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Přehled usnesení zastupitelstva města dle čísel ze dne: 25.11.2015 

  

Číslo usnesení 

  

Materiál Název zn.předk

l. 

0733/ZM1418/11 ZM_M 0 Schválení programu 11. zasedání zastupitelstva 

města konaného dne 25.11.2015 

35 

0734/ZM1418/11 ZM_M 0 Určení ověřovatelů zápisu z 11. zasedání 

zastupitelstva města, konaného dne 25.11.2015 

72 

0735/ZM1418/11 ZM_M 0 Zpráva ověřovatelů zápisu z 10. zasedání 

zastupitelstva města 

72 

0736/ZM1418/11 ZM_M 0 Návrh na změny ve složení rady města 35 

0737/ZM1418/11 ZM_M 0 Svěření zabezpečování konkrétních úkolů v 

samostatné působnosti primátorovi a náměstkům 

primátora, určení náměstka primátora, který bude 

zastupovat primátora v době jeho nepřítomnosti a 

stanovení pořadí zastupování primátora ostatními 

náměstky primátora 

35 

0738/ZM1418/11 ZM_M 1 Informace o činnosti orgánů města 35 

0739/ZM1418/11 ZM_M 8 Podnět JN, občana statutárního města Ostravy 35 

0740/ZM1418/11 ZM_M 39 Návrh na záměr města prodat pozemky v k. ú. 

Poruba, obec Ostrava; Návrh nekoupit pozemky v 

k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava od FO 

30 

0741/ZM1418/11 ZM_M 3 Zpráva o hospodaření SMO za 3. čtvrtletí 2015 35 

0742/ZM1418/11 ZM_M 4 Úprava závazných ukazatelů 35 

0743/ZM1418/11 ZM_M 5 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a 

doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního 

města Ostravy č. 2/2009, o zákazu konzumace 

alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve 

znění pozdějších předpisů 

35 

0744/ZM1418/11 ZM_M 6 Volba přísedících Okresního soudu v Ostravě 35 

0745/ZM1418/11 ZM_M 7 Rozhodnutí o poskytnutí dotace - Komunitní dům 

seniorů Heřmanická, Slezská Ostrava (B.j. 17 PB - 

KODUS Ostrava, Slezská Ostrava)v rámci 

programu Ministerstva pro místní rozvoj k 

financování ze státního rozpočtu 

35 

0746/ZM1418/11 ZM_M 9 Změny v seznamu projektů Integrovaného plánu 

rozvoje města Ostrava a v alokaci finančních 

prostředků 

35 

0747/ZM1418/11 ZM_M 68 Veřejná zakázka “Úvěr - ÚMOb Moravská 

Ostrava a Přívoz”, poř. č. 115/2015 

35 

0748/ZM1418/11 ZM_M 10 Návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace 

obchodní společnosti Sportovní a rekreační 

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

VÁNOČNÍ KLUZIŠTĚ 2015!!! 

30 

0749/ZM1418/11 ZM_M 11 Návrh na poskytnutí mimořádných účelových 

dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy 

organizacím Hokejový klub RT TORAX 

30 
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PORUBA, o.s. a Hokejový klub RT TORAX 

PORUBA 2011, o.s. 

0750/ZM1418/11 ZM_M 12 Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o 

poskytnutí účelové dotace Národnímu divadlu 

moravskoslezskému, p.o., - rozšíření účelu použití 

30 

0751/ZM1418/11 ZM_M 13 Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o 

poskytnutí účelové investiční dotace obchodní 

společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 

30 

0752/ZM1418/11 ZM_M 14 Záměr zřízení příspěvkové organizace města - 

platformy pro současné umění v Ostravě 

30 

0753/ZM1418/11 ZM_M 15 Návrh Smlouvy o spolupráci při uspořádání 

Mistrovství Evropy v krasobruslení 2017 mezi 

městem Ostravou a Českým krasobruslařským 

svazem 

30 

0754/ZM1418/11 ZM_M 16 Návrh na schválení dodatku č. 3 ke zřizovací 

listině právnické osoby Zoologická zahrada 

Ostrava, příspěvková organizace 

30 

0755/ZM1418/11 ZM_M 17 Dohoda o vzájemném vypořádání, Souhlas s 

uzavřením smlouvy o postoupení smlouvy 

30 

0756/ZM1418/11 ZM_M 18 Návrh na svěření nemovitostí městským obvodům 30 

0757/ZM1418/11 ZM_M 19 Návrh na svěření nemovitostí městskému obvodu 

Slezská Ostrava, Návrh na nesvěření nemovitosti 

městskému obvodu Slezská Ostrava 

30 

0758/ZM1418/11 ZM_M 20 Návrh na svěření věcí movitých městskému 

obvodu Radvanice a Bartovice 

30 

0759/ZM1418/11 ZM_M 21 Návrh nenabýt majetek nepatrné hodnoty-

pozemek parc. č. 2692/2 v k. ú. Klimkovice, obec 

Klimkovice 

30 

0760/ZM1418/11 ZM_M 22 Návrh koupit pozemky v k. ú. Poruba-sever, obec 

Ostrava od fyzických osob, návrh na svěření 

pozemku městskému obvodu Poruba 

30 

0761/ZM1418/11 ZM_M 23 Návrh koupit části pozemku p.p.č. 585/24, k.ú. 

Michálkovice, obec Ostrava 

30 

0762/ZM1418/11 ZM_M 24 Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Vítkovice, obec 

Ostrava. Návrh svěřit nemovité věci městskému 

obvodu Vítkovice 

30 

0763/ZM1418/11 ZM_M 25 Návrh koupit nemovitou věc v k. ú. Nová Ves u 

Ostravy, obec Ostrava v rámci stavby 

“Kanalizační síť Nová Ves-Jih, inženýrské sítě 2. 

etapa” 

30 

0764/ZM1418/11 ZM_M 26 Návrh na uzavření kupní smlouvy na koupi 

vodovodních řadů a automatické tlakové stanice 

se spol. Veolia Energie ČR, a.s. 

30 

0765/ZM1418/11 ZM_M 27 Návrh koupit nebo nekoupit pozemek v k. ú. Nová 

Ves u Ostravy, obec Ostrava, lokalita ulice Na 

Lánech 

30 

0766/ZM1418/11 ZM_M 28 Návrh koupit pozemky v k.ú. Bartovice, 

Radvanice, Michálkovice, Vítkovice, Lhotka u 

30 
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Ostravy, Petřkovice u Ostravy, Heřmanice, 

Muglinov, Kunčičky, Slezská Ostrava, Přívoz, 

Moravská Ostrava, obec Ostrava 

0767/ZM1418/11 ZM_M 29 Návrh nekoupit nemovitosti v k.ú.Hrabová, obec 

Ostrava a prodat nemovitosti v k.ú. Mošnov, obec 

Mošnov a v k.ú. Proskovice, obec Ostrava 

30 

0768/ZM1418/11 ZM_M 30 Návrh na prodej pozemků pod komunikací ul. 

Mostní v k.ú. Hrabová, obec Ostrava 

30 

0769/ZM1418/11 ZM_M 31 Návrh prodat část pozemku v k.ú. Heřmanice, 

obec Ostrava (ul. Orlovská) 

30 

0770/ZM1418/11 ZM_M 32 Návrh na záměr města směnit pozemky v k.ú. 

Hrabová, obec Ostrava a návrh na záměr města 

prodat a neprodat pozemky v k.ú. Michálkovice, 

obec Ostrava 

30 

0771/ZM1418/11 ZM_M 33 Návrh darovat nemovité věci v k.ú. Zábřeh-VŽ, 

obec Ostrava 

30 

0772/ZM1418/11 ZM_M 34 Návrh na záměr města darovat či prodat pozemek 

parc.č. 227/81 v k.ú. Vítkovice 

30 

0773/ZM1418/11 ZM_M 35 Návrh na záměr města nedarovat a návrh na záměr 

města prodat nemovitou věc v k.ú. Koblov, obec 

Ostrava, návrh na záměr města prodat nemovité 

věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

30 

0774/ZM1418/11 ZM_M 36 Návrh na záměr města prodat pozemky a části 

pozemků v k. ú. Poruba, obec Ostrava, svěřené 

městskému obvodu Poruba - lokalita Lehké 

průmyslové zóny v areálu Nad Porubkou 

30 

0775/ZM1418/11 ZM_M 37 Návrh na záměr města prodat a neprodat nemovité 

věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava a návrh na 

záměr města darovat nemovité věci v k.ú. 

Radvanice, obec Ostrava 

30 

0776/ZM1418/11 ZM_M 38 Návrh na záměr města prodat pozemky (ul. 

Ahepjukova), návrh na záměr města nedarovat, 

neprodat pozemky (ul. Červeného kříže) vše v k.ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava 

30 

0777/ZM1418/11 ZM_M 40 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. 

Slezská Ostrava a k.ú. Koblov, obec Ostrava 

30 

0778/ZM1418/11 ZM_M 41 Návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k. 

ú. Přívoz, návrh na záměr města neprodat 

nemovité věci v k. ú. Přívoz a v k. ú. 

Michálkovice a návrh na záměr města darovat 

nemovité věci v k. ú. Mariánské Hory, obec 

Ostrava 

30 

0779/ZM1418/11 ZM_M 42 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. 

Proskovice a v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, 

Návrh na záměr města nesměnit nemovité věci v 

k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava 

30 

0780/ZM1418/11 ZM_M 43 Návrh na záměr města prodat pozemek v 

k.ú.Hrabová, obec Ostrava a neprodat pozemky v 

30 
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k.ú. Poruba-sever a Poruba, obec Ostrava 

0781/ZM1418/11 ZM_M 44 Návrh na záměr města prodat nemovitosti v ploše 

“Strategické průmyslové zóny Ostrava-Mošnov” v 

k.ú. Mošnov, obec Mošnov 

30 

0782/ZM1418/11 ZM_M 45 Návrh prodat nemovité věci v k. ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava, (lokalita integrovaný dům 

na ul. 30. dubna) 

30 

0783/ZM1418/11 ZM_M 46 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v 

k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava Návrh na 

svěření nemovitostí městskému obvodu Nová Ves 

a městskému obvodu Polanka nad Odrou 

30 

0784/ZM1418/11 ZM_M 47 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v 

k.ú. Kunčice nad Ostravicí a k.ú. Michálkovice, 

obec Ostrava, návrh na záměr města prodat 

nemovitou věc v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava 

30 

0785/ZM1418/11 ZM_M 48 Návrh na záměr města neprodat pozemky v k.ú. 

Svinov, obec Ostrava; návrh nekoupit pozemky v 

k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava 

30 

0786/ZM1418/11 ZM_M 69 Návrh na změnu usnesení zastupitelstva města č. 

0713/ZM1418/10 ze dne 14.10.2015 

30 

0787/ZM1418/11 ZM_M 50 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Regionální rady Moravskoslezsko pro projekt 

“Pořízení vozidel pro sociální účely” příspěvkové 

organizace Čtyřlístek - centrum pro osoby se 

zdravotním postižením Ostrava 

31 

0788/ZM1418/11 ZM_M 51 Návrh na schválení dodatku č. 3 ke zřizovací 

listině právnické osoby Čtyřlístek - centrum pro 

osoby se zdravotním postižením Ostrava, 

příspěvková organizace 

31 

0789/ZM1418/11 ZM_M 52 Návrh na uzavření Dodatků č. 1 ke smlouvám o 

poskytnutí víceletých neinvestičních účelových 

dotací v oblasti sociální péče 

31 

0790/ZM1418/11 ZM_M 53 Úprava závazných ukazatelů rozpočtu 

příspěvkových organizací v oblastech 

zdravotnictví, sociální věci a školství 

31 

0791/ZM1418/11 ZM_M 54 Odpověď na dopis ochránkyni práv Mgr. Anně 

Šabatové, Ph.D. 

31 

0792/ZM1418/11 ZM_M 55 Návrh na uzavření Smlouvy o závazku veřejné 

služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon mezi 

statutárním městem Ostrava, se sídlem Prokešovo 

nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451 a 

Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 

117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692 

31 

0793/ZM1418/11 ZM_M 56 Žádost Salesiánského střediska volného času Don 

Bosco o poskytnutí mimořádné dotace v oblasti 

prevence kriminality a o uzavření dodatku č. 1 ke 

smlouvě ev. č. 0473/2015/SVZV 

31 

0794/ZM1418/11 ZM_M 57 Návrh na uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o 31 
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poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního 

města Ostravy ev.č. 1531/2015/SVZV 

0795/ZM1418/11 ZM_M 58 Neposkytnutí účelové dotace z Fondu životního 

prostředí města Ostravy Mysliveckému spolku 

Václavovice u Frýdku-Místku, z. s. 

33 

0796/ZM1418/11 ZM_M 59 Žádost o prominutí odvodu za porušení 

rozpočtové kázně ZŠ a MŠ Ostrava, Ostrčilova 10, 

příspěvková organizace 

33 

0797/ZM1418/11 ZM_M 49 Návrh na založení obchodní společnosti Dům 

seniorů v Krásném Poli s.r.o., návrh na schválení 

zakladatelské listiny obchodní společnosti Dům 

seniorů v Krásném Poli s.r.o., návrh na odejmutí 

věci ze svěření MOb Krásné Pole, návrh na vklad 

věcí do základního kapitálu obchodní společnosti 

Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o., návrh na 

schválení prohlášení o vnesení nemovité věci 

30 

0798/ZM1418/11 ZM_M 60 Změna Územního plánu Ostravy 34 

0799/ZM1418/11 ZM_M 61 Návrh na pořízení změny č. 2 Územního plánu 

Ostravy 

34 

0800/ZM1418/11 ZM_M 62 Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 

1462/2015/OI/ZFUN 

34 

0801/ZM1418/11 ZM_M 63 Návrh dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo - realizace 

stavby “Přístavba objektu IVC Slezská Ostrava” 

34 

0802/ZM1418/11 ZM_M 64 Návrh na uzavření smluv o uzavření budoucího 

věcného břemene v souvislosti se stavbami 

zahrnutými do kapitálového rozpočtu statutárního 

města Ostravy 

34 

0803/ZM1418/11 ZM_M 65 Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebnosti” v 

souvislosti se stavbami zahrnutými do 

kapitálového rozpočtu města Ostravy 

34 

0804/ZM1418/11 ZM_M 66 Významná veřejná zakázka “Přístavba a nástavba 

Domova důchodců Korýtko”, poř. č. 137/2015 

34 

  

Materiály, které byly staženy: 

  

 Materiál 

  

Název zn.předk

l. 

  ZM_M 67 Integrovaný plán mobility Ostrava, část návrhová 

a prezentační 

39 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



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 7/67  

ZM_M 0 

Schválení programu 11. zasedání zastupitelstva města konaného dne 25.11.2015 

  

Usnesení číslo: 0733/ZM1418/11 

(zn.předkl.) 

35 

  

Zastupitelstvo města 

  

1) schvaluje 

  
program 11. zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. 11. 2015 s úpravou 

  

 

ZM_M 0 

Určení ověřovatelů zápisu z 11. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 

25.11.2015 

  

Usnesení číslo: 0734/ZM1418/11 

(zn.předkl.) 

72 

  

Zastupitelstvo města 

  

1) určuje 

  
za ověřovatele zápisu z 11. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 25. 11. 2015 Ing. Ivo 

Furmančíka a Mgr. Petra Miku 

  

 

ZM_M 0 

Zpráva ověřovatelů zápisu z 10. zasedání zastupitelstva města 

  

Usnesení číslo: 0735/ZM1418/11 

(zn.předkl.) 

72 

  

Zastupitelstvo města 

  

1) schvaluje 

  
zprávu ověřovatelů zápisu Ing. Vladimíra Cigánka a paní Evy Petraškové o ověření zápisu z 

10. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 14.10.2015 

  

 

ZM_M 0 

Návrh na změny ve složení rady města 

  

Usnesení číslo: 0736/ZM1418/11 

(zn.předkl.) 

35 

  

Zastupitelstvo města 
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1) odvolává 

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

pozdějších předpisů 

- z funkce člena rady města a náměstka primátora Ing. Lumíra Palyzu 

- z funkce člena rady města a náměstka primátora Ing. Kamila Bednáře, 

- z funkce člena rady města a náměstka primátora Ing. Iva Hařovského, 

- z funkce člena rady města Václava Štolbu 

  

2) volí 

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

pozdějších předpisů 

náměstky primátora 

- Mgr. Michala Mariánka 

- Ing. Břetislava Rigera 

- doc. Ing. Ivetu Vozňákovou, Ph.D.  

dalšího člena rady města 

- JUDr. Lukáše Semeráka 

  

3) ruší 

  
své usnesení č. 0007/ZM1418/1 ze dne 6.11.2014 

  

4) stanoví 

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

pozdějších předpisů počet dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva města na 7 

  

5) určuje 

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

pozdějších předpisů, že pro výkon funkce primátora a 6 náměstků primátora budou členové 

zastupitelstva města dlouhodobě uvolněni. 

Dlouhodobě uvolněnými členy zastupitelstva města určuje zastupitelstvo města: 
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- primátor – Ing. Tomáš Macura, MBA 

- náměstek primátora – Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. 

- náměstek primátora – Mgr. Radim Babinec 

- náměstkyně primátora Mgr. Kateřina Šebestová 

- náměstek primátora - Mgr. Michal Mariánek 

- náměstek primátora - Ing. Břetislav Riger 

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

  

 

ZM_M 0 

Svěření zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti primátorovi 

a náměstkům primátora, určení náměstka primátora, který bude zastupovat 

primátora v době jeho nepřítomnosti a stanovení pořadí zastupování primátora 

ostatními náměstky primátora 

  

Usnesení číslo: 0737/ZM1418/11 

(zn.předkl.) 

35 

  

Zastupitelstvo města 

  

1) zrušuje 

  
usnesení č. 0012/ZM1418/1 ze dne 6.11.2014, usnesení č. 0027/ZM1418/2 ze dne 17.12.2014 

  

2) svěřuje 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti na úseku: 

    - zahraničních styků a publicity činnosti města 

    - vnější a vnitřní kontrolní činnosti 

    - krizového řízení 

    - veřejného pořádku 

    - požární ochrany  

    - legislativně-právních činností  

    - strategického rozvoje 

    - sportu 

    - školství 

    - vzdělávání 

  

3) svěřuje 

  
náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigerovi 

zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti na úseku: 
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- útvaru hlavního architekta 

- investic 

- stavebního řádu 

  

4) svěřuje 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 

zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti na úseku: 

- kultury 

- volného času 

  

5) svěřuje 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti na úseku: 

- majetku 

- bytovém 

- dotací 

- veřejných zakázek (pro všechny resorty) 

- sdružených nákupů a kapitálových účastí 

  

6) svěřuje 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti na úseku: 

- životního prostředí 

- vodního hospodářství a zemědělstsví 

- komunálním 

- živnostenského úřadu 

- IT služeb a outsourcingu 

  

7) svěřuje 

  
náměstkyni primátora doc. Ing. Ivetě Vozňákové, Ph.D. 

zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti na úseku: 

- financí a rozpočtu 

  

8) svěřuje 

  
náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi 

zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti na úseku:  

- sociálních věcí 

- zdravotnictví 

- prevence kriminality  
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9) svěřuje 

  
členovi rady města JUDr. Lukáši Semerákovi 

zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti na úseku: 

- dopravy 

- dopravně-správních činností 

  

10) určuje 

  
že primátora v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy nevykonává funkci, zastupuje 

náměstek primátora Mgr. Michal Mariánek 

a v případě nepřítomnosti primátora a náměstka primátora zastupujícího primátora v době jeho 

nepřítomnosti zastupují náměstci primátora v tomto pořadí: 

a) Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. 

b) Mgr. Radim Babinec 

c) Ing. Břetislav Riger 

d) Mgr. Kateřina Šebestová 

e) doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. 

  

 

ZM_M 1 

Informace o činnosti orgánů města 

  

Usnesení číslo: 0738/ZM1418/11 

(zn.předkl.) 

35 

  

Zastupitelstvo města 

  

1) bere na vědomí 

  informaci o činnosti orgánů města 

 

  

2) ukládá 

  
primátorovi jednou za půl roku předložit zastupitelstvu města zprávu zástupců města v odborné 

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

(Veolia Energie ČR, a.s.) 

Termín: pololetně 

  

 

ZM_M 8 

Podnět JN, občana statutárního města Ostravy 

(zn.předkl.) 

35 
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Usnesení číslo: 0739/ZM1418/11 

  

k usnesení č. 02564/RM1418/38 

  

Zastupitelstvo města 

  

1) projednalo 

  
podnět občana dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo 

  
že se nebude seznamovat s průběhem projednání materiálu č. 58 ze 7. zasedání Zastupitelstva 

města Ostravy ve volebním období 2010 - 2014 konaného dne 27.4.2011 a ani jinými 

informacemi dle podnětu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  

3) rozhodlo 

  
pověřit kontrolní výbor zastupitelstva města k prošetření činnosti dle podnětu občana 

uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  

 

ZM_M 39 

Návrh na záměr města prodat pozemky v k. ú. Poruba, obec Ostrava; Návrh 

nekoupit pozemky v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava od FO 

  

Usnesení číslo: 0740/ZM1418/11 

(zn.předkl.) 

30 

  

k usnesení č. 02515/RM1418/37 

  

Zastupitelstvo města 

  

1) rozhodlo 

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

statutárního města Ostravy, bez svěření městskému obvodu, a to: 

- pozemek parc. č. 2953/9 

- část pozemku parc. č. 2953/16 o výměře 25 m2, dále označenou jako pozemek parc. č. 

2953/16 dle zaměření geometrickým plánem č. 2873-153/2015 ze dne 21.7.2015 

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

  
nekoupit spoluvlastnické podíly k níže uvedeným pozemkům v k. ú. Polanka nad Odrou, obec 

Ostrava, a to: 

- pozemek parc. č. 1964/2 za kupní cenu ve výši 73 915,- Kč 

- pozemek parc. č. 1975/1 za kupní cenu ve výši 41 630,- Kč 

- pozemek parc. č. 1975/2 za kupní cenu ve výši 121 068,- Kč 

- pozemek parc. č. 1975/3 za kupní cenu ve výši 37 807,- Kč 

tedy za celkovou kupní cenu  274.420,- Kč 

- od manželů XXXX XXXXXXXX, rok narození XXXX, a XXXX XXXXXX, rok narození 

XXXX, oba bydlištěm XXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX 

XXXXXXXX XXX XXX XX, spoluvlastnický podíl 1/2 ke každému z výše uvedených 

pozemků (ve společném jmění manželů) 

- od  XXXX XXXXXXXX, rok narození XXXX, bydlištěm XXXXX XXXXXXX XXXXXX 

XXXXXXXX XXX XXX XX, spoluvlastnický podíl 1/2 ke každému z výše uvedených 

pozemků 

  

 

ZM_M 3 

Zpráva o hospodaření SMO za 3. čtvrtletí 2015 

  

Usnesení číslo: 0741/ZM1418/11 

(zn.předkl.) 

35 

  

Zastupitelstvo města 

  

1) projednalo 

  
Zprávu o hospodaření SMO za 3. čtvrtletí roku 2015 

  

 

ZM_M 4 

Úprava závazných ukazatelů 

  

Usnesení číslo: 0742/ZM1418/11 

(zn.předkl.) 

35 

  

k usnesení č. 02503/RM1418/37 

k usnesení č. 02429/RM1418/36 

k usnesení č. 02568/RM1418/38 

k usnesení č. 02378/RM1418/35 

  

Zastupitelstvo města 
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1) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele 

a)  zvýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci 

Městská nemocnice Ostrava o 461 tis.Kč 

Divadlo loutek Ostrava o 75 tis.Kč 

Dětské centrum Domeček o 433 tis.Kč 

Zoologická zahrada Ostrava o 1 186 tis.Kč 

Ostravské muzeum o 22 tis.Kč 

Národní divadlo moravskoslezské o 70 tis.Kč 

b) snížení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizací 

Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením o 290 tis.Kč 

Domov Čujkovova o 5 tis.Kč 

c) zvýšení investičního příspěvku příspěvkové organizaci 

Zoologická zahrada Ostrava o 300 tis.Kč 

  

 

ZM_M 5 

Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná 

vyhláška statutárního města Ostravy č. 2/2009, o zákazu konzumace 

alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění pozdějších předpisů 

  

Usnesení číslo: 0743/ZM1418/11 

(zn.předkl.) 

35 

  

k usnesení č. 02490/RM1418/36 

  

Zastupitelstvo města 

  

1) rozhodlo 

  
vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška 

statutárního města Ostravy č. 2/2009, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném 

prostranství, ve znění pozdějších předpisů 

  

2) stanoví 

  
že společně s primátorem podepíše obecně závaznou vyhlášku podle bodu 1) tohoto 

usnesení náměstek primátora Mgr. Michal Mariánek 
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ZM_M 6 

Volba přísedících Okresního soudu v Ostravě 

  

Usnesení číslo: 0744/ZM1418/11 

(zn.předkl.) 

35 

  

k usnesení č. 02640/RM1418/38 

  

Zastupitelstvo města 

  

1) volí 

  
kandidátky: 

1.  paní IXXXX GXXXXXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXX XXXXXXXXXXX 

XXXXXXX, navrženou panem Ing.  Miroslavem Jopkem, 

1.  paní AXXXX ŠXXXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXX XXXXXX XXXXX 

XXXXXXX, navrženou panem Mgr. Radimem Babincem, 

1.  paní ŠXXXX VXXXXXXXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXX XXXXXXXX navrženou panem Mgr. Radimem Babincem, 

za přísedící Okresního soudu v Ostravě na dobu 4 let 

  

 

ZM_M 7 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace - Komunitní dům seniorů Heřmanická, Slezská 

Ostrava (B.j. 17 PB - KODUS Ostrava, Slezská Ostrava)v rámci programu 

Ministerstva pro místní rozvoj k financování ze státního rozpočtu 

  

Usnesení číslo: 0745/ZM1418/11 

(zn.předkl.) 

35 

  

k usnesení č. 01521/RM1418/25 

k usnesení č. 02560/RM1418/38 

k usnesení č. 0403/ZM1418/6 

  

Zastupitelstvo města 

  

1) souhlasí 

  
s tím, že předmět podpory nebude převeden na jinou osobu ani zatížen zástavním právem dle 

čl. VII písm. e) a písm. v) Přílohy k Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného Ministerstvem 

pro místní rozvoj ČR uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu, a že k předmětu podpory 

bude zřízeno zástavní právo ve prospěch České republiky - Ministerstva pro místní rozvoj, na 

zajištění splnění povinností vyplývajících z podmínek programu podpory 
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ZM_M 9 

Změny v seznamu projektů Integrovaného plánu rozvoje města Ostrava a v 

alokaci finančních prostředků 

  

Usnesení číslo: 0746/ZM1418/11 

(zn.předkl.) 

35 

  

k usnesení č. 4624/67 ze dne 24.6.2008 

k usnesení č. 02571/RM1418/38 

k usnesení č. 1925/26 ze dne 25.3.2009 

k usnesení č. 1208/19 ze dne 25.6.2008 

k usnesení č. 6978/90 ze dne 17.3.2009 

k usnesení č. 02317/RM1418/34 

k usnesení č. 4523/66 ze dne 17.6.2008 

  

Zastupitelstvo města 

  

1) schvaluje 

  
zařazení projektu “Zlepšení vzdělávání v oblasti radiologických zobrazovacích metod v 

Městské nemocnici v Ostravě” z IPRM Ostrava Pól do IPRM Ostrava Magnet regionu 

  

2) schvaluje 

  
zařazení stávajícího náhradního projektu “Zlepšení vzdělávání v oblasti radiologických 

zobrazovacích metod v Městské nemocnici v Ostravě” mezi projekty spolufinancované z 

IPRM Ostrava Magnet regionu 

  

3) schvaluje 

  
hlasování o úpravě textace a změně dokumentu IPRM Ostrava Magnet regionu ve smyslu 

nového opatření IV. 3 Rozvoj zdravotnictví a aktivity IV. 3.1 Modernizace zdravotnických 

zařízení 

  

 

ZM_M 68 

Veřejná zakázka “Úvěr - ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz”, poř. č. 115/2015 

  

Usnesení číslo: 0747/ZM1418/11 

(zn.předkl.) 

35 

  

k usnesení č. 02079/RM1418/30 

k usnesení č. 01795/RM1418/28 

k usnesení č. 02708/RM1418/39 

k usnesení č. 0542/ZM1418/8 

  

Zastupitelstvo města 
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1) rozhodlo 

  
o uzavření smlouvy o úvěru ve výši 55 mil. Kč pro městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

na nákup nemovitých věcí a věcí movitých v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s 

uchazečem: 

Komerční banka, a.s. 

Sídlo: Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 11407 

IČO: 45317054 

za cenu nejvýše přípustnou 6.929.494,33 Kč 

  

 

ZM_M 10 

Návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace obchodní společnosti Sportovní 

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

KLUZIŠTĚ 2015!!! 

  

Usnesení číslo: 0748/ZM1418/11 

(zn.předkl.) 

30 

  

k usnesení č. 02574/RM1418/38 

k usnesení č. 02360/RM1418/35 

  

Zastupitelstvo města 

  

1) rozhodlo 

  
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace  ve výši 1 500  tis. 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 projektu VÁNOČNÍ KLUZIŠTĚ 2015!!! dle 

přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu 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 

snižuje 

rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 1 500 tis. Kč 

zvyšují 
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neinvestiční transfery 

na § 3412, pol. 5213, ORG 4262, ORJ 161 o 1 500 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
radě města 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

Termín: 30.11.2015 

  

 

ZM_M 11 

Návrh na poskytnutí mimořádných účelových dotací z rozpočtu statutárního 

města Ostravy organizacím Hokejový klub RT TORAX PORUBA, o.s. a 

Hokejový klub RT TORAX PORUBA 2011, o.s. 

  

Usnesení číslo: 0749/ZM1418/11 

(zn.předkl.) 

30 

  

k usnesení č. 02509/RM1418/37 

  

Zastupitelstvo města 

  

1) rozhodlo 

  
o poskytnutí mimořádné neinvestiční účelové dotace subjektům: 

a) Hokejový klub RT TORAX PORUBA, o.s., se sídlem Čkalovova 20, Zimní stadion, 708 00 

Ostrava – Poruba, IČO: 70313288 ve výši 1 200 tis. Kč na realizaci projektu 

,,Mládežnický hokejový turnaj ročníků 2003 a 2004 - HOCKEY TOUR“ 

b) Hokejový klub RT TORAX PORUBA 2011, o.s., se sídlem Čkalovova 6144/20, 708 00 

Ostrava – Poruba, IČO: 22889833 ve výši 400 tis. Kč na realizaci projektu ,,Mezinárodní 

turnaj ledního hokeje hráčů do 23 let“ 

a  uzavření smluv o poskytnutí dotací mezi statutárním městem Ostrava a výše 

uvedenými příjemci dotací dle přílohy č. 3 a 4 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

snižují běžné výdaje 

na § 3412, pol. 5169, ORJ 161                              o 9 tis. Kč 

na § 3419, pol. 5139, ÚZ 7112, ORJ 161          o 346 tis. Kč 
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na § 3419, pol. 5139, ORJ 161                          o 221 tis. Kč 

na § 3419, pol. 5169, ORJ 161                            o 30 tis. Kč 

snižují neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5222, ORJ 161                               o 5 tis.Kč 

na § 3419, pol. 5213, ÚZ 2003, ORJ 161          o 320 tis. Kč 

zvyšují neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí 

na pol. 4152, ORJ 120                                       o 135 tis. Kč 

zvyšují nedaňové příjmy 

na § 3421, pol. 2229, ORJ 161                             o 3  tis. Kč 

na § 3419, pol. 2112, ORJ 161                            o 35 tis. Kč 

na § 3419, pol. 2229, ORJ 161                            o 28 tis. Kč 

na § 3419, pol. 2211, ORJ 161                            o 61 tis. Kč 

na § 3419, pol. 2212, ORJ 161                          o 407 tis. Kč 

zvyšují neinvestiční transfery 

na § 3421, pol. 5222, ORJ 161                       o 1 600 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
radě města 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení  

T: 30.11.2015 

  

 

ZM_M 12 

Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace 

Národnímu divadlu moravskoslezskému, p.o., - rozšíření účelu použití 

  

Usnesení číslo: 0750/ZM1418/11 

(zn.předkl.) 

30 

  

k usnesení č. 02572/RM1418/38 

  

Zastupitelstvo města 

  

1) rozhodlo 

  
o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města 

Ostravy ev. č. 2510/2012/KZ uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a Národním divadlem 

moravskoslezským, příspěvkovou organizací, ul. Čs. legií č. 148/14, 701 04 Ostrava – 
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Moravská Ostrava, IČO: 00100528, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 

ZM_M 13 

Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové investiční 

dotace obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 

  

Usnesení číslo: 0751/ZM1418/11 

(zn.předkl.) 

30 

  

k usnesení č. 02573/RM1418/38 

  

Zastupitelstvo města 

  

1) rozhodlo 

  
o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové investiční  dotace  z rozpočtu 

statutárního města Ostravy evid.  č. 1530/2014/SVŠ  s obchodní společností  VÍTKOVICE 

ARÉNA, a.s., Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 25911368 dle  přílohy č. 4 

předloženého materiálu 

  

 

ZM_M 14 

Záměr zřízení příspěvkové organizace města - platformy pro současné umění v 

Ostravě 

  

Usnesení číslo: 0752/ZM1418/11 

(zn.předkl.) 

30 

  

k usnesení č. 02575/RM1418/38 

  

Zastupitelstvo města 

  

1) schvaluje 

  
záměr zřídit příspěvkovou organizaci města - platformu pro současné umění v Ostravě 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. zpracovat a předložit návrh 

zřízení příspěvkové organizace včetně návrhu její zřizovací listiny k rozhodnutí zastupitelstvu 

města 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 13.04.2016 

 vedoucí odboru kultury, sportu a volnočasových aktivit 

  

 



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 21/67  

ZM_M 15 

Návrh Smlouvy o spolupráci při uspořádání Mistrovství Evropy v 

krasobruslení 2017 mezi městem Ostravou a Českým krasobruslařským svazem 

  

Usnesení číslo: 0753/ZM1418/11 

(zn.předkl.) 

30 

  

k usnesení č. 02576/RM1418/38 

  

Zastupitelstvo města 

  

1) rozhodlo 

  
o uzavření smlouvy o spolupráci při uspořádání Mistrovství Evropy v krasobruslení 2017 mezi 

městem Ostravou a Českým krasobruslařským svazem dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová,  

 vedoucí odboru kultury, sportu a volnočasových aktivit 

  

 

ZM_M 16 

Návrh na schválení dodatku č. 3 ke zřizovací listině právnické osoby Zoologická 

zahrada Ostrava, příspěvková organizace 

  

Usnesení číslo: 0754/ZM1418/11 

(zn.předkl.) 

30 

  

k usnesení č. 02594/RM1418/38 

  

Zastupitelstvo města 

  

1) rozhodlo 

  
uzavřít  dodatek č. 3 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Zoologická 

zahrada Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem Michálkovická 197, Ostrava, 710 00, IČO 

373249, kterým se předávají k hospodaření nemovité věci, a to: 

pozemky v k.ú. Slezská Ostrava 

parc.č. 5248/2 - pořizovací cena 648.600,00 Kč 

parc.č. 5261    - pořizovací cena   18.788,00 Kč 

parc.č. 5276    - pořizovací cena 702.009,00 Kč 

pozemek v k.ú. Heřmanice 

p.p.č. 439/1     - pořizovací cena     6.467,00 Kč 

dále 
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STL plynovod areál ZOO  - pořizovací cena  6.784.133,58 Kč 

STL plynovodní přípojky  - pořizovací cena  1.161.457,12 Kč 

realizované v rámci stavby “Plynofikace areálu ZOO Ostrava včetně výměny zdrojů tepla-

změna trasy plynovodu Ostrava, Slezská Ostrava, Michálkovická č.p. 197”, Kolaudační 

souhlas č. 152/2011 ze dne 10.6.2011, spis. zn. SLE/18914/11/ÚPaSŘ/Be 

dle přílohy č.2 předloženého materiálu 

  

 

ZM_M 17 

Dohoda o vzájemném vypořádání, Souhlas s uzavřením smlouvy o postoupení 

smlouvy 

  

Usnesení číslo: 0755/ZM1418/11 

(zn.předkl.) 

30 

  

k usnesení č. 02601/RM1418/38 

  

Zastupitelstvo města 

  

1) rozhodlo 

  
uzavřít Dohodu o vzájemném vypořádání a Smlouvu o smlouvě budoucí kupní mezi 

Statutárním městem Ostrava 

a 

XXXXXX XXXXXX, nar. XXXXXXXXX, bytem XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX X 

XXXXXXXX 

a 

Ing. XXXXXX XXXXXXX, XXX, nar. XXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXX XXXX 

XXXXXXXX XXX XX 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a s odůvodněním odchylky od ceny obvyklé uvedené v 

důvodové zprávě předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s postoupením smlouvy o budoucí smlouvě kupní v rozsahu, dle Smlouvy o postoupení 

smlouvy a smlouvy o postoupení pohledávky v rozsahu dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu, za podmínky, že bude mezi 

postupitelem 

Ing. XXXXXX XXXXXXXX XXXX nar. XXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXX XXXX 

XXXXXXX XXX XX 

 a 

postupníkem 

XXX XXXXX XXXXXXXX XXXX XXXX XXXXXXXX, bytem XXXXXXX X XXXXXX 
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XXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XX 

uzavřena Smlouva o postoupení smlouvy a smlouvy o postoupení pohledávky dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

  

 

ZM_M 18 

Návrh na svěření nemovitostí městským obvodům 

  

Usnesení číslo: 0756/ZM1418/11 

(zn.předkl.) 

30 

  

k usnesení č. 02389/RM1418/35 

  

Zastupitelstvo města 

  

1) si vyhrazuje 

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

b) OZV č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, a to: 

a) městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky 

pozemek p.p.č. 140/39 - ostatní plocha, jiná plocha v pořizovací ceně 248 640,-Kč 

v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 

  

b) městskému obvodu Hrabová 

pozemek parc. č. 204/1 - orná půda v pořizovací ceně  359 621,-Kč 

pozemek parc. č. 204/2 - ostatní plocha jiná plocha v pořizovací ceně 528 023,-Kč 

pozemek parc. č. 204/3 - orná půda v pořizovací ceně  1 668 608,-Kč 

pozemek parc. č. 205 - ostatní plocha, ostatní komunikace v pořizovací ceně  202 335,-Kč 

pozemek parc. č. 206 - ostatní, ostatní komunikace v pořizovací ceně  539 300,-Kč 
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k.ú. Hrabová, obec Ostrava  

c) městskému obvodu Martinov 

pozemek parc. č. 2620 - zahrada v pořizovací ceně 536,-Kč 

v k.ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava 

  

2) rozhodlo 

  
označit majetek uvedený v bodě 

1a) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky, 

1b) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Hrabová, 

1c) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Martinov, 

dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) OZV č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn 

a doplňků 

  

 

ZM_M 19 

Návrh na svěření nemovitostí městskému obvodu Slezská Ostrava, Návrh na 

nesvěření nemovitosti městskému obvodu Slezská Ostrava 

  

Usnesení číslo: 0757/ZM1418/11 

(zn.předkl.) 

30 

  

k usnesení č. 02519/RM1418/37 

  

Zastupitelstvo města 

  

1) si vyhrazuje 

  
rozhodnutí označit níže uvedený majetek, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Slezská 

Ostrava  dle ust. čl.  9 odst. 1 písm. b) OZV č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění 

pozdějších změn a doplňků, a to: 

pozemek parc. č. 18/4 - trvalý travní porost v pořizovací ceně 1 446,-Kč 
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pozemek parc. č. 26/4 - orná půda v pořizovací ceně  1 100,-Kč 

v k.ú. Antošovice, obec Ostrava 

pozemek parc. č. 4165/1 - trvalý travní porost v pořizovací ceně  3 777,-Kč 

v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

pozemek p.p.č. 17 - zahrada v pořizovací ceně 49 920,-Kč 

pozemek p.č.st. 562 - zastavěná plocha a nádvoří v pořizovací ceně 140 000,-Kč 

v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava 

  

2) si vyhrazuje 

  
rozhodnutí neoznačit níže uvedený majetek, jakožto majetek svěřený městskému 

obvodu Slezská Ostrava  dle ust. čl.  9 odst. 1 písm. b) OZV č. 14/2013, Statut města Ostravy, 

ve znění pozdějších změn a doplňků, a to: 

pozemek p.p.č. 92 - orná půda v pořizovací ceně 160 000,-Kč 

v k.ú. Muglinov, obec Ostrava 

  

3) rozhodlo 

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

obvodu Slezská Ostrava  dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) OZV č. 14/2013, Statut města Ostravy, 

ve znění pozdějších změn a doplňků 

  

4) rozhodlo 

  
neoznačit majetek uvedený v bodě 2) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému 

obvodu Slezská Ostrava  dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) OZV č. 14/2013, Statut města Ostravy, 

ve znění pozdějších změn a doplňků 

  

 

ZM_M 20 (zn.předkl.) 
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Návrh na svěření věcí movitých městskému obvodu Radvanice a Bartovice 

  

Usnesení číslo: 0758/ZM1418/11 

30 

  

k usnesení č. 02593/RM1418/38 

  

Zastupitelstvo města 

  

1) si vyhrazuje 

  
rozhodnutí označit níže uvedený majetek jakožto majetek svěřený městskému obvodu 

Radvanice a Bartovice dle ustanovení čl. 9 odst.1 písm.b) OZV č. 14/2013, Statut města 

Ostravy, a to: 

• 1 ks detekční přístroj v hodnotě 19.989,20 Kč (vč. DPH) 

• 1 ks kanalizační ucpávka v hodnotě 13.781,90 Kč (vč. DPH)  

 

  

2) rozhodlo 

  
označit majetek uvedený v bodě 3) tohoto usnesení jakožto majetek svěřený městskému 

obvodu Radvanice a Bartovice dle ustanovení čl. 9 odst.1 písm.b) OZV č. 14/2013 Statut města 

Ostravy 

  

 

ZM_M 21 

Návrh nenabýt majetek nepatrné hodnoty-pozemek parc. č. 2692/2 v k. ú. 

Klimkovice, obec Klimkovice 

  

Usnesení číslo: 0759/ZM1418/11 

(zn.předkl.) 

30 

  

k usnesení č. 02439/RM1418/36 

  

Zastupitelstvo města 

  

1) rozhodlo 

  
nenabýt do vlastnictví statutárního města Ostravy majetek zjištěný v dodatečném dědickém 

řízení po XXXXXX XXXXXXXX, a to: 

- pozemek parc. č. 2692/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 27 m2, který byl 

ohodnocen znalcem v hodnotě 23.760,-Kč. 
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ZM_M 22 

Návrh koupit pozemky v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava od fyzických osob, 

návrh na svěření pozemku městskému obvodu Poruba 

  

Usnesení číslo: 0760/ZM1418/11 

(zn.předkl.) 

30 

  

k usnesení č. 02517/RM1418/37 

  

Zastupitelstvo města 

  

1) rozhodlo 

  
koupit spoluvlastnické podíly k pozemku parc. č. 3776/43 v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, a 

to: 

od Ing. XXXXXX XXXXXXXXX, datum narození XXXXXXXXX, bydliště XXXX 

XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXX XXX XXX XX, 

spoluvlastnický podíl 1/2 za kupní cenu 223 315,- Kč 

a 

od XXXXX XXXXXXX, datum narození 29.12.1947, bydliště XXXX XXXXXXXX 

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXX XXX XXX XX, spoluvlastnický 

podíl 1/2 za kupní cenu 223 315,- Kč 

tedy za celkovou sjednanou kupní cenu ve výši 446 630,- Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo 

  
vyhradit si rozhodnutí označit 

pozemek  parc. č.  3776/43 v k. ú. Poruba - sever, obec Ostrava  jakožto majetek svěřený 

městskému obvodu Poruba dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky města Ostravy 

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

statutární město Ostrava nabyde do svého vlastnictví 

  

3) rozhodlo 

  
označit 
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pozemek  parc. č.  3776/43 v k. ú. Poruba - sever, obec Ostrava  jakožto majetek svěřený 

městskému obvodu Poruba dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky města Ostravy 

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

statutární město Ostrava nabyde do svého vlastnictví 

  

4) rozhodlo 

  
koupit níže uvedené pozemky v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, a to: 

- pozemek parc. č. 3655/74  za kupní cenu ve výši 23 380,- Kč 

- pozemek parc. č. 3658/17 za kupní cenu ve výši   4 680,- Kč 

tedy za celkovou sjednanou kupní cenu ve výši 28 060,- Kč 

od XXXXXX XXXX, datum narození XXXXXXXXXX, bydliště XXXXXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXX XXX XX 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 

ZM_M 23 

Návrh koupit části pozemku p.p.č. 585/24, k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 

  

Usnesení číslo: 0761/ZM1418/11 

(zn.předkl.) 

30 

  

k usnesení č. 02579/RM1418/38 

  

Zastupitelstvo města 

  

1) rozhodlo 

  
koupit: 

- část pozemku p.p.č. 585/24, o výměře 57 m2, oddělenou dle geometrického plánu č. 1901-

23/2015 ze dne 29.7.2015 a nově označenou jako pozemek p.p.č. 585/25 

- část pozemku p.p.č. 585/24, o výměře 8 m2, oddělenou dle geometrického plánu č. 1901-

23/2015 ze dne 29.7.2015 a nově označenou jako pozemek p.p.č. 585/26 

vše k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, od vlastníka XXXX XXXXXXXX, rok narození XXXX, 

bydliště XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za ceny 

sjednané ve výši 25.308,-Kč a ve výši 3.552,-Kč, tj. ve výši cen obvyklých 
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a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo 

  
vyhradit si rozhodnutí označit nemovité věci uvedené v bodu 1) tohoto usnesení jakožto 

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

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

za podmínky, že nově vzniklé pozemky uvedené v bodu 1) tohoto usnesení statutární město 

Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  

3) rozhodlo 

  
označit nemovité věci uvedené v bodu 1) tohoto usnesení jakožto majetek svěřený městskému 

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

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

vzniklé pozemky uvedené v bodu 1) tohoto usnesení statutární město Ostrava nabude do svého 

vlastnictví 

  

 

ZM_M 24 

Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava. Návrh svěřit 

nemovité věci městskému obvodu Vítkovice 

  

Usnesení číslo: 0762/ZM1418/11 

(zn.předkl.) 

30 

  

k usnesení č. 02598/RM1418/38 

  

Zastupitelstvo města 

  

1) rozhodlo 

  
koupit níže uvedené nemovité věci v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava,  a to:   

- budovu č.p. 322, objekt k bydlení na pozemku parc.č. 1369 včetně příslušenství (vodovodní a 

kanalizační přípojky) 

- budovu č.p. 1108, objekt k bydlení na pozemku parc.č. 1372 včetně příslušenství (vodovodní 

a kanalizační přípojky) 

- budovu č.p. 1110, objekt k bydlení na pozemku parc.č. 1376 včetně příslušenství (vodovodní 

a kanalizační přípojky) 

od Ing. Jana Kršičky, rok narození 1946, bydliště Veleslavínova 424/16, Ostrava-Moravská 

Ostrava 

za dohodnutou kupní cenu ve výši 3,300.000,- Kč 
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a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo 

  
koupit níže uvedené nemovité věci v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, a to: 

- pozemek parc.č. 1369 včetně součástí  (vedlejší stavba - zbořeniště) 

- pozemek parc.č. 1370 

- pozemek parc.č. 1371 včetně součástí  (vedlejší stavba - zbořeniště) 

- pozemek parc.č. 1372 

- pozemek parc.č. 1373 

- pozemek parc.č. 1374 

- pozemek parc.č. 1375 

- pozemek parc.č. 1376 včetně součástí (vedlejší stavba-zděná, nepodsklepená, zdevastovaná) 

- pozemek parc.č. 1377 

od společnosti Asental Land, s.r.o., se sídlem Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 

Ostrava, IČO: 277 69 143 za celkovou dohodnutou kupní cenu ve výši 1,000.000,- Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

3) rozhodlo 

  
koupit stavbu - budovu bez čp/če, jiná stavba na pozemku parc.č. 1374 v k.ú. Vítkovice, obec 

Ostrava 

od společnosti RPG Byty, s.r.o., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, PSČ 

70197, IČO: 277 69 127 za dohodnutou kupní cenu výši 1,- Kč. 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

4) si vyhrazuje 

  
rozhodnutí označit nemovité věci uvedené v bodech 1),  2),  3)  tohoto usnesení, jakožto 

majetek svěřený městskému obvodu Vítkovice dle ust. § 9 odst. 1 písm.b)  Obecně závazné 

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

že nemovité věci uvedené v bodech 1), 2),  3)  tohoto usnesení statutární město Ostrava nabude 

do svého vlastnictví 

  

5) rozhodlo 

  
označit nemovité věci uvedené v bodech 1), 2), 3) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený 
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městskému obvodu Vítkovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, 

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

uvedené v bodech 1), 2), 3) tohoto usnesení statutární město Ostrava nabude do svého 

vlastnictví 

  

 

ZM_M 25 

Návrh koupit nemovitou věc v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava v rámci 

stavby “Kanalizační síť Nová Ves-Jih, inženýrské sítě 2. etapa” 

  

Usnesení číslo: 0763/ZM1418/11 

(zn.předkl.) 

30 

  

k usnesení č. 02599/RM1418/38 

  

Zastupitelstvo města 

  

1) rozhodlo 

  
koupit část pozemku p.p.č. 448/4 orná půda o výměře 56 m2 v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec 

Ostrava, která je dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 861-109/2015 ze dne 

17.06.2015 označena jako nový pozemek p.p.č. 448/8 do vlastnictví statutárního města 

Ostravy, 

od Mgr. XXXXXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX, bytem XXX XXXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXX XXXXXXX 

za cenu obvyklou ve výši 21.800,-Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 

ZM_M 26 

Návrh na uzavření kupní smlouvy na koupi vodovodních řadů a automatické 

tlakové stanice se spol. Veolia Energie ČR, a.s. 

  

Usnesení číslo: 0764/ZM1418/11 

(zn.předkl.) 

30 

  

k usnesení č. 02602/RM1418/38 

  

Zastupitelstvo města 

  

1) rozhodlo 

  
o koupi 



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 32/67  

vodovodních řadů DN 150, DN 100, DN 80, DN 50 v celkové délce 1 109 m uložených v 

pozemcích v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava: 

- p.p.č. 612/14 - ostatní plocha, jiná plocha, 

- p.p.č. 612/57 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- p.p.č. 612/59 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- p.p.č. 612/80 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- p.st.č.3487/1 - zastavěná plocha a nádvoří, 

a automaticeké tlakové stanice, která je umístěna na části pozemku p.st.č.3487/1 - zastavěná 

plocha a nádvoří v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 

a uzavření kupní smlouvy dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

s prodávajícím 

Veolia Energie ČR, a.s. 

28.října 3337/7,  Moravská Ostrava,  702 00  Ostrava 

IČO: 451 93 410 

za dohodnutou kupní cenu 1 210 Kč včetně DPH 

  

 

ZM_M 27 

Návrh koupit nebo nekoupit pozemek v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, 

lokalita ulice Na Lánech 

  

Usnesení číslo: 0765/ZM1418/11 

(zn.předkl.) 

30 

  

k usnesení č. 02600/RM1418/38 

  

Zastupitelstvo města 

  

1) rozhodlo 

  
koupit 

pozemek p.p.č. 141/24 

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

od společnosti ART PROSPERA, a.s., č. p. 413, 739 61  Ropice, IČO 278 05 077 

za dohodnutou kupní cenu ve výši 350.000,- Kč 
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a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

Odůvodnění odchylky od ceny obvyklé: 

Dle znaleckého posudku č. 2244-28/2015 ze dne 9.9.2015 byl pozemek oceněn cenou tržní, tj. 

cenou v čase a místě obvyklou, která byla stanovena ve výši 333.000,- Kč. Odchylka od 

navrhované ceny kupní tedy činí 17.000,- Kč. 

Pozemek ve vlastnictví společnosti ART PROSPERA, a.s., je potřebný pro následné 

vybudování parkoviště, které bude sloužit obyvatelům přilehlých rodinných a bytových domů 

na ulici Na Lánech v Ostravě-Nové Vsi.  

Na koupi pozemků za cenu obvyklou dle znaleckého posudku společnost nepřistoupila. 

  

2) rozhodlo 

  
vyhradit si rozhodnutí označit pozemek p.p.č. 141/24  v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec 

Ostrava, jakožto  majetek svěřený městskému obvodu Nová Ves 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 statutární město Ostrava stane vlastníkem 

  

3) rozhodlo 

  
označit pozemek p.p.č. 141/24  v k. ú. Nová Ves  u Ostravy, obec Ostrava, jako majetek 

svěřený městskému obvodu Nová Ves 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 

statutární město Ostrava stane vlastníkem 

  

 

ZM_M 28 

Návrh koupit pozemky v k.ú. Bartovice, Radvanice, Michálkovice, Vítkovice, 

Lhotka u Ostravy, Petřkovice u Ostravy, Heřmanice, Muglinov, Kunčičky, 

Slezská Ostrava, Přívoz, Moravská Ostrava, obec Ostrava 

  

Usnesení číslo: 0766/ZM1418/11 

(zn.předkl.) 

30 

  

k usnesení č. 02604/RM1418/38 

  

Zastupitelstvo města 

  

1) rozhodlo 

  
koupit nemovité věci, a to pozemky: 

parc.č. 1017        k.ú. Bartovice 

parc.č. 322/2       k.ú. Radvanice 

parc.č. 790/101   k.ú. Radvanice 

parc.č. 840          k.ú. Radvanice 

parc.č. 845/4       k.ú. Radvanice 
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parc.č. 1973        k.ú. Radvanice 

p.p.č. 8/9             k.ú. Michálkovice 

p.p.č. 465/64       k.ú. Michálkovice 

p.p.č. 465/65       k.ú. Michálkovice 

p.p.č. 465/66       k.ú. Michálkovice 

p.p.č. 508/15       k.ú. Michálkovice 

p.p.č. 509/22       k.ú. Michálkovice 

p.p.č. 509/24       k.ú. Michálkovice 

p.p.č. 614/5         k.ú. Michálkovice 

p.p.č. 624/2         k.ú. Michálkovice 

p.p.č. 624/3         k.ú. Michálkovice 

ve zjednodušené evidenci – parcela původ Pozemkový katastr 

(PK) parc.č. 226  k.ú. Vítkovice 

parc.č. 722/3       k.ú. Lhotka u Ostravy 

parc.č. 1519/1     k.ú. Petřkovice u Ostravy 

parc.č. 1519/5     k.ú. Petřkovice u Ostravy 

parc.č. 1525/2     k.ú. Petřkovice u Ostravy 

parc.č. 1560        k.ú. Petřkovice u Ostravy 

p.p.č. 634            k.ú. Heřmanice 

p.p.č. 114/6         k.ú. Muglinov 

p.p.č. 421/11       k.ú. Muglinov 

p.p.č. 421/28       k.ú. Muglinov 

p.p.č. 421/31       k.ú. Muglinov 

p.p.č. 421/34       k.ú. Muglinov 

parc.č. 187/1       k.ú. Kunčičky 

parc.č. 1706        k.ú. Kunčičky 

parc.č. 1707        k.ú. Kunčičky 

parc.č. 1708        k.ú. Kunčičky 

parc.č. 1709        k.ú. Kunčičky 

parc.č. 1710        k.ú. Kunčičky 

parc.č. 1731        k.ú. Kunčičky 

parc.č. 1766        k.ú. Kunčičky 

parc.č. 1781/1     k.ú. Kunčičky 

parc.č. 1785        k.ú. Kunčičky 

parc.č. 1786        k.ú. Kunčičky 

parc.č. 1787        k.ú. Kunčičky 

parc.č. 300/2       k.ú. Slezská Ostrava 

parc.č. 396/5       k.ú. Slezská Ostrava 

parc.č. 396/6       k.ú. Slezská Ostrava 

parc.č. 396/10     k.ú. Slezská Ostrava 

parc.č. 396/11     k.ú. Slezská Ostrava 

parc.č. 396/12     k.ú. Slezská Ostrava 

parc.č. 397/5       k.ú. Slezská Ostrava 

parc.č. 2758        k.ú. Slezská Ostrava 

parc.č. 2928        k.ú. Slezská Ostrava 

parc.č. 4192/10   k.ú. Slezská Ostrava 

parc.č. 4204/2     k.ú. Slezská Ostrava 

parc.č. 4302/8     k.ú. Slezská Ostrava 
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parc.č. 4953        k.ú. Slezská Ostrava 

parc.č. 4971        k.ú. Slezská Ostrava 

parc.č. 5377        k.ú. Slezská Ostrava 

parc.č. 5440        k.ú. Slezská Ostrava 

parc.č. 5441        k.ú. Slezská Ostrava 

p.p.č. 832/3         k.ú. Přívoz 

parc.č. 865/1       k.ú. Moravská Ostrava 

parc.č. 1479/5     k.ú. Moravská Ostrava 

ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr 

(PK) parc.č. 1024/4  k.ú. Moravská Ostrava 

(PK) parc.č. 1494/1  k.ú. Moravská Ostrava 

od vlastníka: 

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

143 

za celkovou obvyklou cenu ve výši  16.156.490,- Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 

ZM_M 29 

Návrh nekoupit nemovitosti v k.ú.Hrabová, obec Ostrava a prodat nemovitosti 

v k.ú. Mošnov, obec Mošnov a v k.ú. Proskovice, obec Ostrava 

  

Usnesení číslo: 0767/ZM1418/11 

(zn.předkl.) 

30 

  

k usnesení č. 02595/RM1418/38 

  

Zastupitelstvo města 

  

1) rozhodlo 

  
nekoupit nemovitosti: 

- pozemek parc.č. 34/1 ostatní plocha, manipulační plocha 

- pozemek parc.č. 34/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná 

stavba na   

  pozemku parc.č. 34/2 

- pozemek parc.č. 34/3 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná 

stavba na   

  pozemku parc.č. 34/3 

- pozemek parc.č. 34/4 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná 

stavba na   

  pozemku parc.č. 34/4 

- pozemek parc.č. 34/5 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná 
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stavba na   

  pozemku parc.č. 34/5 

- pozemek parc.č. 34/6 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná 

stavba na   

  pozemku parc.č. 34/6 

- pozemek parc.č. 34/7 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba  č.p. 752, jiná 

stavba na 

  pozemku parc.č. 34/7  

- pozemek parc.č. 34/8 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná 

stavba na 

  pozemku parc.č. 34/8, 

vše v k.ú. Hrabová, obec Ostrava 

od společnosti HRABOSS,a.s., se sídlem Krmelínská 752/40, Hrabová, 720 00 Ostrava, 

IČO:268 02 252 

  

2) rozhodlo 

  
nekoupit pozemek: 

- parc.č. 36/2 ostatní plocha, manipulační plocha, 

v k.ú. Hrabová, obec Ostrava 

od Ing. JXXXXX HXXXXXXXXXX, rok nar. XXXX, bytem XXXXXXXXXXX 

XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXX 

 

  

3) rozhodlo 

  
o prodeji nemovitostí: 

- pozemku p.č.st. 460 zastvěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 305, jiná stavba  

  na pozemku p.č.st. 460  

- pozemku p.p.č. 1488 ostatní plocha, jiná plocha  

- části pozemku p.p.č. 822/60  o výměře 3.475 m2, která je dle níže uvedeného geometrického 

plánu 

  nově označena jako pozemek p.p.č. 822/125  

- části pozemku p.p.č. 822/62 o výměře 6.382 m2, která je dle níže uvedeného geometrického 

plánu 

  označena jako díl “a” a části pozemku p.p.č. 822/63 o výměře 80 m2, která je dle stejného  

  geometrického plánu označena jako díl “b”, sloučeno do nového pozemku p.p.č. 822/126, 

vše na základě geometrického plánu č. 1070-45/2015 ze dne 30.4.2015, 

vše v k.ú. Mošnov, obec Mošnov, ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

Společnosti pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s., se sídlem č.p. 316, 742 51 Mošnov, 

IČO:607 92 914 
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za celkovou kupní cenu 6.611.000,-Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která je 

přílohou č.5 předloženého materiálu, a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č.5 předloženého 

materiálu 

  

4) rozhodlo 

  
o prodeji pozemků: 

- parc.č. 2/2 ostatní plocha, zeleň  

- parc.č. 2/3 ostatní plocha, zeleň, 

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

Římskokatolické farnosti Ostrava-Stará Bělá, se sídlem 724 00 Ostrava-Stará Bělá, 

Blanická134/130, 

IČO: 484 29 716 

za celkovou kupní cenu 3.250,-Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která je 

přílohou č. 8 předloženého materiálu a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 8 předloženého 

materiálu  

  

 

ZM_M 30 

Návrh na prodej pozemků pod komunikací ul. Mostní v k.ú. Hrabová, obec 

Ostrava 

  

Usnesení číslo: 0768/ZM1418/11 

(zn.předkl.) 

30 

  

k usnesení č. 02523/RM1418/37 

  

Zastupitelstvo města 

  

1) rozhodlo 

  
prodat: 

- část pozemku parc.č. 3154/1 o výměře 4338 m2 (díl l) 

- část pozemku parc.č. 3154/2 o výměře 2610 m2 (díl k) 

- část pozemku parc.č. 3154/3 o výměře 1458 m2 (díl j) 

- část pozemku parc.č. 3154/4 o výměře 859 m2 (díl i) 

sloučeno a nově označeno jako pozemek parc.č. 3154/3 o výměře 9265 m2 

- část pozemku parc.č. 3154/5 o výměře 58 m2 nově označeno jako pozemek parc.č. 3154/12 

- část pozemku parc.č. 696 o výměře 6 m2 nově označeno jako pozeme parc.č. 696/2 

- část pozemku parc.č. 697 o výměře 33 m2 nově označen jako pozemek parc.č. 697/2 

- část pozemku parc.č. 697 o výměře 18 m2 nově označen jako pozemek parc.č. 697/3 

- část pozemku parc.č. 697 o výměře 1 m2 nově označen jako pozemek parc.č. 697/4 

- část pozemku parc.č. 701/7 o výměře 384 m2 nově označen jako pozemek parc.č. 701/9 
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- část pozemku parc.č. 705/4 o výměře 1 m2 nově označen jako pozemek parc.č. 705/6 

- část pozemku parc.č. 705/4 o výměře 40 m2 nově označen jako pozemek parc.č. 705/7 

- část pozemku parc.č. 705/5 o výměře 115 m2 nově označen jako pozemek parc.č. 705/8 

- část pozemku parc.č. 3014/4 o výměře 214 m2 nově označen jako pozemek parc.č. 3014/20 

- část pozemku parc.č. 3014/4 o výměře 32 m2 nově označen jako pozemek parc.č. 3014/22 

- část pozemku parc.č. 3138/1 o výměře 3 m2 (díl g) 

- část pozemku parc.č. 3138/2 o výměře 2 m2 (díl h) 

sloučeno a nově označeno jako pozemek parc.č. 3138/2 o výměře 5 m2 

- pozemek parc.č. 3140/3 o výměře 2 m2 (celý) 

- část pozemku parc.č. 3140/1 o výměře 72 m2 (díl d) 

- část pozemku parc.č. 3140/2 o výměře 20 m2 (díl c) 

sloučeno a nově označeno jako pozemek parc.č. 3140/1 o výměře 92 m2 

- část pozemku parc.č. 3154/1 o výměře 27 m2 nově označeno jako pozemek parc.č. 3154/11 

- část pozemku parc.č. 613/2 o výměře 4192 m2 nově označen jako pozemek parc.č. 613/3 

- část pozemku parc.č. 614 o výměře 133 m2 (díl f) 

- část pozemku parc.č. 615/2 o výměře 56 m2 (díl e) 

- část pozemku parc.č. 657 o výměře 40 m2 (díl g) 

sloučeno a nově označeno jako pozemek parc.č. 614 o výměře 229 m2 

- část pozemku parc.č. 615/1 o výměře 303 m2 nově označen jako pozemek parc.č. 615/3 

- část pozemku parc.č. 3154/7 o výměře 634 m2 (díl c) 

- část pozemku parc.č. 3154/9 o výměře 2865 m2 (díl d) 

sloučeno a nově označeno jako pozemek parc.č. 3154/14 o výměře 3499 m2 

- část pozemku parc.č. 3154/10 o výměře 1178 m2 nově označen jako pozemek parc.č. 3154/15 

vše v k.ú. Hrabová, obec Ostrava, dle geometrických plánů, které jsou přílohou č. 3 

předloženého materiálu 

Moravskoslezskému kraji, se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava 

IČO 70890692 

DIČ CZ70890692 

zastoupenému z pověření hejtmana kraje Správou silnic Moravskoslezského kraje, 

příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 

IČO 00095711 

DIČ CZ00095711 

zastoupenou ředitelem příspěvkové organizace Ing. Tomášem Böhmem, zapsanou v 

obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 988  

za celkovou kupní cenu 8.764.470,-Kč 

a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která je přílohou č.4 předloženého materiálu a 

uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č.4 předloženého materiálu 

a zároveň si vyhrazuje právo prodat pozemky svěřené MěOb Hrabová, na základě výše 

uvedené kupní smlouvy 

  

 

ZM_M 31 

Návrh prodat část pozemku v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava (ul. Orlovská) 

  

Usnesení číslo: 0769/ZM1418/11 

(zn.předkl.) 

30 

  

k usnesení č. 02596/RM1418/38 
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Zastupitelstvo města 

  

1) rozhodlo 

  
prodat část pozemku p.p.č. 337/141 o výměře 6 m2 v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava, která je 

dle geometrického plánu č. 2056-31/2015 ze dne 10.7.2015 označena jako nový pozemek p.p.č. 

337/161, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

společnosti JM VISION a.s., se sídlem Karlovo náměstí 290/16, Nové Město, 120 00 Praha 2 

IČO 014 94 325 

za kupní cenu 2.000,- Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 

ZM_M 32 

Návrh na záměr města směnit pozemky v k.ú. Hrabová, obec Ostrava a návrh 

na záměr města prodat a neprodat pozemky v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 

  

Usnesení číslo: 0770/ZM1418/11 

(zn.předkl.) 

30 

  

k usnesení č. 02585/RM1418/38 

  

Zastupitelstvo města 

  

1) rozhodlo 

  
o záměru města směnit pozemky: 

- parc.č. 862/37 zahrada 

- parc.č. 862/38 zahrada, 

vše v k.ú. Hrabová, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Hrabová 

za pozemky: 

- parc.č. 2552/8 ostatní plocha, ostatní komunikace 

- parc.č. 2583/7 ostatní plocha, silnice, 

vše v k.ú. Hrabová, obec Ostrava, 

které vlastní ve spoluvlastnickém podílu ve výši ideální 1/2 na každém z nich: 
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LXXXXXXX XXXXXX, rok nar. XXXX, bytem XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX 

XXX XX XXXXXXX 

VlXXXXXX VXXXXXX, rok nar. XXXXX bytem X XXXXXXX XXXXXXX 

XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX, 

a zároveň si vyhrazuje právo, kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodlo 

  
o záměru města prodat pozemek: 

- p.p.č. 92/11 ostatní plocha, manipulační plocha, 

v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Michálkovice, 

a zároveň si vyhrazuje právo, kdykoliv tento záměr zrušit 

  

3) rozhodlo 

  
o záměru města neprodat: 

- část pozemku p.p.č. 92/1 ostatní plocha, manipulační plocha  o výměře 660 m2 v k.ú. 

Michálkovice,  obec Ostrava, svěřeno městskému obvodu Michálkovice, která je dle 

geometrického plánu č. 1457-50/2007 ze dne 29.10.2007 označena jako pozemek p.p.č. 92/20 

v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 

- část pozemku p.p.č. 114 zahrada o výměře 88 m2 v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, svěřeno 

městskému obvodu Michálkovice, která je dle geometrického plánu č. 1457-50/2007 ze dne 

29.10.2007 označena jako pozemek p.p.č. 114/2 v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 

  

 

ZM_M 33 

Návrh darovat nemovité věci v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava 

  

Usnesení číslo: 0771/ZM1418/11 

(zn.předkl.) 

30 

  

k usnesení č. 02597/RM1418/38 

  

Zastupitelstvo města 

  

1) rozhodlo 

  
darovat níže uvedené nemovité věci v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava,  nesvěřené městskému 

obvodu Vítkovice, a to:   

- pozemek p.č.st. 537, jehož součástí je budova č.p. 1278, obč. vybavenost  

- pozemek p.č.st. 539, jehož součástí je budova bez čp/če, obč. vybavenost  

včetně příslušenství  náležící budově č.p. 1278 umístěné na pozemku p.č.st. 537: 
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- vodovodní přípojky PVC DN 80  v délce 13,03 m nacházející se na pozemku p.p.č. 460/1 

- kanalizační přípojky z kameninových trub DN 150 v délce  8,37 m nacházející se pod 

povrchem pozemku p.p.č. 460/1 

- kanalizační přípojky z kameninových trub DN 150 neznámého průběhu a délky nacházející 

na pod povrchem pozemku p.p.č. 460/1 

včetně příslušenství náležící budově bez čp/če umístěné na pozemku p.č.st. 539: 

- kanalizační přípojky z kameninových trub DN 150 v délce 1,10 m nacházející se pod 

povrchem pozemku p.p.č. 460/1 

a součástí (odběrné plynové zařízení, které se skládá z hlavního uzávěru plynu, regulátoru tlaku 

plynu, připojení měřidla, vnitřního rozvodu a krycí plechové skříně v pozemku p.č.st. 537) 

Diakonii ČCE - středisko v Ostravě, se sídlem: Syllabova 1278/19, 703 00 Ostrava, IČO: 410 

35 526 

a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 

ZM_M 34 

Návrh na záměr města darovat či prodat pozemek parc.č. 227/81 v k.ú. 

Vítkovice 

  

Usnesení číslo: 0772/ZM1418/11 

(zn.předkl.) 

30 

  

k usnesení č. 02586/RM1418/38 

  

Zastupitelstvo města 

  

1) rozhodlo 

  
o záměru města darovat pozemek parc.č. 227/81 v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, svěřený 

městskému obvodu Vítkovice 

a zároveň doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodlo 

  
že město nemá záměr prodat pozemek parc.č. 227/81 v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, svěřený 

městskému obvodu Vítkovice 

  

 

ZM_M 35 

Návrh na záměr města nedarovat a návrh na záměr města prodat nemovitou 

věc v k.ú. Koblov, obec Ostrava, návrh na záměr města prodat nemovité věci v 

k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

(zn.předkl.) 

30 
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Usnesení číslo: 0773/ZM1418/11 

  

k usnesení č. 02587/RM1418/38 

  

Zastupitelstvo města 

  

1) rozhodlo 

  
že město nemá záměr darovat nemovitou věc v k.ú. Koblov, obec Ostrava, svěřenou 

městskému obvodu Slezská Ostrava, a to část pozemku parc.č. 1874/35, o výměře 456 m2, 

oddělenou a nově označenou dle geometrického plánu č. 1139-003/2014 ze dne 20.6.2014 jako 

pozemek parc.č. 1874/40 - dle přílohy č. 1/2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo 

  
o záměru města prodat nemovitou věc v k.ú. Koblov, obec Ostrava, svěřenou městskému 

obvodu Slezská Ostrava, a to část pozemku parc.č. 1874/35, o výměře 456 m2, oddělenou a 

nově označenou dle geometrického plánu č. 1139-003/2014 ze dne 20.6.2014 jako pozemek 

parc.č. 1874/40 - dle přílohy č. 1/2 předloženého materiálu 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

3) rozhodlo 

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

městskému obvodu Slezská Ostrava, a to část pozemku parc.č. 1914/1, o výměře 48 m2, 

oddělena a nově označena dle geometrického plánu č. 3845-92/2015 ze dne 20.5.2015 jako 

pozemek parc.č. 1914/3, včetně chodníku - dle přílohy č. 2/2 předloženého materiálu 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

4) rozhodlo 

  
o záměru města prodat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, svěřené městskému 

obvodu Slezská Ostrava, a to pozemky: 

- parc.č. 4211 

- parc.č. 4212 

- parc.č. 4217 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 
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ZM_M 36 

Návrh na záměr města prodat pozemky a části pozemků v k. ú. Poruba, obec 

Ostrava, svěřené městskému obvodu Poruba - lokalita Lehké průmyslové zóny v 

areálu Nad Porubkou 

  

Usnesení číslo: 0774/ZM1418/11 

(zn.předkl.) 

30 

  

k usnesení č. 02443/RM1418/36 

  

Zastupitelstvo města 

  

1) rozhodlo 

  
o záměru města prodat níže uvedené pozemky a části pozemků v k. ú. Poruba, obec Ostrava, 

svěřené městskému obvodu Poruba, a to: 

- pozemek parc. č. 2801/136 

- část pozemku parc. č. 2801/16 o výměře 91 m2, označená  písmenem d 

- část pozemku parc. č.2801/125 o výměře 1505 m2, označená písmenem e 

obě sloučené dle zaměření geometrickým plánem č. 2848-43/2015 ze dne 18.3.2015 do 

pozemku dále označeného jako pozemek parc. č. 2801/16 o výměře 1596 m2 

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX XXX XX XXXXXXX 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodlo 

  
o záměru města prodat níže uvedené pozemky a části pozemků v k. ú. Poruba, obec 

Ostrava,svěřené městskému obvodu Poruba, a to: 

- pozemek parc. č. 2801/139 

- pozemek parc. č. 2801/140 

- pozemek parc. č. 2801/141 

- část pozemku parc. 2801/125 o výměře 113 m2 označenou dle zaměření geometrickým 

plánem č. 2848-43/2015 ze dne 18.3.2015 jako pozemek parc. č. 2801/174 

společnosti TOMIX s.r.o., IČO: 258 56 952, se sídlem Ostrava - Poruba, Podroužkova 
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21/1688, PSČ 708 00 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

3) rozhodlo 

  
o záměru města prodat níže uvedené pozemky a části pozemků v k. ú. Poruba, obec Ostrava, 

svěřené městskému obvodu Poruba, a to: 

- pozemek parc. č. 2801/117 

- část pozemku parc. č. 2801/125 o výměře 1705 m2 označenou písmenem h 

oba sloučené dle zaměření geometrickým plánem č. 2848-43/2015 ze dne 18.3.2015 do 

pozemku dále označeného jako pozemek parc. č. 2801/117 o výměře 1774 m2 

společnosti ALPEX servis a.s., IČO: 268 67 150, se sídlem Nad Porubkou 2227/31, Poruba, 

PSČ 708 00, Ostrava 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 

ZM_M 37 

Návrh na záměr města prodat a neprodat nemovité věci v k.ú. Michálkovice, 

obec Ostrava a návrh na záměr města darovat nemovité věci v k.ú. Radvanice, 

obec Ostrava 

  

Usnesení číslo: 0775/ZM1418/11 

(zn.předkl.) 

30 

  

k usnesení č. 02444/RM1418/36 

  

Zastupitelstvo města 

  

1) rozhodlo 

  
o záměru města prodat pozemek p.p.č. 507/8, k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, svěřený 

městskému obvodu Michálkovice 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodlo 

  
že město nemá záměr prodat část pozemku p.p.č. 506/2, o výměře 13 m2, která je dle 

geometrického plánu č. 1868-741/2014 ze dne 15.10.2014 nově označena jako pozemek p.p.č. 
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506/12, k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, svěřený městskému obvodu Michálkovice - dle 

přílohy č. 1/2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodlo 

  
o záměru města prodat nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, svěřené městskému 

obvodu Michálkovice, a to pozemky: 

- p.p.č. 506/4 

- p.p.č. 506/5 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

4) rozhodlo 

  
o záměru města darovat nemovité věci v k.ú. Radvanice, obec Ostrava, a to pozemky: 

- parc.č. 3215/11 

svěřený městskému obvodu Radvanice a Bartovice 

- parc.č. 2124/20 

- parc.č. 3215/13 

- parc.č. 3265/27 

nesvěřené městskému obvodu Radvanice a Bartovice 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 

ZM_M 38 

Návrh na záměr města prodat pozemky (ul. Ahepjukova), návrh na záměr 

města nedarovat, neprodat pozemky (ul. Červeného kříže) vše v k.ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava 

  

Usnesení číslo: 0776/ZM1418/11 

(zn.předkl.) 

30 

  

k usnesení č. 02449/RM1418/36 

  

Zastupitelstvo města 

  

1) rozhodlo 

  
o záměru města prodat část pozemku parc. č. 2202/96 o výměře 776 m2 v k.ú. Moravská 
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Ostrava, obec Ostrava, která byla oddělena geometrickým plánem č. 4911-64/2015 ze dne 

15.4.2015 a nově označena jako pozemek parc. č. 2202/162 ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, svěřeno městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodlo 

  
že město nemá záměr darovat pozemky, a to: 

Pozemek parc. č. 2620/54 

Pozemek parc. č. 2620/104 

Pozemek parc. č. 2620/105 

Pozemek parc. č. 2620/106 

Pozemek parc. č. 2620/107 

Pozemek parc. č. 2620/108 

Pozemek parc. č. 2620/109 

Pozemek parc. č. 2620/110 

Pozemek parc. č. 2620/111 

Pozemek parc. č. 2620/125 

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

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

Přívoz 

  

3) rozhodlo 

  
že město nemá záměr prodat za cenu nižší, než je cena v daném místě a čase obvyklá, níže 

uvedené pozemky 

Pozemek parc. č. 2620/54 

Pozemek parc. č. 2620/104 

Pozemek parc. č. 2620/105 

Pozemek parc. č. 2620/106 

Pozemek parc. č. 2620/107 

Pozemek parc. č. 2620/108 

Pozemek parc. č. 2620/109 

Pozemek parc. č. 2620/110 

Pozemek parc. č. 2620/111 

Pozemek parc. č. 2620/125 

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

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

Přívoz 
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ZM_M 40 

Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava a k.ú. 

Koblov, obec Ostrava 

  

Usnesení číslo: 0777/ZM1418/11 

(zn.předkl.) 

30 

  

k usnesení č. 02516/RM1418/37 

  

Zastupitelstvo města 

  

1) rozhodlo 

  
o záměru města prodat část pozemku parc.č. 4335/1, o výměře 704 m2, k.ú. Slezská Ostrava, 

obec Ostrava, svěřeného městskému obvodu Slezská Ostrava - dle přílohy č. 1/1 předloženého 

materiálu 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodlo 

  
o záměru města prodat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, a to: 

- pozemek parc.č. 1703, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž 

- pozemek parc.č. 1704/3 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

3) rozhodlo 

  
o záměru města prodat nemovité věci v k.ú. Koblov, obec Ostrava, svěřené městskému obvodu 

Slezská Ostrava, a to: 

- část pozemku parc.č. 1874/3, o výměře 41 m2 - díl a) 

- část pozemku parc.č. 1988/1, o výměře 8 m2 - díl b) 

odděleny dle geometrického plánu č. 1114-20/2015 ze dne 6.2.2015 a tyto části nově označeny 

jako pozemek parc.č. 1874/38 

- část pozemku parc.č. 1874/3, o výměře 83 m2 - díl c) 

- část pozemku parc.č. 1988/1, o výměře 9 m2 - díl d) 

odděleny dle geometrického plánu č. 1114-20/2015 ze dne 6.2.2015 a tyto části nově označeny 

jako pozemek parc.č. 1874/39 

vše dle přílohy č. 3/2 předloženého materiálu 
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a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 

ZM_M 41 

Návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k. ú. Přívoz, návrh na záměr 

města neprodat nemovité věci v k. ú. Přívoz a v k. ú. Michálkovice a návrh na 

záměr města darovat nemovité věci v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 

  

Usnesení číslo: 0778/ZM1418/11 

(zn.předkl.) 

30 

  

k usnesení č. 02580/RM1418/38 

  

Zastupitelstvo města 

  

1) rozhodlo 

  
o záměru města prodat 

část pozemku p.p.č. 382/5 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 22 m
2 

v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, 

která je dle geometrického plánu  č. 2037-554/2015 ze dne 6.5.2015 nově označena jako  

pozemek p.p.č. 382/49 – ost. plocha, jiná plocha, 

svěřeno městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
 

  

2) rozhodlo 

  
že město nemá záměr prodat 

pozemek p.č.st. 2634 – zast. plocha a nádvoří o výměře 42 m
2 

v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 

svěřeno městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
 

  

3) rozhodlo 

  
že město nemá záměr prodat 

část pozemku p.p.č. 270/6 – ost. plocha, zeleň o výměře 30 m
2 

v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, 

která je dle geometrického plánu  č. 1731-43/2012 ze dne 13.6.2012 nově označena jako  

pozemek p.p.č. 270/12 – ost. plocha, zeleň, 

svěřeno městskému obvodu Michálkovice
 

  

4) rozhodlo 

  
o záměru města darovat 

pozemek p.č.st. 2924 – zast. plocha a nádvoří, o výměře 454 m
2 

jehož součástí je budova č. p. 2514 
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pozemek p.p.č. 1094 – ost. plocha, zeleň o výměře 3489 m
2 

v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, 

svěřeno městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky 

CHARITĚ OSTRAVA, Kořenského 1323/17, 703 00  Ostrava - Vítkovice, IČO 44940998 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
 

  

 

ZM_M 42 

Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Proskovice a v k.ú. 

Vítkovice, obec Ostrava, Návrh na záměr města nesměnit nemovité věci v k.ú. 

Dubina u Ostravy, obec Ostrava 

  

Usnesení číslo: 0779/ZM1418/11 

(zn.předkl.) 

30 

  

k usnesení č. 02581/RM1418/38 

  

Zastupitelstvo města 

  

1) rozhodlo 

  
o záměru města prodat část pozemku parc.č. 435/17 - ost. plocha, jiná plocha  o výměře 262 

m2 v k.ú. Proskovice, obec Ostrava, svěřeného městskému obvodu Proskovice, která je dle 

geometrického plánu č. 831-150/2015 ze dne 21.7.2015 nově označena jako pozemek parc.č. 

435/22 - ost. plocha, jiná plocha 

a  zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodlo 

  
o záměru města prodat níže uvedené nemovité věci v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, svěřené 

městskému obvodu Ostrava-Jih, a to: 

část pozemku parc.č. 216/8, díl a, zast. plocha a nádvoří, zbořeniště  o výměře 4 m2 a část 

pozemku parc.č. 1278/1, díl b, ost. plocha, dobývací prostor o výměře 5 m2 v k.ú. Vítkovice, 

obec Ostrava, sloučených dle geometrického plánu č. 2000-526/2012 ze dne 18.7.2012 do nově 

vzniklého pozemku parc.č. 216/19, zast.plocha o výměře 9 m2 

  

a  zároveň  si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

3) rozhodlo 

  
že město nemá záměr směnit níže uvedené nemovité věci, a to: 

- pozemek parc.č. 268 

- pozemek parc.č. 269 

- pozemek parc.č. 270 

- pozemek parc.č. 271 

- pozemek parc.č. 350 



Statutární město Ostrava 
zastupitelstvo města 

Usnesení 

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

Strana 50/67  

- část pozemku parc.č. 273 o výměře 3404 m2, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 3 

 předloženého materiálu 

- část pozemku parc.č. 274 o výměře 516 m2, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 3 

 předloženého materiálu 

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

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

za 

- stavbu komunikace  na pozemku parc.č. 272 v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava 

ve vlastnictví společnosti AUTOMONT CSW spol. s r.o., Ostrava-Bělský Les, Horní 

3023/122,  PSČ 700 30, IČO: 410 34 511. 

  

 

ZM_M 43 

Návrh na záměr města prodat pozemek v k.ú.Hrabová, obec Ostrava a 

neprodat pozemky v k.ú. Poruba-sever a Poruba, obec Ostrava 

  

Usnesení číslo: 0780/ZM1418/11 

(zn.předkl.) 

30 

  

k usnesení č. 02582/RM1418/38 

  

Zastupitelstvo města 

  

1) rozhodlo 

  
o záměru města prodat část pozemku parc.č. 302/19 ostatní plocha, zeleň, nově označená dle 

geometrického plánu č. 2678-643/2014 ze dne 14.7.2015 jako pozemek parc.č. 302/20 

zastavěná plocha, bez čp/če., technické vybavení o výměře 15 m2, v k.ú. Hrabová, obec 

Ostrava, dle geometrického plánu, který je přílohou č. 3 předloženého materiálu 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodlo 

  
o záměru města neprodat pozemek parc.č. 1700/11 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Poruba-

sever, obec Ostrava, svěřeno městskému obvodu Poruba 

  

3) rozhodlo 

  
o záměru města neprodat pozemky parc.č. 2825/5 orná půda, parc.č. 2826/3 orná půda a parc. 

č. 2830/5 orná půda, vše v k.ú. Poruba, obec Ostrava, svěřeno městskému obvodu Poruba 

  

4) rozhodlo 
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o záměru města neprodat pozemky parc.č. 2695 zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 2696 

zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 2743 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k.ú. 

Poruba, obec Ostrava, svěřeno městskému obvodu Poruba 

  

 

ZM_M 44 

Návrh na záměr města prodat nemovitosti v ploše “Strategické průmyslové 

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

  

Usnesení číslo: 0781/ZM1418/11 

(zn.předkl.) 

30 

  

k usnesení č. 02570/RM1418/38 

  

Zastupitelstvo města 

  

1) rozhodlo 

  
o  záměru  prodat část pozemku parc. č. 802/1 o výměře 25.230 m2 , označenou v  návrhu GP 

jako pozemek prc.č. 802/83, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu   

vše v k.ú. Mošnov, obec Mošnov 

a zároveň si vyhrazuje právo  tento záměr  kdykoliv zrušit 

  

 

ZM_M 45 

Návrh prodat nemovité věci v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, (lokalita 

integrovaný dům na ul. 30. dubna) 

  

Usnesení číslo: 0782/ZM1418/11 

(zn.předkl.) 

30 

  

k usnesení č. 02603/RM1418/38 

  

Zastupitelstvo města 

  

1) rozhodlo 

  
prodat 

• jednotku č. 3130/2, jiný nebytový prostor, v budově č.p. 3130 na pozemku parc. č. 

1372/28 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, včetně všech jejích součástí (výtahů, 

vč. technologie strojovny, elektronického zabezpečovacího systému, elektrické požární 

signalizace a vybavení kuchyňských koutů uvedeného v příloze č. 3 kupní smlouvy), - 

popis nebytového prostoru včetně podlahové plochy a vybavení je uveden v příloze č. 2a, 
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která je nedílnou součástí smlouvy 

• a spoluvlastnický podíl na pozemku parc. č. 1372/28 ve výši 3240/6046 ve výše 

uvedeném k.ú. 

• a spoluvlastnický podíl ve výši 3240/6046 na přípojce kanalizace a vodovodu na pozemku 

parc.č. 1372/1 v k.ú. Moravská Ostrava 

• s tím, že převodem vlastnictví k výše uvedené jednotce přechází na kupujícího 

spoluvlastnický podíl ve výši 3240/6046 na společných částech budovy č. p. 3130 na 

pozemku parc. č. 1372/28 (tyto společné části budovy zahrnují rovněž vnitřní rozvody, 

včetně uzavíracích ventilů, elektroinstalaci, vzduchotechniku, klimatizaci, výměníkovou 

stanici, včetně přívodu ostré vody z předávací stanice), 

• nedílnou součástí smlouvy je příloha 2b, kde je uveden půdorys všech podlaží a schéma 

určující polohu jednotky a společných částí budovy a příloha 2c, kde je určení společných 

částí budovy 

•   

• spoluvlastnický podíl ve výši 2/58 nebytové jednotky č. 3128/5, (garáž-2 parkovací stání) 

, v budově č.p. 3128 na pozemku parc. č. 1362 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

• a spoluvlastnický podíl ve výši 5260/808591 na pozemku parc. č. 1362 ve výše uvedeném 

k.ú. 

• s tím, že převodem spoluvlastnického podílu k výše uvedené jednotce přechází na 

kupujícího spoluvlastnický podíl ve výši 5260/808591 na společných částech budovy č. p. 

3128  na pozemku parc. č. 1362, 

• nedílnou součástí  smlouvy je příloha 3a, ve které je uveden popis nebytového prostoru 

včetně podlahové plochy a vybavení a příloha 3b, kde je uveden půdorys podlaží a 

schéma určující polohu jednotky a společných částí budovy, 

•   

• pozemek parc. č. 1372/25 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, 

technická vybavenost (trafostanice), 

•   

• část pozemku parc. č. 1372/1 o výměře  675  m
2
,  která je dle geometrického plánu  č. 

4988-16/2015 ze dne 26. 3. 2015 označena jako nový pozemek parc. č. 1372/30, 

geometrický plán je jako příloha č. 1 nedílnou součástí smlouvy 

vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, okres Ostrava-město, nesvěřeno městskému 

obvodu, 

(v lokalitě integrovaného domu na ul. 30. dubna 2D v Ostravě) 

České republice - Úřadu práce České republiky 

se sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00  Praha 7 - Holešovice 

IČO 724 96 991 

za celkovou kupní cenu 35,500.000,- Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 

ZM_M 46 

Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec 

(zn.předkl.) 

30 
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Ostrava Návrh na svěření nemovitostí městskému obvodu Nová Ves a 

městskému obvodu Polanka nad Odrou 

  

Usnesení číslo: 0783/ZM1418/11 

  

k usnesení č. 02446/RM1418/36 

  

Zastupitelstvo města 

  

1) rozhodlo 

  
že město nemá záměr prodat nemovitou věc v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, 

nesvěřenou MOb Nová Ves a to: 

- pozemek p.p.č. 461/16 - zahrada 

  

2) si vyhrazuje 

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

b) OZV č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, a to: 

městskému obvodu Nová Ves 

pozemek p.p.č. 461/2 - orná půda  v pořizovací ceně 29 703,-Kč 

pozemek p.p.č. 461/16 - zahrada v pořizovací ceně 1 485,-Kč 

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

  

3) si vyhrazuje 

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

b) OZV č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, a to: 

městskému obvodu Polanka nad Odrou 

pozemek parc. č. 2665/42 - orná půda v pořizovací ceně 42 589,-Kč 

v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava 
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4) rozhodlo 

  
označit majetek uvedený v bodě 

2) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Nová Ves, 

3) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Polanka nad Odrou, 

dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) OZV č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn 

a doplňků 

  

 

ZM_M 47 

Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Kunčice nad Ostravicí a 

k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, návrh na záměr města prodat nemovitou věc v 

k.ú. Heřmanice, obec Ostrava 

  

Usnesení číslo: 0784/ZM1418/11 

(zn.předkl.) 

30 

  

k usnesení č. 02583/RM1418/38 

  

Zastupitelstvo města 

  

1) rozhodlo 

  
že město nemá záměr prodat nemovitou věc v k.ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava, 

svěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava, a to část pozemku parc.č. 692/1, o výměře 172 

m2, oddělenou a nově označenou dle geometrického plánu č. 1357-91/2015 ze dne 28.5.2015 

jako pozemek parc.č. 692/3 - dle přílohy č. 1/2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo 

  
že město nemá záměr prodat nemovitou věc v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, svěřenou 

městskému obvodu Michálkovice, a to pozemek p.č.st. 350/8 

  

3) rozhodlo 

  
o záměru města prodat nemovitou věc v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava, svěřenou městskému 

obvodu Slezská Ostrava, a to pozemek p.č.st. 1829 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  



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 55/67  

 

ZM_M 48 

Návrh na záměr města neprodat pozemky v k.ú. Svinov, obec Ostrava; návrh 

nekoupit pozemky v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava 

  

Usnesení číslo: 0785/ZM1418/11 

(zn.předkl.) 

30 

  

k usnesení č. 02584/RM1418/38 

k usnesení č. 02383/RM1418/35 

  

Zastupitelstvo města 

  

1) rozhodlo 

  
že město nemá záměr prodat část pozemku parc.č. 659/171, ost. plocha, ost. komunikace v k.ú. 

Svinov, obec Ostrava o výměře 250 m
2
 dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 1/3 

předloženého materiálu, svěřeno městskému obvodu Svinov
 

  

2) rozhodlo 

  
že město nemá záměr prodat pozemek parc.č. 44/1, lesní pozemek v k.ú. Svinov, obec Ostrava, 

bez svěření městskému obvodu 

  

3) rozhodlo 

  
nekoupit pozemky v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava, a to 

parc.č. 811, trvalý travní porost 

parc.č. 812/1, trvalý travní porost 

parc.č. 842/1, trvalý travní porost 

parc.č. 842/2, trvalý travní porost 

parc.č. 842/3, trvalý travní porost 

ve vlastnictví JXXXXX HXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXX XXXXXXXX 

XXXXXXX XXXXXX, 708 00 Ostrava-Poruba 

  

 

ZM_M 69 

Návrh na změnu usnesení zastupitelstva města č. 0713/ZM1418/10 ze dne 

14.10.2015 

  

Usnesení číslo: 0786/ZM1418/11 

(zn.předkl.) 

30 

  

k usnesení č. 02656/RM1418/39 
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Zastupitelstvo města 

  

1) rozhodlo 

  
změnit své usnesení č. 0713/ZM1418/10 ze dne 14.10.2015  v bodě 1) tak,  že vypouští níže 

uvedený text: 

”- přípojky vody, elektřiny, kanalizace a plynu ke stavbě čp. 491” 

a nahrazuje se novým textem: 

”-  přípojky vody a kanalizace ke stavbě čp. 491” 

  

 

ZM_M 50 

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady Moravskoslezsko pro 

projekt “Pořízení vozidel pro sociální účely” příspěvkové organizace Čtyřlístek 

- centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava 

  

Usnesení číslo: 0787/ZM1418/11 

(zn.předkl.) 

31 

  

k usnesení č. 02526/RM1418/37 

  

Zastupitelstvo města 

  

1) souhlasí 

  
s podmínkami dle čl. II. odst. 5 bodu 5.3 Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální 

rady uzavřené mezi právnickou osobou Čtyřlístek - centrum pro osoby se 

zdravotním postižením Ostrava, příspěvkovou organizací, IČO 70631808, se sídlem 

Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava - Muglinov a Regionální radou regionu soudržnosti 

Moravskoslezsko, IČO 75082616, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava - Moravská 

Ostrava, pro projekt “Pořízení vozidel pro sociální účely”, reg. č. CZ.1.10/2.1.00/38.01799, v 

rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 dle přílohy č. 

1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele rozpočtu Čtyřlísku - centra pro osoby se zdravotním postižením 

Ostrava, příspěvkové organizace - zvýšení investičního příspěvku o 4 486 tis. Kč 

  

 

ZM_M 51 (zn.předkl.) 



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 57/67  

Návrh na schválení dodatku č. 3 ke zřizovací listině právnické osoby Čtyřlístek - 

centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace 

  

Usnesení číslo: 0788/ZM1418/11 

31 

  

k usnesení č. 02527/RM1418/37 

  

Zastupitelstvo města 

  

1) rozhodlo 

  
uzavřít dodatek č. 3 ke zřizovací listině  ze dne 21.5.2014 právnické osoby Čtyřlístek - centrum 

pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem Hladnovská 

751/119, PSČ 712 00, Ostrava-Muglinov, IČO 70631808, kterým se doplňuje předmět 

činnosti, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 

ZM_M 52 

Návrh na uzavření Dodatků č. 1 ke smlouvám o poskytnutí víceletých 

neinvestičních účelových dotací v oblasti sociální péče 

  

Usnesení číslo: 0789/ZM1418/11 

(zn.předkl.) 

31 

  

k usnesení č. 0157/ZM1418/3 

k usnesení č. 02529/RM1418/37 

  

Zastupitelstvo města 

  

1) rozhodlo 

  
o uzavření dodatků č. 1 ke smlouvám o poskytnutí víceletých neinvestičních účelových dotací 

v oblasti sociální péče (evid.č. 0352/2015/SVZV, 0353/2015/SVZV) s právnickou osobou 

Slezská diakonie, Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín, IČO 65468562, dle přílohy č. 3 a č. 5 

předloženého materiálu 

  

 

ZM_M 53 

Úprava závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací v oblastech 

zdravotnictví, sociální věci a školství 

  

Usnesení číslo: 0790/ZM1418/11 

(zn.předkl.) 

31 

  

k usnesení č. 02399/RM1418/35 

k usnesení č. 02400/RM1418/35 

k usnesení č. 02456/RM1418/36 

k usnesení č. 02460/RM1418/36 

k usnesení č. 02457/RM1418/36 
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Zastupitelstvo města 

  

1) schvaluje 

  
úpravu závazných ukazatelů rozpočtu: 

  

a) zvýšení investičního příspěvku 

Městská nemocnice Ostrava                                                                o 16.933 tis. Kč 

Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava     o   1.788 tis. Kč 

Středisko volného času, Ostrava - Moravská Ostrava                         o       542 tis. Kč 

Středisko volného času, Ostrava - Zábřeh                                           o       750 tis. Kč 

  

b) zvýšení neinvestičního příspěvku 

Městská nemocnice Ostrava                                                                o    1.867 tis. Kč  

Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava     o    2.210 tis. Kč 

Domov Slunovrat Ostrava                                                                    o       255 tis. Kč 

Domov Slunečnice Ostrava                                                                  o    2.312 tis. Kč 

Domov Korýtko                                                                                    o    1.045 tis. Kč 

Středisko volného času, Ostrava - Moravská Ostrrava                         o        558 tis. Kč 

Dům dětí a mládeže, Ostrava - Poruba                                                 o        450 tis. 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. 

Strana 59/67  

  

 

ZM_M 54 

Odpověď na dopis ochránkyni práv Mgr. Anně Šabatové, Ph.D. 

  

Usnesení číslo: 0791/ZM1418/11 

(zn.předkl.) 

31 

  

k usnesení č. 02610/RM1418/38 

  

Zastupitelstvo města 

  

1) bere na vědomí 

  
text odpovědi veřejné ochránkyni práv Mgr. Anně Šabatové, Ph.D. 

  

 

ZM_M 55 

Návrh na uzavření Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za 

jeho výkon mezi statutárním městem Ostrava, se sídlem Prokešovo nám. 8, 729 

30 Ostrava, IČO 00845451 a Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 

702 18 Ostrava, IČO 70890692 

  

Usnesení číslo: 0792/ZM1418/11 

(zn.předkl.) 

31 

  

k usnesení č. 02612/RM1418/38 

  

Zastupitelstvo města 

  

1) rozhodlo 

  
o uzavření Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon mezi 

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

Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692 dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu.  

  

 

ZM_M 56 

Žádost Salesiánského střediska volného času Don Bosco o poskytnutí 

mimořádné dotace v oblasti prevence kriminality a o uzavření dodatku č. 1 ke 

smlouvě ev. č. 0473/2015/SVZV 

  

Usnesení číslo: 0793/ZM1418/11 

(zn.předkl.) 

31 

  

k usnesení č. 02609/RM1418/38 

  

Zastupitelstvo města 
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1) rozhodlo 

  
- o poskytnutí mimořádné neinvestiční účelové dotace ve výši 94.000,- Kč na zabezpečení 

projektu “Oratoř”, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

- o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. 0473/2015/SVZV se subjektem Salesiánské 

středisko volného času Don Bosco, IČO 65468961, Vítkovická 1949/28, 702 00 Ostrava, dle 

přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 25.12.2015 

 vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 

  

 

ZM_M 57 

Návrh na uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z 

rozpočtu statutárního města Ostravy ev.č. 1531/2015/SVZV 

  

Usnesení číslo: 0794/ZM1418/11 

(zn.předkl.) 

31 

  

k usnesení č. 0334/ZM1418/5 

k usnesení č. 02611/RM1418/38 

  

Zastupitelstvo města 

  

1) rozhodlo 

  
o uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města 

Ostravy, ev.č. smlouvy 1531/2015/SVZV, mezi statutárním městem Ostrava a Dolní oblasti 

VÍTKOVICE, IČO 75125285, se sídlem Ruská 2887/101, 703 00 Ostrava-Vítkovice, dle 

přílohy č.3 předloženého materiálu 

  

 

ZM_M 58 

Neposkytnutí účelové dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy 

Mysliveckému spolku Václavovice u Frýdku-Místku, z. s. 

  

Usnesení číslo: 0795/ZM1418/11 

(zn.předkl.) 

33 

  

k usnesení č. 02535/RM1418/37 

  

Zastupitelstvo města 

  

1) rozhodlo 

  
o neposkytnutí účelové dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy ve výši 139.250 Kč 

právnické osobě: Myslivecký spolek Václavovice u Frýdku-Místku, z. s., IČO: 47654856, se 
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sídlem Ve Forotě 464, 739 34 Václavovice na realizaci projektu “KADIBUDKY” pro 21. 

století ... biologická třístupňová domovní čistírna odpadních vod STMH5/10 dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu a důvodové zprávy 

  

 

ZM_M 59 

Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně ZŠ a MŠ Ostrava, 

Ostrčilova 10, příspěvková organizace 

  

Usnesení číslo: 0796/ZM1418/11 

(zn.předkl.) 

33 

  

k usnesení č. 02538/RM1418/37 

  

Zastupitelstvo města 

  

1) rozhodlo 

  
v souladu s ustanovením § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů o prominutí odvodu do rozpočtu statutárního 

města Ostravy Základní škole a mateřské škole Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková 

organizace, IČO: 61989037, se sídlem Ostrčilova 2557/10, Moravská Ostrava, 702 00  Ostrava 

ve výši 100 % za porušení rozpočtové kázně dle ustanovení § 22 odst. 1 a odst. 2 písm. a) 

téhož zákona v rámci dotace poskytnuté na základě smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční 

dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ev. č. 2244/2014/OŽP dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu a důvodové zprávy 

  

 

ZM_M 49 

Návrh na založení obchodní společnosti Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o., 

návrh na schválení zakladatelské listiny obchodní společnosti Dům seniorů v 

Krásném Poli s.r.o., návrh na odejmutí věci ze svěření MOb Krásné Pole, návrh 

na vklad věcí do základního kapitálu obchodní společnosti Dům seniorů v 

Krásném Poli s.r.o., návrh na schválení prohlášení o vnesení nemovité věci 

  

Usnesení číslo: 0797/ZM1418/11 

(zn.předkl.) 

30 

  

k usnesení č. 02606/RM1418/38 

  

Zastupitelstvo města 

  

1) rozhodlo 

  
o založení obchodní společnosti Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o., jejímž jediným 

zakladatelem a společníkem bude statutární město Ostrava 

  

2) schvaluje 
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zakladatelskou listinu obchodní společnosti Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o. dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

  

3) rozhodlo 

  
o odejmutí Projektové dokumentace k územnímu řízení na investiční akci: “Novostavba 

Domova seniorů, včetně zpevněných obslužných ploch a napojení na sítě technické 

infrastruktury Krásné Pole Ostrava”, zpracována na základě smlouvy o dílo ze dne 20.7.2015, 

ev.č. 17/2015 SoD, uzavřené mezi SMO - MOb Krásné Pole jako objednatelem a Ing. arch. 

Martinem Jandou jako zhovovitelem, jejímž předmětem je Zpracování projektové 

dokumentace pro územní řízení, včetně inženýrské činnosti pro komunitní bydlení ”Dům 

seniorů Krásné Pole” 

ze svěření městskému obvodu Krásné Pole v souladu s ustanovením § 132 odst. 1 zákona č. 

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

  

4) rozhodlo 

  
vložit do základního kapitálu nově zakládané obchodní společnosti Dům seniorů v Krásném 

Poli s.r.o. formou peněžitého vkladu částku ve výši 806 000,- Kč. 

  

5) rozhodlo 

  
vložit níže uvedený majetek statutárního města Ostravy do základního kapitálu nově zakládané 

obchodní společnosti Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o. formou nepeněžitého vkladu, a to: 

- pozemek parc.č. 160, 

- pozemek parc.č. 161, 

- pozemek parc.č. 162, 

  vše v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava 

s tím, že předmětem vkladu do základního kapitálu nebude budova čp. 5, která je součástí 

pozemku parc.č. 160 v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava a která bude před samotným vkladem 

výše uvedených pozemků odstraněna - zdemolována, 

a dále Projektovou dokumentaci  uvedenou v bodě 3) návrhu tohoto usnesení. 

Celková výše nepeněžitého vkladu činí 2.098.000,- Kč. 

  

6) schvaluje 
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prohlášení o vnesení nemovitých věcí uvedených v bodě 5) návrhu tohoto usnesení do 

obchodní společnosti Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o. dle přílohy č. 3 tohoto materiálu. 

  

 

ZM_M 60 

Změna Územního plánu Ostravy 

  

Usnesení číslo: 0798/ZM1418/11 

(zn.předkl.) 

34 

  

k usnesení č. 02634/RM1418/38 

  

Zastupitelstvo města 

  

1) bere na vědomí 

  
informaci o rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ze dne 30.9.2015 

  

 

ZM_M 61 

Návrh na pořízení změny č. 2 Územního plánu Ostravy 

  

Usnesení číslo: 0799/ZM1418/11 

(zn.předkl.) 

34 

  

k usnesení č. 02635/RM1418/38 

  

Zastupitelstvo města 

  

1) rozhodlo 

  
- o pořízení změny č. 2 Územního plánu Ostravy v lokalitách č. 24, 28, 35, 37, 39, 40A, 40B, 

41, 42, 49, 50, 51, 54, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64A, 64C, 64D, 64E, 64F, 64G, 64H, 64I, 64J, 

64K, 64L, 65 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

- o nepořízení změny č. 2 Územního plánu Ostravy v lokalitách č. 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 

32, 33, 34, 36, 38, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 55, 56, 58, 64B, 66, 67, 68, 69, 70, 71 dle 

důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo 

  
podmínit pořízení změny č. 2 Územního plánu Ostravy částečnou úhradou nákladů na její 

zpracování u položek č. 24, 39, 41, 42, 49, 50, 51, 57, 59, 60, 62, 65 dle důvodové zprávy a 

příloh č. 1 až 5 předloženého materiálu 
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ZM_M 62 

Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1462/2015/OI/ZFUN 

  

Usnesení číslo: 0800/ZM1418/11 

(zn.předkl.) 

34 

  

k usnesení č. 02545/RM1418/37 ze dne 3.11.2015 

k usnesení č. 0369/ZM1418/4 ze dne 29.4.2015 

  

Zastupitelstvo města 

  

1) rozhodlo 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1462/2015/OI/ZFUN “Rozšíření výukového 

areálu Bělský les - výukové centrum” se zhotovitelem: 

OSTRAVSKÉ STAVBY a.s., Karolíny Světlé 958/11, 702 00  Ostrava Přívoz, IČO: 64610225 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 

ZM_M 63 

Návrh dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo - realizace stavby “Přístavba objektu IVC 

Slezská Ostrava” 

  

Usnesení číslo: 0801/ZM1418/11 

(zn.předkl.) 

34 

  

k usnesení č. 02622/RM1418/38 

  

Zastupitelstvo města 

  

1) rozhodlo 

  
o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1463/2015/OI/ZFUN ze dne 29.5.2015 mezi 

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

společností BYSTROŇ Group a.s., Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 27800466 

na realizaci stavby “Přístavba objektu IVC Slezská Ostrava”, kterým se mění cena díla a termín 

realizace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 

ZM_M 64 

Návrh na uzavření smluv o uzavření budoucího věcného břemene v souvislosti 

se stavbami zahrnutými do kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy 

  

Usnesení číslo: 0802/ZM1418/11 

(zn.předkl.) 

34 
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k usnesení č. 02623/RM1418/38 

  

Zastupitelstvo města 

  

1) rozhodlo 

  
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti věcného břemene” v souvislosti se 

stavbou “Kanalizační síť Nová Ves-Jih, inženýrské sítě 2.etapa, splašková kanalizace 

2.a3.stavba a čerpací stanice splašků č.2, mezi budoucím povinným XXXX XXXXXXXX 

XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX 

XXXXXXXXXXXXXXXX 

a budoucím oprávněným 

statutárním město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 

předmětem je stavba kanalizace na částech pozemku p.p.č. 448/4 v katastrálním území Nová 

Ves u Ostravy, obec Ostrava, dle přílohy č.2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo 

  
uzavřít “Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene” v souvislosti se 

stavbou “SSZ přechodu pro chodce č.2061 Těšínská - u kostela”, mezi budoucím povinným 

Moravskoslezským krajem, ul.28.října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692 

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451, jejímž předmětem 

je stavba kanalizace na částech pozemku p.č. 5596/1 v katastrálním území Slezská Ostrava, 

obec Ostrava, dle přílohy č.4 materiálu 

  

3) rozhodlo 

  
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a o právu provést stavbu” v 

souvislosti se stavbou “Rekonstrukce VO oblast Prokopská”, mezi budoucím povinným 

Asental Land, s.r.o., Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 27769143 

budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451, jejímž předmětem 

je stavba kanalizace na částech pozemků p.č. 748, p.č. 869 a p.č. 2397/1 v katastrálním území 

Slezská Ostrava, obec Ostrava, dle přílohy č.6 materiálu 



Statutární město Ostrava 
zastupitelstvo města 
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ZM_M 65 

Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebnosti” v souvislosti se stavbami 

zahrnutými do kapitálového rozpočtu města Ostravy 

  

Usnesení číslo: 0803/ZM1418/11 

(zn.předkl.) 
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k usnesení č. 02624/RM1418/38 

  

Zastupitelstvo města 

  

1) rozhodlo 

  
o uzavření “Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti”  v souvislosti se stavbou 

“Cyklostezky - úsek Seidlerovo nábřeží, Slezskoostravský  hrad” mezi povinným: 

Povodí Odry, státní podnik 

Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 702 00 

IČO: 70890021 

 a 

oprávněným: 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na částech pozemků parc.č. 1212/5 a parc.č. 5980/1 

 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo 

  
o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Cyklostezky - úsek 

Slezskoostravský hrad, Hrabová” mezi povinným: 

ČEZ, a.s. 

Duhová 1444/2, Praha 4, PSČ 140 53 

IČO: 45274649 

 a 

oprávněným: 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na částech pozemků parc.č. 399 v k.ú. Kunčičky a 

parc.č. 3638/1 v k.ú.Slezská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) rozhodlo 

  
o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě”  v souvislosti se stavbou “Odvedení 

odpadních vod z průmyslové zóny Paskov” mezi povinným: 

ČEZ, a.s. 

Duhová 1444/2, Praha 4, PSČ 140 53 

IČO: 45274649 



Statutární město Ostrava 
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 a 

oprávněným: 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na částech pozemků parc.č. 399 v k.ú. Kunčičky a 

parc.č. 3638/1 v k.ú.Slezská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

 

ZM_M 66 

Významná veřejná zakázka “Přístavba a nástavba Domova důchodců 

Korýtko”, poř. č. 137/2015 

  

Usnesení číslo: 0804/ZM1418/11 

(zn.předkl.) 
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k usnesení č. 02629/RM1418/38 

k usnesení č. 01892/RM1418/28 

  

Zastupitelstvo města 

  

1) schvaluje 

  
odůvodnění veřejné zakázky “Přístavba a nástavba Domova důchodců Korýtko”, poř. č. 

137/2015, dle ust. § 156 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů, v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 

  

 

 


