 12.960,- Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

ZM_M 19
Návrh koupit část nemovité věci v k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec
Ostrava

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 2018/ZM1418/31
k usnesení č. 07829/RM1418/110
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
koupit část nemovité věci v k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, a to část pozemku parc.č.
1680/1, zahrada, o výměře 5 m2, která je dle geometrického plánu č. 2040-51/2017 oddělena a
nově označena jako pozemek parc.č. 1680/8, ost. plocha, ost. komunikace, od vlastníka:
- XXXX XXXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXX XXX XXX
XX XXXXX XXXXX, za cenu obvyklou 2.250,00 Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

ZM_M 20
Návrh koupit pozemky v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 2019/ZM1418/31
k usnesení č. 07840/RM1418/110
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
koupit pozemek parc. č. 317/13 v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava
za sjednanou kupní cenu ve výši 20.150,-Kč
od XXXXXXXX XXXXXXXX, rok narození XXXX, bydlištěm XXXXXXXX XXXXXX
XXX XXX XXX XXXXXXX X XXXXXXXXX

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

a uzavřít kupní smlouvu, která je přílohou č. 3 tohoto materiálu.
2)

rozhodlo
koupit pozemek parc. č. 317/17 v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava
za sjednanou kupní cenu ve výši 157.090,-Kč
od XXXXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydlištěm XXXXXXXXXXX
XXXXXXX XXX XXX XXX XXXXXXX X XXXXXXXXX
a uzavřít kupní smlouvu, která je přílohou č. 4 tohoto materiálu.

3)

rozhodlo
koupit pozemek parc. č. 317/18, v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava
za sjednanou kupní cenu ve výši 197.400,-Kč
od Manželů XXXXXXXXXXX XXXXXXX, rok narození XXXX a XXXXXXXX
XXXXXXXXX, rok narození XXXX, oba bydlištěm XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX
XXX XXX XXXXXXX X XXXXXXXXXX
a uzavřít kupní smlouvu, která je přílohou č. 5 tohoto materiálu.

4)

si vyhrazuje
rozhodnutí označit nemovité věci uvedené v bodu 1) - 3) tohoto usnesení jakožto majetek
svěřený městskému obvodu Ostrava - Jih, dle ust. čl. 9 odst. 2 písm. b) Obecně závazné vyhlášky
města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků.

5)

rozhodlo
označit nemovité věci uvedené v bodu 1) - 3) tohoto usnesení jakožto majetek svěřený
městskému obvodu Ostrava - Jih, dle ust. čl. 9 odst. 2, písm. b) Obecně závazné vyhlášky města
Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků.

ZM_M 21
Návrh prodat část nemovité věci v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 2020/ZM1418/31
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

k usnesení č. 07853/RM1418/110
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
prodat část nemovité věci v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města
Ostrava, nesvěřené městskému obvodu, a to část pozemku parc.č. 1649/1 o výměře 6 m2, která je
dle geometrického plánu č. 2876-115/2017, vyhotoveného pro k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava,
oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 1649/15 Společenství vlastníků Sokolovská
1178, se sídlem Sokolovská 1178/16, Poruba, 708 00 Ostrava, IČO 036 50 197, za sjednanou
kupní cenu ve výši 8.978,00 Kč (včetně DPH)
a uzavřít kupní smlouvy dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

ZM_M 22
Návrh neprodat nemovité věci v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 2021/ZM1418/31
k usnesení č. 07832/RM1418/110
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
neprodat nemovité věci v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, a to:
- pozemek p. p. č. 9/6
- pozemek p. č. st. 4556, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba
vše ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřené městskému obvodu Ostrava-Jih
žadateli XXXXXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX, bytem XXXXXXXX XXXXXXX
XXX XXX XXXXXXX X XXXXXXXXX
za účelem zřízení garáže a oploceného parkoviště.

ZM_M 23
(zn.předkl.)
Návrh na záměr města neprodat část pozemku parc. č. 4173/7 v k.ú.
32
Moravská Ostrava, obec Ostrava
Usnesení číslo: 2022/ZM1418/31
k usnesení č. 07750/RM1418/109
Zastupitelstvo 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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Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města

1)

Usnesení

rozhodlo
že nemá záměr prodat
část pozemku parc. č. 4173/7, o výměře 311 m2, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve
vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřenou městskému obvodu Moravská Ostrava a
Přívoz, která je dle geometrického plánu č. 4491-140/2013 ze dne 29. 7. 2013 vyhotoveného pro
k. ú. Moravská Ostrava označena jako pozemek parc. č. 4173/15

ZM_M 24
Návrh na záměr města neprodat části pozemků v k.ú. Vítkovice, obec
Ostrava

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 2023/ZM1418/31
k usnesení č. 07831/RM1418/110
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
že město nemá záměr prodat
- část pozemku parc.č. 718/1 - ost. plocha, zeleň o výměře 148 m2 v k.ú. Vítkovice, obec
Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Vítkovice, která
je dle geometrického plánu č. 2045-3/2013 vyhotoveného pro k.ú. Vítkovice, označena jako
pozemek parc.č. 718/13 - ost. plocha, zeleň
- část pozemku parc.č. 718/7 - zast. plocha a nádvoří, společný dvůr o výměře 111 m2 v k.ú.
Vítkovice, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu
Vítkovice, která je dle geometrického plánu č. 2045-3/2013 vyhotoveného pro k.ú.
Vítkovice, označena jako pozemek parc.č. 718/14 - ost. plocha, jiná plocha

ZM_M 25
(zn.předkl.)
Návrh na záměr města neprodat nemovitou věc v k.ú. Svinov, obec
32
Ostrava, návrh na záměr města nesměnit nemovité věci v k.ú. Svinov,
obec Ostrava
Usnesení číslo: 2024/ZM1418/31
k usnesení č. 07846/RM1418/110
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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Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města

Usnesení

že město nemá záměr prodat
- část pozemku parc.č. 1300 o výměře cca 103 m2 v k.ú. Svinov, obec Ostrava,
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Svinov,
dle zákresu, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu
2)

rozhodlo
že město nemá záměr směnit
- část pozemku parc.č. 1300 o výměře cca 103 m2 v k.ú. Svinov, obec Ostrava,
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Svinov
za
- část pozemku parc.č. 1212 o výměře cca 11 m2 v k.ú. Svinov, obec Ostrava,
ve vlastnictví fyzických osob
dle zákresu, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu

ZM_M 36
(zn.předkl.)
Návrh na schválení Dodatku č. 7 ke zřizovací listině příspěvkové
32
organizaci Městská nemocnice Ostrava
Usnesení číslo: 2025/ZM1418/31
k usnesení č. 07952/RM1418/111
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
dodatek č. 7 ke zřizovací listině ze dne 21. 5. 2014 právnické osoby Městská nemocnice Ostrava,
příspěvková organizace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

2)

stanovuje
že dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizaci dle bodu 1) tohoto usnesení podepíše
spolu s primátorem Ing. Tomášem Macurou, MBA, náměstek primátora Mgr. Radim Babinec

ZM_M 37
(zn.předkl.)
Návrh na zrušení usnesení ZM, návrh koupit spoluvlastnické podíly
32
pozemků v k. ú. Bartovice, uzavřít kupní smlouvu, návrh na svěření
spoluvlastnických podílů
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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Usnesení číslo: 2026/ZM1418/31
k usnesení č. 07942/RM1418/111
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
zrušit své usnesení č. 1770/ZM1418/27 ze dne 21. 6. 2017 v plném rozsahu
(viz příloha č. 2 tohoto materiálu).

2)

rozhodlo
koupit spoluvlastnické podíly pozemků, a to:
- spoluvlastnický podíl ve výši 6/26 pozemku parc. č. 1566/7
- spoluvlastnický podíl ve výši 6/14 pozemku parc. č. 1735
- spoluvlastnický podíl ve výši 1/33 pozemku parc. č. 1617/1
- spoluvlastnický podíl ve výši 1/33 pozemku parc. č. 1628/3
- spoluvlastnický podíl ve výši 1/33 pozemku parc. č. 1641/3
- spoluvlastnický podíl ve výši 6/12 pozemku parc. č. 1696/2
- spoluvlastnický podíl ve výši 24/48 pozemku parc. č. 1707,
vše v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, se všemi součástmi a příslušenstvím
od vlastníka:
PRIOR – Severomoravské OD Ostrava v likvidaci, státní podnik, se sídlem Hrabákova 1861/1,
Moravská Ostrava, 702 00, IČO: 001 57 325,
za sjednanou kupní cenu v celkové výši 30.000,- Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 5 tohoto materiálu,
za podmínky, že bude prodávajícím doložen souhlas Ministerstva financí ČR, a to v souladu s čl.
II., odst. 1. přiložené kupní smlouvy.

3)

si vyhrazuje
rozhodnutí označit spoluvlastnické podíly nemovitých věcí, uvedených v bodě 2) 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 spoluvlastnické podíly statutární město Ostrava nabude do
svého vlastnictví

4)

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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Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města

Usnesení

označit spoluvlastnické podíly nemovitých věcí, uvedených v bodě 2) 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 spoluvlastnické podíly statutární město Ostrava nabude do svého
vlastnictví

ZM_M 38
(zn.předkl.)
Návrh zrušit usnesení zastupitelstva města č. 1468/ZM1418/22 ze dne 14.
32
12. 2016, návrh prodat nemovité věci v k.ú. Dubina u Ostravy, obec
Ostrava - ČEZ Distribuce, a.s.
Usnesení číslo: 2027/ZM1418/31
k usnesení č. 07954/RM1418/111
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
zrušit usnesení zastupitelstva města č. 1468/ZM1418/22 ze dne 14. 12. 2016 v plném rozsahu

2)

rozhodlo
prodat nemovité věci v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města
Ostrava, nesvěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, a to:
- pozemek parc.č. 312, jehož součástí je stavba bez čp/če, tech. vyb. (trafostanice TS OS 9060)
- pozemek parc.č. 314, jehož součástí je stavba bez čp/če, tech. vyb. (trafostanice TS OS 9058)
- pozemek parc.č. 110/55, jehož součástí je stavba bez čp/če, tech. vyb. (trafostanice TS OS
8620)
společnosti
ČEZ Distribuce, a.s., sídlo Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502, IČO 247
29 035, za sjednanou celkovou kupní cenu 1.013.550,00 Kč
a uzavřít kupní smlouvy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

ZM_M 39
(zn.předkl.)
Žádost o uznání vydržení vlastnického práva k nemovitým věcem v k.ú.
32
Polanka nad Odrou, obec Ostrava
Usnesení číslo: 2028/ZM1418/31
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

k usnesení č. 07948/RM1418/111
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
neuznat vydržení vlastnického práva k nemovitým věcem
manželům OXXXXXXX ŠXXXXXXXX, rok narození XXXX a MXXXXX ŠXXXXXXXX,
rok narození XXXX,
oba bytem XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXXXX XX
Ostrava,
k pozemkům parc.č. 1094/2, parc.č. 1095/2 a parc.č. 1095/3, všechny v k.ú. Polanka nad Odrou,
obec Ostrava

ZM_M 40
(zn.předkl.)
Návrh koupit části nemovité věci v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava
32
Usnesení číslo: 2029/ZM1418/31
k usnesení č. 07943/RM1418/111
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
koupit části nemovité věci v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, a to:
- část pozemku parc.č. 120/3, ost. plocha, jiná plocha, o výměře 153 m2, dle geometrického plánu
č. 440-369/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 120/8, ost. plocha, ost.
komunikace
- část pozemku parc.č. 120/3, ost. plocha, jiná plocha, o výměře 826 m2, dle geometrického
plánu č. 440-369/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 120/9, ost. plocha, ost.
komunikace
- část pozemku pac.č. 120/3, ost. plocha, jiná plocha, o výměře 584 m2, dle geometrického plánu
č. 440-369/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 120/10, ost. plocha, jiná plocha
od podílových spoluvlastníků:
- XXXXXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XX XXXXXXX XXXXXX XXX
XX XXXXXXXXXXXXX XXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 1/2)
- XXXXXX XXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XX XXXXXXX XXXXXX XXX XX
XXXXXXXXXXXXX XXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 1/2)
za cenu obvyklou, celkem 781.500,00 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. 2 předloženého materiálu
2)

rozhodlo
vyhradit si rozhodnutí označit nově vzniklé nemovité věci, uvedené v bodu 1) tohoto usnesení,
jakožto majetek svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih, dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně
závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za
podmínky, že tyto nově vzniklé nemovité věci statutární město Ostrava nabude do svého
vlastnictví

3)

rozhodlo
označit nově vzniklé nemovité věci, uvedené v bodu 1) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený
městskému obvodu Ostrava-Jih, dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013,
Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že tyto nově vzniklé
nemovité věci statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví

ZM_M 41
(zn.předkl.)
Návrh koupit nemovitou věc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování
32
státu ve věcech majetkových v k. ú. Poruba (lokalita ulice Rekreační)
Usnesení číslo: 2030/ZM1418/31
k usnesení č. 07953/RM1418/111
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
koupit
z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČO 69797111
do vlastnictví statutárního města Ostravy, Prokešovo nám. č.8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451, a
to:
budovu obč. vybavenosti čp. 2329 stojící na pozemku parc. č. 1819/2 v k. ú. Poruba, část obce
Poruba, obec Ostrava,
za kupní cenu ve výši 171.000,- Kč
Odůvodnění odchylky: Statutární město Ostrava, jakožto vlastník pozemku dlouhodobě usiluje
o nabytí na něm stojící obč. vybavenosti do vlastnictví města a na jejím zachování. Ze strany
ÚZSVM je výše navrhovaný úplatný převod jediným možným způsobem, jak stavbu získat.
Odchylka od ceny obvyklé stanovené znaleckým posudkem představuje částku ve výši 1.000 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.

Strana 35/51

Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města

Usnesení

ve prospěch prodávajícího.
a na straně zdejšího města o uzavření Kupní smlouvy č. UZSVM/O/11740/2017-HMSU, dle
přílohy č. 3 předloženého materiálu
2)

rozhodlo
vyhradit si rozhodnutí označit budovu uvedenou v bodu 1) tohoto usnesení, jakožto majetek
svěřený městskému obvodu Poruba, dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č.
14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že statutární
město Ostrava předmětnou budovu nabude do svého vlastnictví

3)

rozhodlo
označit budovu uvedenou v bodu 1) tohoto usnesení, jako majetek svěřený městskému
obvodu Poruba dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města
Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že statutární město Ostrava
předmětnou budovu nabude do svého vlastnictví

ZM_M 42
Návrh koupit nemovité věci v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul.
Vojanova)

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 2031/ZM1418/31
k usnesení č. 07962/RM1418/111
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
koupit nemovité věci v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to:
- pozemek parc. č. 192/2,
- pozemek parc. č. 192/8,
- pozemek parc. č. 192/9,
- budovu č. p. 3127, obč. vyb., která je umístěna na pozemcích parc. č. 192/2, parc. č.
192/8, parc. č. 192/9 (ve vlastnictví Vega-realitní společnost s.r.o.), na pozemcích parc. č.
192/3, parc. č. 192/5, parc. č. 192/6 a parc. č. 192/7(ve vlastnictví statutárního města Ostravy,
svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz) a na pozemku parc. č. 192/4 (ve
vlastnictví statutárního města Ostravy),
včetně příslušenství. Příslušenství budovy tvoří veškeré přípojky inženýrských sítí (plyn, voda,
kanalizace, elektřina),

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 sjednanou celkovou kupní cenu ve výši 19.800.000,- Kč
od společnosti Vega-realitní společnost s.r.o., se sídlem Dlouhá 194/3, Moravská Ostrava, 702
00 Ostrava, IČO 253 53 675
a rozhodlo uzavřít Kupní smlouvu a Smlouvu o prosté správě majetku se společností dle přílohy
č. 3 a č. 4 předloženého materiálu za podmínky, že před uzavřením těchto smluv předá
společnost městu průkaz energetické náročnosti budovy.
Odůvodnění odchylky od ceny v daném místě a čase obvyklé je uvedeno v důvodové zprávě.

ZM_M 43
Návrh darovat nemovité věci v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 2032/ZM1418/31
k usnesení č. 07947/RM1418/111
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
darovat nemovité věci v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města
Ostrava, nesvěřené městskému obvodu Slezská Ostrava, a to:
• pozemek parc. č. 4168/3,
• pozemek parc. č. 4168/5,
• pozemek parc. č. 4168/9,
• pozemek parc. č. 4168/10,
• část pozemku parc. č. 4168/1 – ostatní plocha, jiná plocha, díl d)+e), o výměře
19289 m2, pozemek parc.č. 4168/11 o výměře 391 m2, ostatní plocha, jiná plocha, pozemek
parc.č. 4168/12, o výměře 545 m2, ostatní plocha, jiná plocha, pozemek parc.č. 4168/13, o
výměře 667 m2, ostatní plocha, jiná plocha, část pozemku
parc.č. 4168/14, díl c), o výměře 463 m2, dle geometrického plánu č. 4198-180/2017
oddělené a vše nově označené jako pozemek parc.č. 4168/1 – ostatní plocha, jiná plocha, o
výměře 21 355 m2,
• část pozemku parc.č. 4168/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 65 m2,
dle téhož geometrického plánu oddělena a nově označena jako pozemek
parc.č. 4168/43 – ostatní plocha, ostatní komunikace,
• část pozemku parc.č. 4168/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 604 m2, dle
téhož geometrického plánu oddělena a nově označena jako pozemek
parc. č. 4168/44 – ostatní plocha, ostatní komunikace,

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. 4168/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 23 m2,
dle téhož geometrického plánu oddělena a nově označena jako pozemek
parc. č. 4168/45 – ostatní plocha, ostatní komunikace,
• část pozemku parc. č. 4168/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 5938 m2, dle
téhož geometrického plánu oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 4168/46 –
ostatní plocha, ostatní komunikace, včetně zpevněné plochy,
• část pozemku parc. č. 4168/6 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 17 m2,
dle téhož geometrického plánu oddělena a nově označena jako pozemek
parc. č. 4168/47 – ostatní plocha, jiná plocha
Moravskoslezskému kraji, sídlo 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava, IČO 708 90 692
a uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě darovací dle přílohy č. 2) předloženého materiálu

ZM_M 44
(zn.předkl.)
Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava,
32
Zábřeh nad Odrou a Zábřeh-VŽ, obec Ostrava
Usnesení číslo: 2033/ZM1418/31
k usnesení č. 07944/RM1418/111
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o záměru města směnit nemovité věci, a to:
pozemek parc.č. 3238/23
v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava (bez svěření)
pozemek p.p.č. 455/172
pozemek p.p.č. 1095/16
pozemek p.p.č. 1095/45
pozemek p.p.č. 1095/47
pozemek p.p.č. 109549
pozemek p.p.č. 1095/50 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava (bez svěření)
pozemek p.p.č. 455/64
pozemek p.p.č. 1005/25
pozemek p.p.č. 1005/61 v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního
města Ostrava (bez svěření)
pozemek p.p.č. 455/137 v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního
města Ostrava (svěřený MOb Vítkovice)

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
pozemek parc.č. 3238/1
pozemek parc.č. 3238/3
pozemek parc.č. 3238/6
pozemek parc.č. 3238/7
pozemek parc.č. 3238/8
pozemek parc.č. 3238/9
pozemek parc.č. 3238/10
pozemek parc.č. 3238/11
pozemek parc.č. 3238/12
pozemek parc.č. 3238/13
pozemek parc.č. 3238/14
pozemek parc.č. 3238/15
pozemek parc.č. 3238/16
pozemek parc.č. 3238/19
pozemek parc.č. 3238/29
pozemek parc.č. 3238/30
pozemek parc.č. 3238/31
pozemek parc.č. 3238/32
pozemek parc.č. 3238/33
pozemek parc.č. 3238/34
pozemek parc.č. 3238/35
pozemek parc.č. 3238/36
pozemek parc.č. 3238/37
pozemek parc.č. 3238/38
pozemek parc.č. 5984/8
pozemek parc.č. 5984/9
pozemek parc.č. 5984/10
pozemek parc.č. 5984/11
pozemek parc.č. 5984/12
pozemek parc.č. 5984/14
pozemek parc.č. 5985/1
pozemek parc.č. 5985/3
pozemek parc.č. 5985/4
pozemek parc.č. 5985/5
pozemek parc.č. 5987
pozemek parc.č. 5988
všechny v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví - Dopravního podniku
Ostrava a.s., sídlo Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 619 74
757
a zároveň si vyhrazuje právo směnit všechny tyto výše uvedené nemovité věci včetně
součástí společně, nebo kteroukoliv z nich jednotlivě, případně i více uvedených věcí,
přičemž si zároveň vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

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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Návrh směnit nemovité věci v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava

Usnesení

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 2034/ZM1418/31
k usnesení č. 07945/RM1418/111
Zastupitelstvo města
1)

projednalo
žádosti Tělovýchovné jednoty Sokol Stará Bělá, z.s., se sídlem Junácká 6/138, Stará Bělá, 724
00 Ostrava, IČO 447 43 980 o směnu pozemků v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava uvedených v bodě
2) tohoto usnesení bez doplatku

2)

rozhodlo
směnit nemovité věci v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava, a to:
pozemek parc.č. 3631/14 ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený městskému obvodu
Stará Bělá
za
pozemek parc.č. 1261/2 ve vlastnictví TJ Sokol Stará Bělá, z.s., se sídlem Junácká 6/138, Stará
Bělá, 724 00 Ostrava, IČO 447 43 980
a uzavřít směnnou smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu s tím, že TJ Sokol Stará
Bělá, z.s. uhradí částečný rozdíl vyplývající z rozdílných hodnot směňovaných nemovitých věcí,
a to ve výši 21.045,26 Kč.
Odůvodnění odchylky od ceny obvyklé je uvedeno v důvodové zprávě.

ZM_M 46
Návrh směnit nemovité věci v k. ú. Poruba, obec Ostrava

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 2035/ZM1418/31
k usnesení č. 07946/RM1418/111
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
směnit nemovité věci v k. ú. Poruba, obec Ostrava, a to:
- část pozemku parc. č. 1739/2, ost. plocha, silnice, o výměře 959 m2, která je dle geometrického
plánu č. 3035-188/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 1739/520, ost. plocha,

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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zeleň
ve vlastnictví Statutárního města Ostrava, svěřeného městskému obvodu Poruba
za
pozemky ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Fakultní
nemocnice Ostrava, IČO 008 43 989, sídlo 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba, a to:
- parc. č. 1738/36
- parc. č. 1739/205
- parc. č. 1739/215
- parc. č. 1739/252
- parc. č. 1739/253
- parc. č. 1739/254
- parc. č. 1739/255
- parc. č. 1739/370
s tím, že statutární město Ostrava uhradí Fakultní nemocnici Ostrava rozdíl mezi obvyklými
cenami předmětů směny ve výši 978.334,60 Kč
a uzavřít směnnou smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
2)

rozhodlo
vyhradit si rozhodnutí označit nemovité věci v k. ú. Poruba, obec Ostrava, a to pozemky:
- parc. č. 1739/252
- parc. č. 1739/253
- parc. č. 1739/254
- parc. č. 1739/255
jakožto majetek svěřený městskému obvodu Poruba 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 v k. ú. Poruba, obec Ostrava, a to pozemky:
- parc. č. 1739/252
- parc. č. 1739/253
- parc. č. 1739/254
- parc. č. 1739/255
jakožto majetek svěřený městskému obvodu Poruba 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

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 47
(zn.předkl.)
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Petřkovice u Ostravy
32
(ul. Koblovská) a v k. ú. Dubina u Ostravy (ul. Horní), obec Ostrava
Usnesení číslo: 2036/ZM1418/31
k usnesení č. 07940/RM1418/111
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o záměru města prodat
pozemek parc. č. 570/5
v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Petřkovice,
viz příloha č. 1 předloženého materiálu,
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

2)

rozhodlo
o záměru města prodat
část pozemku parc. č. 121/1 o výměře 354 m2 v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, která je
dle geometrického plánu č. 429-12/2017 nově označena jako pozemek parc. č. 121/12 v k.
ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Ostrava-Jih
viz příloha č. 2 předloženého materiálu,
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

3)

rozhodlo
vyhradit si rozhodnout o prodeji nemovité věci dle bodu 2) tohoto usnesení

ZM_M 48
(zn.předkl.)
Návrh na záměr města prodat pozemek (ul. 1. Máje), návrh na záměr
32
města prodat část pozemku (ul. Palackého), návrh na záměr města
prodat pozemek (ul. Vítězná)
Usnesení číslo: 2037/ZM1418/31
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. 07941/RM1418/111
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o záměru města prodat
pozemek parc. č. 2953/2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního
města Ostravy, svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

2)

rozhodlo
o záměru města prodat
část pozemku p. p. č. 966/7 o výměře 91 m2 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, která je
dle geometrického plánu č. 2154-19/2016 vyhotoveného pro k. ú. Přívoz, označena jako
pozemek p. p. č. 966/13 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

3)

rozhodlo
o záměru města prodat
pozemek parc. č. 1115/9 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního
města Ostravy, svěřený městskému obvodu Moravská Ostrav a Přívoz
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

ZM_M 49
Nemovité věci v areálu Nad Porubkou - doplnění usnesení ZM č.
1924/ZM1418/29 ze dne 18.10. 2017

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 2038/ZM1418/31
k usnesení č. 07957/RM1418/111
Zastupitelstvo města
1)

projednalo

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 43/51

Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města

Usnesení

žádost městského obvodu Poruba, který na základě záměru města prodat části pozemků v k. ú.
Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu
Poruba, usnesení č. 1924/ZM1418/29 ze dne 18. 10. 2017, požaduje doplnění došlých nabídek
od jednotlivých zájemců
2)

pověřuje
městský obvod Poruba, aby si na základě došlých nabídek k prodeji níže uvedených nemovitých
věcí, a to:
- části pozemku parc. č. 2801/1 o výměře 3083 m2, která je dle geometrického plánu č.
2834-115/2014 vyhotoveného pro k. ú. Poruba, obec Ostrava, označena jako pozemek parc. č.
2801/169 v k. ú. Poruba, obec Ostrava
- část pozemku parc. č. 2801/1 o výměře 1701 m2, označenou písmenem h
- část pozemku parc. č. 2801/13 o výměře 361m2, označenou písmenem i
sloučené dle geometrického plánu č. 2834-115/2014 vyhotoveného pro k. ú. Poruba, obec
Ostrava, do pozemku parc. č. 2801/168 o výměře 2062 m2 v k. ú. Poruba, obec Ostrava
vyžádal, na základě došlých nabídek, doplnění informací od jednotlivých zájemců

ZM_M 50
Návrh na prominutí úhrady za bezesmluvní užívání

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 2039/ZM1418/31
k usnesení č. 07958/RM1418/111
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o vzdání se práva na úhradu bezesmluvního užívání souboru nemovitých věcí – technologie
centra bezpečné jízdy, umístěného na pozemcích p.p. č. 497/2 ostatní plocha, manipulační
plocha, p.č. st. 1881 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště a p.č. st. 1882 zastavěná plocha a
nádvoří, zbořeniště vše v k.ú. Přívoz, obec Ostrava, blíže specifikovaného v důvodové zprávě
předloženého materiálu, a to po sdružení právnických osob OSTRAVA BEZPEČNÁ
DOPRAVA!!!, se sídlem: Ostrava - Přívoz, Palackého 1114, PSČ: 702 00, IČO: 72557630 za
období od 1.1.2015 do 13.12.2017 ve výši 8.559.922,72 Kč,- dle důvodové zprávy 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 55
(zn.předkl.)
Návrh prodat část pozemku v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. K
32
Trojhalí)
Usnesení číslo: 2040/ZM1418/31
k usnesení č. 08065/RM1418/112
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
prodat
část pozemku parc. č. 3380/35 o výměře 623 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve
vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřenou městskému obvodu Moravská Ostrava a
Přívoz, která je dle geometrického plánu č. 5714-35/2017 vyhotoveného pro katastrální území
Moravská Ostrava označena jako pozemek parc. č. 3380/41 v k. ú. Moravská Ostrava, obec
Ostrava:
společnosti Husuli s. r. o.
se sídlem č. p. 138, 405 02 Bynovec
IČO 034 58 202
za kupní cenu 934.500,- Kč + zákonné DPH ve výši 196.245,- Kč, tj. celkem 1.130.745,- Kč
a uzavřít kupní smlouvu s předkupním právem a zákazem zcizení dle přílohy č. 2 předloženého
materiálu

ZM_M 26
Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1834/2016/OI/VZKÚ

(zn.předkl.)
34

Usnesení číslo: 2041/ZM1418/31
k usnesení č. 07860/RM1418/110 ze dne 28.11.2017
k usnesení č. 1208/ZM1418/18 ze dne 22.6.2016
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 1834/2016/OI/VZKÚ “Petřkovice - Kanalizační
stoky, odkanalizování obce - část B II. a III. etapa” se zhotovitelem:
Miroslav Raška - vodovody a kanalizace s.r.o., V korunce 386/34, 713 00 Ostrava, IČO:
26843099

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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dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

ZM_M 51
(zn.předkl.)
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo z důvodu vzniku
34
víceprací a méněprací v rámci stavby „Hasičská zbrojnice Ostrava Michálkovice“
Usnesení číslo: 2042/ZM1418/31
k usnesení č. 07967/RM1418/111
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1570/2017/OI/VZKÚ z důvodu vzniku méněprací a
víceprací v rámci stavby „Hasičská zbrojnice Ostrava - Michálkovice“ se zhotovitelem
OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.
se sídlem: Karolíny Světlé 958/11, 702 00 Ostrava - Přívoz
IČO: 64610225
kterým se upravuje cena stavby na částku 22 462 413,90 Kč bez DPH dle přílohy č.1
předloženého materiálu

ZM_M 27
(zn.předkl.)
Vyhlášení programu na poskytnutí účelových neinvestičních dotací na
33
ozdravné pobyty do 30.04.2018
Usnesení číslo: 2043/ZM1418/31
k usnesení č. 07882/RM1418/110
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o vyhlášení Programu na poskytnutí účelových neinvestičních dotací na ozdravné pobyty v
období od 01. 11. 2017 do 30. 04. 2018 dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého
materiálu

2)

ukládá

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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odboru ochrany životního prostředí
zveřejnit Program na poskytnutí účelových neinvestičních dotací na ozdravné pobyty v období
od 01. 11. 2017 do 30.04. 2018 dle bodu 1)
Vyřizuje:

Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D.,
vedoucí odboru ochrany životního prostředí

T: 14.12.2017

ZM_M 28
(zn.předkl.)
Program na revitalizaci veřejného prostoru na území statutárního města
33
Ostravy pro rok 2018
Usnesení číslo: 2044/ZM1418/31
k usnesení č. 07879/RM1418/110
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
Program na revitalizaci veřejného prostoru na území statutárního města Ostravy pro rok 2018 dle
přílohy č. 1 předloženého materiálu a důvodové zprávy.

2)

schvaluje
návrh na vyhlášení výběrového řízení dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.

3)

rozhodlo
o vyhlášení výběrového řízení na poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy dle
přílohy č. 2 předloženého materiálu.

ZM_M 52
(zn.předkl.)
Návrh novely obecně závazné vyhlášky č. 5/2008, kterou se stanoví
33
systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního
města Ostrava, včetně systému nakládání se stavebním odpadem
Usnesení číslo: 2045/ZM1418/31
k usnesení č. 07975/RM1418/111
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)

vydává
obecně závaznou vyhlášku č……, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 5/2008,
kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního města Ostrava, včetně systému
nakládání se stavebním odpadem

ZM_M 53
(zn.předkl.)
Poskytnutí bezúročných zápůjček za účelem předfinancování výdajů na
33
pořízení kotlů v rámci dotačního programu “Kotlíkové dotace v
Moravskoslezském kraji”
Usnesení číslo: 2046/ZM1418/31
k usnesení č. 07977/RM1418/111
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o poskytnutí bezúročných zápůjček v celkové výši 320 000 Kč fyzickým osobám uvedeným ve
smlouvách v přílohách č. 1, 2 a 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 z rozpočtu statutárního města Ostravy dle přílohy č. 1, 2
a 3 předloženého materiálu mezi statutárním městem Ostrava a shora uvedenými fyzickými
osobami

2)

schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
- snižují běžné výdaje:
§ 3716, pol. 5909, ORJ 190 ....................................

o 320 tis. Kč

- zvyšují investiční půjčené prostředky obyvatelstvu:
§ 3713, pol. 6460, ORJ 190 .....................................

o 320 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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Usnesení

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

Ing. Lukáš Jančálek,
vedoucí odboru financí a rozpočtu

T: 15.12.2017

ZM_M 29
(zn.předkl.)
Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává cenová mapa
29
stavebních pozemků města Ostravy č. 18
Usnesení číslo: 2047/ZM1418/31
k usnesení č. 07892/RM1418/110
Zastupitelstvo města
1)

vydává
obecně závaznou vyhlášku, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Ostravy
č. 18

2)

stanoví
že spolu s primátorem podepíše obecně závaznou vyhlášku dle bodu 1) tohoto usnesení
náměstkyně primátora doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D.
Vyřizuje:

Ing. Lukáš Jančálek,
vedoucí odboru financí a rozpočtu

T: 15.12.2017

ZM_M 54
(zn.předkl.)
Rozdělení prostředků z výnosu z hracích přístrojů pro městské obvody
29
Usnesení číslo: 2048/ZM1418/31
k usnesení č. 07982/RM1418/111
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
rozdělení prostředků z výherních zařízení městským obvodům dle důvodové zprávy

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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předloženého materiálu
2)

schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
s n i ž u j e účelová rezerva na § 6409, pol. 5901, ORJ 120, ÚZ 1355 o 22 380 tis.Kč
z v y š u j í převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje dle důvodové zprávy
na § 6330, pol. 5347, ORJ 120 celkem o 22 380 tis.Kč
Městské obvody dle důvodové zprávy
- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 1355 celkem o 22 380 tis.Kč
- zvýší běžné výdaje/sníží příjmy
na § xxxx, pol. xxxx celkem o 22 380 tis.Kč

3)

ukládá
radě města realizovat schválené rozpočtové opatření
Vyřizuje:

Ing. Lukáš Jančálek,
vedoucí odboru financí a rozpočtu

• Tisková oprava Tisková oprava bodu 2) usn.č. 1990/ZM1418/30

T: 31.12.2017

(zn.předkl.)
29

Zastupitelstvo města
1)

Chybné znění:
ZM schvaluje rozpočtové opatření, kterým se
zvyšují
- kapitálové výdaje
na § 3522, pol. 6909, ORJ 180, ÚZ 1080 o 100 000 tis.Kč
na § 3639, pol. 6130, ORJ 137 o 250 000 tis.Kč
na § 3312, pol. 6909, ORJ 160, ÚZ 1060 o 100 000 tis.Kč
na § 6409, pol. 6909, ORJ 230, ÚZ 1080 o 73 849 tis.Kč

2)

Správné 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.
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ZM schvaluje rozpočtové opatření, kterým se
zvyšují
- kapitálové výdaje
na § 3599, pol. 6909, ORJ 170, ÚZ 1070 o 100 000 tis.Kč
na § 3639, pol. 6130, ORJ 137 o 250 000 tis.Kč
na § 3312, pol. 6909, ORJ 160, ÚZ 1060 o 100 000 tis.Kč
na § 6409, pol. 6909, ORJ 230, ÚZ 1080 o 73 849 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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