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Přehled usnesení zastupitelstva města dle čísel ze dne: 25.01.2017 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

1483/ZM1418/23 ZM_M 0 Schválení programu 23. zasedání zastupitelstva 

města konaného dne 25.1.2017 

35 

1484/ZM1418/23 ZM_M 0 Volba ověřovatelů zápisu z 23. zasedání 

zastupitelstva města konaného dne 25.01.2017 

72 

1485/ZM1418/23 ZM_M 0 Zpráva ověřovatelů zápisu z 22. zasedání 

zastupitelstva města 

72 

1486/ZM1418/23 ZM_M 1 Informace o činnosti orgánů města 35 

1487/ZM1418/23 ZM_M 3 Návrh na stanovení měsíčních odměn za výkon 

funkce neuvolněným členům ZMO 

35 

1488/ZM1418/23 ZM_M 4 Zpráva o činnosti statutového výboru 

zastupitelstva města a výboru zastupitelstva města 

pro udělování čestného občanství a cen města za 

rok 2016 

35 

1489/ZM1418/23 ZM_M 5 Memorandum o spolupráci v oblasti podpory 

podnikání a inovací 

35 

1490/ZM1418/23 ZM_M 6 Projekt Resolve - Dohoda o spolupráci s 

Moravskoslezským krajem a statutárním městem 

Opava 

35 

1491/ZM1418/23 ZM_M 21 Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace 

Českému svazu bojovníků za svobodu, z rozpočtu 

statutárního města Ostravy pro rok 2017 

35 

1492/ZM1418/23 ZM_M 22 Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace 

na pořádání Dnů NATO v Ostravě & Dnů 

vzdušných sil 2017 

35 

1493/ZM1418/23 ZM_M 23 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a 

doplňuje obecně závazná vyhláška č. 14/2013, 

Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a 

doplňků 

35 

1494/ZM1418/23 ZM_M 24 Strategický plán rozvoje statutárního města 

Ostravy na léta 2017-2023 

35 

1495/ZM1418/23 ZM_M 7 Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových 

dotací pro rok 2017 v oblastech sociální péče a 

protidrogové prevence 

30 

1496/ZM1418/23 ZM_M 8 Návrh na vyhlášení výzvy v oblasti kultury “750. 

výročí první písemné zmínky o městě” 

31 

1497/ZM1418/23 ZM_M 25 Žádost společnosti DK POKLAD, s.r.o. o 

navýšení investiční účelové dotace, o rozšíření 

účelu použití, o prodloužení doby použití a 

finančního vypořádání dotace 

31 

1498/ZM1418/23 ZM_M 35 Vyhlášení architektonické soutěže o návrh na 

řešení rekonstrukce historické budovy bývalých 

jatek pro účely galerie Plato Ostrava 

34 

1499/ZM1418/23 ZM_M 9 Stanovisko akcionáře ve věci uplatnění 

předkupního práva k akciím obchodní společnosti 

Vědecko-technologický park Ostrava, a.s. 

32 
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1500/ZM1418/23 ZM_M 10 Návrh na odejmutí městskému obvodu Lhotka 

nemovité věci v k.ú. Lhotka u Ostravy, obec 

Ostrava 

32 

1501/ZM1418/23 ZM_M 11 Návrh na odejmutí nemovitých věcí městskému 

obvodu Mariánské Hory a Hulváky a městskému 

obvodu Ostrava - Jih 

32 

1502/ZM1418/23 ZM_M 12 Návrh na záměr města směnit pozemky v k. ú. 

Pustkovec, obec Ostrava, svěřené MOb 

32 

1503/ZM1418/23 ZM_M 13 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. 

Vřesina u Bílovce, obec Vřesina 

32 

1504/ZM1418/23 ZM_M 14 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. 

Hrabůvka a v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava 

32 

1505/ZM1418/23 ZM_M 26 Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. 

Radvanice, obec Ostrava 

32 

1506/ZM1418/23 ZM_M 27 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. 

ú. Petřkovice u Ostravy (lokalita ul. Koblovská x 

Hlučínská), v k. ú. Mariánské Hory (lokalita ul. 

Šimáčkova x U Dvoru) a v k. ú. Lhotka u Ostravy 

(lokalita ul. U Splavu), obec Ostrava 

32 

1507/ZM1418/23 ZM_M 28 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v 

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

obec Ostrava 

32 

1508/ZM1418/23 ZM_M 29 Návrh uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu 

vlastnického práva k nemovité věci v k.ú. 

Kunčičky, obec Ostrava a návrh nabýt nemovité 

věci v k.ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava a 

uzavřít darovací smlouvu 

32 

1509/ZM1418/23 ZM_M 30 Návrh prodat pozemek v k.ú. Krásné Pole, obec 

Ostrava; Návrh na záměr města neprodat pozemek 

v k.ú. Svinov, obec Ostrava 

32 

1510/ZM1418/23 ZM_M 31 Návrh na vklad nemovitostí do základního 

kapitálu společnosti 

32 

1511/ZM1418/23 ZM_M 32 Informace týkající se naplnění povinností 

kupujícího ve vztahu ke stavbě „Polyfunkčního 

objektu RED HOUSE v Moravské Ostravě” 

32 

1512/ZM1418/23 ZM_M 36 Návrh koupit nemovitou věc v k.ú. Vítkovice, 

obec Ostrava 

32 

1513/ZM1418/23 ZM_M 15 Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 

2504/2015/OI/ZFUN ze dne 19.10.2015 na 

realizaci stavby “Zvýšení protipovodňové ochrany 

města - ul. U Hrůbků” 

34 

1514/ZM1418/23 ZM_M 16 Návrh na přijetí dotace z Integrovaného 

regionálního operačního programu 

34 

1515/ZM1418/23 ZM_M 17 Informace o průběhu pořizování změny č. 2 

Územního plánu Ostravy 

34 

1516/ZM1418/23 ZM_M 18 Návrh: “Zásady pro poskytování neinvestičních 

dotací na zachování a obnovu kulturní památky z 

rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 

34 
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2017”, včetně vyhlášení výběrového řízení 

1517/ZM1418/23 ZM_M 33 Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 

statutárního města Ostravy Nadaci na pomoc 

zvířatům 

33 

1518/ZM1418/23 ZM_M 34 Program na poskytování peněžních prostředků z 

rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2017 

“Revitalizace veřejného prostoru v Ostravě” 

33 

1519/ZM1418/23 ZM_M 19 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru 

zastupitelstva města za II. pololetí 2016 

61 

1520/ZM1418/23 ZM_M 20 Zpráva o činnosti Finančního výboru 

zastupitelstva města za 2. pololetí roku 2016 

61 

  
 
 
 
ZM_M 0 
Schválení programu 23. zasedání zastupitelstva města konaného dne 
25.1.2017 
  
Usnesení číslo: 1483/ZM1418/23 

(zn.předkl.) 
35 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
program 23. zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. 1. 2017 

  

 
ZM_M 0 
Volba ověřovatelů zápisu z 23. zasedání zastupitelstva města konaného 
dne 25.01.2017 
  
Usnesení číslo: 1484/ZM1418/23 

(zn.předkl.) 
72 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) volí 

  
za ověřovatele zápisu z 23. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 25.1.2017, paní Yvetu 

Sekerákovou a Ing. Vladimíra Stuchlého 
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ZM_M 0 
Zpráva ověřovatelů zápisu z 22. zasedání zastupitelstva města 
  
Usnesení číslo: 1485/ZM1418/23 

(zn.předkl.) 
72 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
zprávu ověřovatelů zápisu Ing. Kamila Bednáře a Ing. Zuzany Ožanové  o ověření zápisu z 22. 

zasedání zastupitelstva města, konaného dne 14. 12. 2016 

  

 
ZM_M 1 
Informace o činnosti orgánů města 
  
Usnesení číslo: 1486/ZM1418/23 

(zn.předkl.) 
35 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) bere na vědomí 

  
informaci o činnosti orgánů města 

  

 
ZM_M 3 
Návrh na stanovení měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným 
členům ZMO 
  
Usnesení číslo: 1487/ZM1418/23 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 05483/RM1418/79 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
navýšit odměny neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkce o 4% z aktuální výše 

odměn se zaokrouhlením odměny na celé stokoruny a stanovit je včetně pravidel pro sčítání 

jednotlivých odměn s účinností od 1.2.2017 následovně: 

a) člen zastupitelstva - základní odměna 1721 Kč+příplatek 879 Kč, tj. celkem 2600 Kč 

b) člen rady - základní odměna 5 600 Kč 
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c) předseda výboru zastupitelstva nebo komise rady - základní odměna 4 900 Kč 

d) člen výboru zastupitelstva nebo komise rady - základní odměna 3 500 Kč 

e) příplatek podle počtu obyvatel ve výši 879 Kč se poskytuje pouze za 1 funkci uvedenou pod 

   písmenem b) - d) v uvedeném pořadí, přičemž sčítání jednotlivých odměn se omezuje takto: 

a) odměna za výkon  funkce člena zastupitelstva a člena rady se zahrnuje do celkové měsíční  

   odměny ve všech případech, 

b) k tomu se přičítají odměny za výkon jiných dvou nejvyšších funkcí, 

c) nesčítají se odměny za výkon funkce předsedy výboru (komise) a člena téhož výboru  

  (komise). 

  

 
ZM_M 4 
Zpráva o činnosti statutového výboru zastupitelstva města a výboru 
zastupitelstva města pro udělování čestného občanství a cen města za 
rok 2016 
  
Usnesení číslo: 1488/ZM1418/23 

(zn.předkl.) 
35 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) projednalo 

  
zprávu o činnosti statutového výboru zastupitelstva města za rok 2016 uvedenou v důvodové 

zprávě předloženého materiálu 

  

2) projednalo 

  
zprávu o činnosti výboru zastupitelstva města pro udělování čestného občanství a cen města 

za rok 2016 uvedenou v důvodové zprávě předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 5 
Memorandum o spolupráci v oblasti podpory podnikání a inovací 
  
Usnesení číslo: 1489/ZM1418/23 

(zn.předkl.) 
35 
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k usnesení č. 05488/RM1418/79 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o uzavření Memoranda o spolupráci v oblasti podpory podnikání a inovací dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 6 
Projekt Resolve - Dohoda o spolupráci s Moravskoslezským krajem a 
statutárním městem Opava 
  
Usnesení číslo: 1490/ZM1418/23 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 01798/RM1418/28 
k usnesení č. 05489/RM1418/79 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o uzavření Dohody o spolupráci mezi statutárním městem Ostrava a Moravskoslezským krajem 

se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 70890692 a statutárním městem 

Opava se sídlem Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava, IČ: 00300535 v souvislosti s aktivitami 

v rámci realizace projektu „RESOLVE“ podpořeného v rámci Operačního programu 

INTERREG EUROPE dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
 

ZM_M 21 
Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace Českému svazu 
bojovníků za svobodu, z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 
2017 
  
Usnesení číslo: 1491/ZM1418/23 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 05538/RM1418/80 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ve 

výši 55.000,-Kč Českému svazu bojovníků za svobodu,   se sídlem Legerova 1854/22,   PSČ 

120 00 Praha - Nové Město, IČ 00442755  na  úhradu nájmu a  dalších služeb spojených  s 

užíváním kancelářských prostor v roce 2017  Oblastním výborem Českého svazu bojovníků za 
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svobodu gen. Mikuláše Končického  Ostrava,  náměstí Svatopluka Čecha 732/1, 702 00 

Ostrava - Přívoz 

  

2) rozhodlo 

  
o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 

statutárního města Ostravy  mezi  statutárním městem Ostrava,  Prokešovo nám. 8, 729 30 

Ostrava, IČ: 00845451, a Českým svazem bojovníků za svobodu,  se sídlem 

Legerova  1854/22, PSČ 120 00 Praha - Nové Město, IČ: 00442755 dle přílohy  č. 2 

předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 22 
Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace na pořádání Dnů 
NATO v Ostravě & Dnů vzdušných sil 2017 
  
Usnesení číslo: 1492/ZM1418/23 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 05539/RM1418/80 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

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

2 500 tis. Kč spolku Jagello 2000 se sídlem Výstavní 2224/8, 709 00   Ostrava - Mariánské 

Hory, IČO 70640866, na pořádání Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil Armády České 

republiky 2017  

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

 

- sníží běžné výdaje na § 2143, pol. 5909, ÚZ 7117, ORJ 221 o 2 500 tis. Kč 

- zvýší neinvestiční transfery na § 2143, pol. 5222, ÚZ 7117, ORJ 221 o 2 500 tis. Kč 

  

3) rozhodlo 

  
o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 

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

729 30   Ostrava, IČO 00845451 a spolkem Jagello 2000 se sídlem Výstavní 2224/8,  

709 00   Ostrava - Mariánské Hory, IČO 70640866 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu  

s úpravou 
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4) ukládá 

  
radě města 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

Termín: 31. 1. 2017 

  

 
ZM_M 23 
Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně 
závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších 
změn a doplňků 
  
Usnesení číslo: 1493/ZM1418/23 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 05541/RM1418/80 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) vydává 

  
obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 14/2013, 

Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) stanoví 

  
že spolu s primátorem podepíše obecně závaznou vyhlášku dle bodu 1) tohoto usnesení 

náměstek primátora Mgr. Michal Mariánek 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 25.01.2017 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

ZM_M 24 
Strategický plán rozvoje statutárního města Ostravy na léta 2017-2023 
  
Usnesení číslo: 1494/ZM1418/23 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 05544/RM1418/80 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) souhlasí 

  
se Strategickým plánem rozvoje statutárního města Ostravy na léta 2017-2023 dle přílohy č. 1 
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předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 7 
Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací pro rok 2017 v 
oblastech sociální péče a protidrogové prevence 
  
Usnesení číslo: 1495/ZM1418/23 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 05493/RM1418/79 
k usnesení č. 1169/ZM1418/18 
k usnesení č. 1423/ZM1418/22 
k usnesení č. 2760/ZM1014/34 
k usnesení č. 1251/ZM1418/19 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
- o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti sociální péče na rok 2017 dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu 

- o uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti sociální péče na rok 

2017 dle návrhu uvedeném v příloze č. 5 se subjekty zabezpečujícími sociální služby 

uvedenými v příloze č. 1 předloženého materiálu 

-  o uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti sociální péče na rok 

2017 dle návrhu uvedeném v příloze č. 6 se subjekty zabezpečujícími související aktivity 

uvedenými v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo 

  
- o neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti sociální péče na rok 2017 dle 

přílohy č. 2 předloženého materiálu z důvodů, které jsou ve vztahu k jednotlivým žadatelům 

uvedeny v téže příloze 

  

3) rozhodlo 

  
- o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti protidrogové prevence na rok 2017 dle 

přílohy č. 4 předloženého materiálu 

- o uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti protidrogové 

prevence na rok 2017 dle návrhu uvedeném v příloze č. 5 se subjekty zabezpečujícími sociální 
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služby uvedenými v příloze č. 4 předloženého materiálu 

- o uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti protidrogové 

prevence na rok 2017 dle návrhu uvedeném v příloze č. 6 se subjekty zabezpečujícími 

související aktivity uvedenými v příloze č. 4 předloženého materiálu 

  

4) schvaluje 

  
finanční rezervu: 

- v oblasti sociální péče v celkové výši 7.870.000 Kč a 

- v oblasti protidrogové prevence v celkové výši 894.000 Kč 

Finanční rezerva je alokována v rozpočtu ORJ 180 pro plánovaný rozvoj sociálních služeb dle 

4. Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 

2015 - 2018 a Strategie protidrogové politiky statutárního města Ostravy na období 

2016-2020 pro řešení mimořádných okolností v průběhu roku 2017 

  

5) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- s n i ž u j í 

běžné výdaje 

§ 4351, pol. 5909, ÚZ 7301, ORJ 180                           o                                       27 776 tis. Kč 

§ 4351, pol. 5909, ÚZ 7303, ORJ 180                            o                                         1 040 tis. Kč 

- z v y š u j í 

neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům právnickým osobám 

§ 4350, pol. 5213, ÚZ 7301, ORJ 180                            o                                            750 tis. Kč 

- z v y š u j í 

neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 

§ 4311, pol. 5221, ÚZ 7301, ORJ 180                          o                                          2 045 tis. Kč 

             pol. 5222, ÚZ 7301, ORJ 180                          o                                          1 140 tis. Kč 

             pol. 5223, ÚZ 7301, ORJ 180                          o                                             980 tis. Kč 

§ 4344, pol. 5221, ÚZ 7301, ORJ 180                           o                                             910 tis. Kč 

             pol. 5223, ÚZ 7301, ORJ 180                            o                                             395 tis. Kč 
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§ 4350, pol. 5221, ÚZ 7301, ORJ 180                           o                                             475 tis. Kč 

  

§ 4351, pol. 5221, ÚZ 7301, ORJ 180                           o                                          2 200 tis. Kč 

             pol. 5222, ÚZ 7301, ORJ 180                          o                                               70 tis. Kč 

§ 4352, pol. 5223, ÚZ 7301, ORJ 180                           o                                             230 tis. Kč 

§ 4353, pol. 5221, ÚZ 7301, ORJ 180                           o                                             300 tis. Kč 

             pol. 5222, ÚZ 7301, ORJ 180                          o                                               57 tis. Kč 

§ 4354, pol. 5221, ÚZ 7301, ORJ 180                        o                               350 tis. Kč   

             pol. 5222, ÚZ 7301, ORJ 180                         o                                             200 tis. Kč 

§ 4355, pol. 5223, ÚZ 7301, ORJ 180                        o                                             700 tis. Kč 

§ 4356, pol. 5222, ÚZ 7301, ORJ 180                          o                                          1 750 tis.Kč 

        pol. 5223, ÚZ 7301, ORJ 180                     o                                             550 tis. Kč 

§ 4357, pol. 5221, ÚZ 7301, ORJ 180                           o                                             310 tis. Kč 

             pol. 5223, ÚZ 7301, ORJ 180                          o                                             560 tis. Kč 

§ 4359, pol. 5221, ÚZ 7301, ORJ 180                           o                                             260 tis. Kč 

             pol. 5222, ÚZ 7301, ORJ 180                          o                                             400 tis. Kč 

§ 4371, pol. 5221, ÚZ 7301, ORJ 180                          o                                          1 205 tis. Kč 

             pol. 5222, ÚZ 7301, ORJ 180                          o                                          1 720 tis. Kč 

             pol. 5223, ÚZ 7301, ORJ 180                          o                                          1 328 tis. Kč 

§ 4372, pol. 5222, ÚZ 7301, ORJ 180                           o                                             150 tis. Kč 

             pol. 5223, ÚZ 7301, ORJ 180                          o                                             550 tis. Kč 

§ 4374, pol. 5222, ÚZ 7301, ORJ 180                           o                                             870 tis. Kč 

§ 4375, pol. 5221, ÚZ 7301, ORJ 180                           o                                          1 200 tis. Kč 

             pol. 5222, ÚZ 7301, ORJ 180                          o                                             480 tis. Kč 

             pol. 5223, ÚZ 7301, ORJ 180                          o                                          1 200 tis. Kč 

§ 4376, pol. 5222, ÚZ 7301, ORJ 180                          o                                             230 tis. Kč 
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§ 4378, pol. 5221, ÚZ 7301, ORJ 180                          o                                             598 tis. Kč 

             pol. 5222, ÚZ 7301, ORJ 180                          o                                          1 410 tis. Kč 

§ 4379, pol. 5221, ÚZ 7301, ORJ 180                           o                                             825 tis. Kč 

             pol. 5222, ÚZ 7301, ORJ 180                          o                                          2 318 tis. Kč 

             pol. 5223, ÚZ 7301, ORJ 180                          o                                             100 tis. Kč 

- s n i ž u j í 

běžné výdaje 

§ 4349, pol. 5909, ÚZ 7400, ORJ180                           o                                            830  tis. Kč 

- z v y š u j í 

neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 

§ 4311, pol. 5222, ÚZ 7400, ORJ 180                           o                                             350 tis. Kč 

§ 4349, pol. 5221, ÚZ 7400, ORJ 180                           o                                             120 tis. Kč 

§ 4376, pol. 5222, ÚZ 7400, ORJ 180                           o                                             200 tis. Kč 

§ 4378, pol. 5222, ÚZ 7400, ORJ 180                          o                                             160 tis. Kč 

 

  

6) ukládá 

  
radě města 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 5) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.01.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 
 
 

ZM_M 8 
Návrh na vyhlášení výzvy v oblasti kultury “750. výročí první písemné 
zmínky o městě” 
  
Usnesení číslo: 1496/ZM1418/23 

(zn.předkl.) 
31 

  
k usnesení č. 05496/RM1418/79 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) si vyhrazuje 

  
schválení výzvy v oblasti kultury “750. výročí první písemné zmínky o městě” na podporu 
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projektů připomínajících historii města Ostravy dle přílohy č. 1 a dle důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
vyhlášení výzvy v oblasti kultury “750. výročí první zmínky o městě” na podporu projektů 

připomínajících historii města Ostravy dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j í 

běžné výdaje na ORJ 221 

na § 2141, pol. 5169                                                                o                 850 tis. Kč 

- z v y š u j í 

ostatní neinvestiční výdaje na ORJ 160 

§ 3319, pol. 5901                                                                    o                 850  tis. Kč 

 

  

4) ukládá 

  
radě města 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.01.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

ZM_M 25 
Žádost společnosti DK POKLAD, s.r.o. o navýšení investiční účelové 
dotace, o rozšíření účelu použití, o prodloužení doby použití a 
finančního vypořádání dotace 
  
Usnesení číslo: 1497/ZM1418/23 

(zn.předkl.) 
31 

  
k usnesení č. 05533/RM1418/80 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o navýšení poskytnuté investiční účelové dotace o 20.000 tis. Kč společnosti DK POKLAD, 
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s.r.o., se sídlem M. Kopeckého 675, PSČ 708 00 Ostrava-Poruba, IČO 47670576, na realizaci 

stavby “Rekonstrukce Domu kultury Poklad”, o rozšíření účelu použití, o prodloužení doby 

použití a doby závěrečného finančního vypořádání dotace a o uzavření Dodatku č. 8 

ke smlouvě ev. č. 1343/2012/KZ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo 

  
uložit radě města 

v případě prokazatelné potřeby čerpání finančních prostředků poskytnuté investiční dotace na 

realizaci stavby “Rekonstrukce Domu kultury Poklad“ v roce 2017 nad rámec již k tomu 

schváleného rozpočtového krytí, zahrnout potřebnou výši finančních prostředků do návrhu 

rozdělení přebytku hospodaření za rok 2016 na realizaci stavby “Rekonstrukce Domu kultury 

Poklad” 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 21.06.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
3) rozhodlo 

  
uložit radě města 

zahrnout do návrhu rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2018 částku představující 

případnou nevyčerpanou část poskytnuté investiční dotace na realizaci stavby 

“Rekonstrukce Domu kultury Poklad“ 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 13.12.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

ZM_M 35 
Vyhlášení architektonické soutěže o návrh na řešení rekonstrukce 
historické budovy bývalých jatek pro účely galerie Plato Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1498/ZM1418/23 

(zn.předkl.) 
34 

  
k usnesení č. 05579/RM1418/80 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
znění soutěžních podmínek architektonické soutěže o návrh na řešení rekonstrukce historické 

budovy bývalých jatek pro účely galerie Plato Ostrava v Ostravě dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu s úpravou 
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ZM_M 9 
Stanovisko akcionáře ve věci uplatnění předkupního práva k akciím 
obchodní společnosti Vědecko-technologický park Ostrava, a.s. 
  
Usnesení číslo: 1499/ZM1418/23 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 05497/RM1418/79 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
vzdát se přednostního práva k odkupu 8 kusů kmenových akcií obchodní společnosti 

Vědecko-technologický park Ostrava, a.s. 

  

 
ZM_M 10 
Návrh na odejmutí městskému obvodu Lhotka nemovité věci v k.ú. 
Lhotka u Ostravy, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1500/ZM1418/23 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 05507/RM1418/79 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
odejmout níže uvedené nemovité věci ze svěření městskému obvodu Lhotka v souladu s 

ustanovením § 132 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění 

pozdějších předpisů, a to: 

pozemek parc.č. 374/1  

pozemek parc.č. 375/1 

k.ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava 

  

 
ZM_M 11 
Návrh na odejmutí nemovitých věcí městskému obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky a městskému obvodu Ostrava - Jih 
  
Usnesení číslo: 1501/ZM1418/23 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 05510/RM1418/79 
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Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o odejmutí 

pozemku p.č.st. 1272 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 1119 

a pozemku p.p.č. 142/10 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, 

vše v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, včetně součástí a příslušenství, městskému obvodu 

Mariánské Hory a Hulváky  

v souladu s ustanovením § 132 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů  

  

2) rozhodlo 

  
o odejmutí 

pozemku parc.č. 1681/372 - ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Stará Bělá, obec 

Ostrava, městskému obvodu Ostrava – Jih 

v souladu s ustanovením § 132 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů  

  

 
ZM_M 12 
Návrh na záměr města směnit pozemky v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, 
svěřené MOb 
  
Usnesení číslo: 1502/ZM1418/23 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 05498/RM1418/79 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o záměru města směnit níže uvedené nemovité věci v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, a to: 

z vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Pustkovec 

- část pozemku parc. č. 4222/1 o výměře 105 m2, která je dle geometrického plánu č. 

5643-45/2016 ze dne 20.4.2016 vyhotoveného pro k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, označená 

jako pozemek parc.č. 4222/7 v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava 

- část pozemku parc. č. 4223/1 o výměře 6 m2, která je dle geometrického plánu č. 

5643-45/2016 ze dne 20.4.2016 vyhotoveného pro k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, označená 

jako pozemek parc. č. 4223/6 v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava 

 

za 

- část pozemku parc. č. 4403 o výměře 28 m2, která je dle geometrického plánu č. 
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5643-45/2016 ze dne 20.4.2016 vyhotoveného pro k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, označená 

jako pozemek parc. č. 4403/4 v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava 

- pozemek parc. č. 4223/4 o výměře 83 m2 

ve vlastnictví XXXXXXXX XXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXXXX 

XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXXX XXX XX 

a zároveň  si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
ZM_M 13 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Vřesina u Bílovce, 
obec Vřesina 
  
Usnesení číslo: 1503/ZM1418/23 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 05505/RM1418/79 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o záměru města prodat nemovité věci v k.ú. Vřesina u Bílovce, obec Vřesina, a to pozemky: 

- parc.č. 1174/6 

- parc.č. 1698/14 

- parc.č. 1698/15 

- parc.č. 1698/17 

- parc.č. 1701/4 

- parc.č. 1701/6 

- parc.č. 1701/9 

- parc.č. 1701/11 

- parc.č. 1701/12 

- parc.č. 1705/6 

- parc.č. 1709/49 

- parc.č. 1709/50 

- parc.č. 1715/34 

- parc.č. 1715/35 

- parc.č. 1717/2 

- parc.č. 1717/4 

- parc.č. 1717/5 

- parc.č. 1717/9 

- parc.č. 1717/10 

- parc.č. 1717/11 

- parc.č. 1717/12 

- parc.č. 1717/13 

- parc.č. 1717/15 

- parc.č. 1717/16 

- parc.č. 1719/7 
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- parc.č. 1719/8 

- parc.č. 1719/9 

- parc.č. 1719/10 

- parc.č. 1719/11 

- parc.č. 1719/37 

- parc.č. 1719/38 

- parc.č. 1719/39 

- parc.č. 1720/2 

- parc.č. 1722/3 

- parc.č. 1753/65 

- parc.č. 1760/2 

- parc.č. 1760/3 

- parc.č. 2130/27 

- parc.č. 2130/29 

- parc.č. 2130/30 

- parc.č. 2137/2 

- parc.č. 2137/7 

- parc.č. 2137/15 

- parc.č. 2137/19 

- parc.č. 2137/20 

- parc.č. 2137/21 

- parc.č. 2137/24 

- parc.č. 2137/25 

- parc.č. 2137/26 

- parc.č. 2137/28 

- parc.č. 2137/29 

- parc.č. 2137/31 

- parc.č. 2137/36 

- parc.č. 2137/39 

- parc.č. 2137/40 

- parc.č. 2137/42 

- parc.č. 2522/1 

- parc.č. 2522/2 

- parc.č. 2522/3 

- parc.č. 2522/4 

- parc.č. 2522/5 

- parc.č. 2522/6 

- parc.č. 2522/7 

- parc.č. 2522/8 

- parc.č. 2522/10 

- parc.č. 2522/11 

- parc.č. 2522/12 

- parc.č. 2522/13 

- parc.č. 2522/14 

- parc.č. 2523/1 

- parc.č. 2523/2 

- parc.č. 2523/3 

- parc.č. 2523/5 
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- parc.č. 2523/6 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
ZM_M 14 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Hrabůvka a v k.ú. 
Zábřeh-VŽ, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1504/ZM1418/23 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 05506/RM1418/79 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o záměru města prodat část pozemku p.p.č. 245/1 - ost. plocha, zeleň o výměře 24 m2 v k.ú. 

Hrabůvka, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému 

obvodu Ostrava-Jih, která je dle geometrického plánu č. 1422-89/2016 vyhotoveného pro 

k.ú.  Hrabůvka, označena jako pozemek p.p.č. 245/29 - ost. plocha, jiná plocha v k.ú. 

Hrabůvka  

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodlo 

  
o záměru města prodat níže uvedené nemovité věci v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřené městskému obvodu Vítkovice, a to: 

-  pozemek p.p.č. 1551 

- část pozemku p.p.č. 1559, ost. plocha, jiná plocha  o výměře 33 m2, která je dle 

návrhu geometrického plánu č. 1995-230/2016 vyhotoveného  pro k.ú. Zábřeh-VŽ,  označena 

jako pozemek p.p.č. 1559/1 - ost. plocha, jiná plocha v k.ú. Zábřeh-VŽ 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
ZM_M 26 
Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. Radvanice, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1505/ZM1418/23 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 05550/RM1418/80 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 
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o záměru města směnit nemovité věci v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, a to: 

- pozemek parc.č. 198/21 

- část pozemku parc. č. 198/12, o výměře 79 m2, oddělena a nově označena dle geometrického 

plánu č. 2173-70/2016 jako pozemek parc.č. 198/26 

- část pozemku parc. č. 198/13, o výměře 45 m2, oddělena a nově označena dle geometrického 

plánu č. 2173-70/2016 jako pozemek parc.č. 198/28 

(ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Radvanice a Bartovice) 

za 

- část pozemku parc.č. 198/20, o výměře 106 m2, oddělena a nově označena dle geometrického 

plánu č. 2173-70/2016 jako pozemek parc. č. 198/27 

(ve vlastnictví fyzických osob) 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
 

  

 
ZM_M 27 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Petřkovice u Ostravy 
(lokalita ul. Koblovská x Hlučínská), v k. ú. Mariánské Hory (lokalita ul. 
Šimáčkova x U Dvoru) a v k. ú. Lhotka u Ostravy (lokalita ul. U Splavu), 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1506/ZM1418/23 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 05551/RM1418/80 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o záměru města prodat 

- část  pozemku parc. č. 572/1 o výměře 55 m2 v k. ú.  Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, 

která  je  dle geometrického  plánu  č. 1925-90/2015  vyhotoveného pro k.ú. Petřkovice u 

Ostravy, označena  písmenem a 

a 

- část  pozemku parc. č. 576/1 o výměře 87 m2 v k. ú.  Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, 

která  je  dle geometrického  plánu  č. 1925-90/2015  vyhotoveného pro k.ú. Petřkovice u 

Ostravy, označena  písmenem b 

obě včleněné do nově vzniklého pozemku parc. č. 576/6 o výměře 142 m2 v k. ú. Petřkovice u 

Ostravy, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Petřkovice, 

viz příloha č. 1 předloženého materiálu, 

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

  
o záměru města prodat 

pozemek p.č.st. 1261 

pozemek p.p.č. 104/16 

pozemek p.p.č. 104/20 

pozemek p.p.č. 104/21 

pozemek p.p.č. 104/26 

pozemek p.p.č. 104/27 

pozemek p.p.č. 2691 

vše v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, 

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

Hulváky, 

viz příloha č. 2 předloženého materiálu, 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

3) rozhodlo 

  
o záměru města prodat 

pozemek parc. č. 805/2 

pozemek parc. č. 805/3 

pozemek parc. č. 805/4 

pozemek parc. č. 866/1 

pozemek parc. č. 866/3 

pozemek parc. č. 904/5 

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

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Lhotka, 

viz příloha č. 3 předloženého materiálu, 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
ZM_M 28 
Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Krásné Pole, obec 
Ostrava a v k.ú. Svinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1507/ZM1418/23 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 05552/RM1418/80 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o záměru města neprodat: 

- část pozemku parc.č. 2232/3 o výměře 447 m2 

- část pozemku parc.č. 2241/1 o výměře 352 m2, oba v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava, 
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ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřených městskému obvodu Krásné Pole, 

dle zákresu, který je přílohou č. 2 tohoto materiálu  

  

2) rozhodlo 

  
o záměru města neprodat: 

- část pozemku parc.č. 1214/1 o výměře 433 m2 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřena městskému obvodu Svinov, 

dle zákresu, který je přílohou č. 4 tohoto materiálu 

  

3) rozhodlo 

  
o záměru města neprodat: 

- část pozemku parc.č. 563/1 o výměře 36 m2 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřena městskému obvodu Svinov, 

dle zákresu, který je přílohou č. 6 tohoto materiálu 

  

 
ZM_M 29 
Návrh uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k 
nemovité věci v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava a návrh nabýt nemovité 
věci v k.ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava a uzavřít darovací 
smlouvu 
  
Usnesení číslo: 1508/ZM1418/23 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 05553/RM1418/80 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
změnit přílohu č. 1/6 usnesení č. 0831/ZM1418/12 ze dne 16.12.2015 a nahradit novou 

přílohou č. 1/3 dle předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo 

  
přijmout darem nemovité věci, a to: 

pozemek parc.č. 14/11 

pozemek parc.č. 14/17 

oba v k.ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava 

od vlastníka 

Česká republika, právo hospodařit s majetkem státu DIAMO, státní podnik,  IČO 000 02 739, 

sídlo Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem 
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 a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 2/5 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 30 
Návrh prodat pozemek v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava; Návrh na 
záměr města neprodat pozemek v k.ú. Svinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1509/ZM1418/23 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 05557/RM1418/80 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
prodat část pozemku parc.č. 1939/9, ost. plocha, jiná plocha o výměře 38 m2 v k. ú. Krásné 

Pole, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, která je dle geometrického plánu 

č. 2116-148/2016 vyhotoveného pro k.ú. Krásné Pole označená jako nový pozemek parc.č. 

1939/11, ost. plocha, jiná plocha, nesvěřeno městskému obvodu 

do společného jmění manželů XXX XXXXXXXXXXX, datum narození XXXXXXXXX a 

XXXXXX XXXXXXXXX, datum narození XXXXXXXX, oba bydliště XXXXXXXX 

XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX 

za kupní cenu ve výši 19.000,-Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
 

  

2) rozhodlo 

  
že město nemá záměr prodat pozemek parc.č. 1105/1 v k. ú. Svinov, obec Ostrava, ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřeno městskému obvodu 

  

 
ZM_M 31 
Návrh na vklad nemovitostí do základního kapitálu společnosti 
  
Usnesení číslo: 1510/ZM1418/23 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 05559/RM1418/80 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
vložit níže uvedený majetek statutárního města Ostravy do základního kapitálu společnosti 

Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s. r .o., se sídlem: Ostrava - Poruba, Čkalovova 

6144/20, PSČ 708 00, IČO: 25385691, formou nepeněžitého vkladu, a to věci nemovité - 
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pozemky: 

p. p. č. 460/16 sportoviště a rekreační plocha 

p. p. č. 1534 ostatní plocha, jiná plocha 

p. p. č. 1563 ostatní plocha, jiná plocha 

vše včetně trvalých porostů 

a část pozemku, který je dle geometrického plánu pro rozdělení pozemků č. 1987-248/2016 ze 

dne 25.08.2016 označen jako pozemek p. p. č. 460/1 ostatní plocha, manipulační plocha o 

výměře 61.565 m2, vzniklý z pozemku p. p. č. 460/1 ostatní plocha, manipulační plocha, a to 

včetně části komunikace, trvalých porostů a plotu na tomto pozemku. 

Nepeněžitý vklad je oceněn znaleckým posudkem částkou 33.941.000,- Kč.
 

  

 
ZM_M 32 
Informace týkající se naplnění povinností kupujícího ve vztahu ke 
stavbě „Polyfunkčního objektu RED HOUSE v Moravské Ostravě” 
  
Usnesení číslo: 1511/ZM1418/23 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 05560/RM1418/80 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) bere na vědomí 

  
informaci týkající se naplnění povinností kupujícího vyplývajících z Kupní smlouvy a smlouvy 

o předkupním právu ev. č. 1796/2008MJ ze dne 19.07.2008 ve znění dodatku č. 2 ev. č. 

1796D2/2015/MJ ze dne 30.10.2015, ve vztahu ke stavbě „Polyfunkčnímu objektu RED 

HOUSE v Moravské Ostravě“ 

  

 
ZM_M 36 
Návrh koupit nemovitou věc v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1512/ZM1418/23 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 05615/RM1418/81 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
koupit pozemek parc.č. 914/1, k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, od vlastníka VÍTKOVICE, a.s., 

IČO 451 93 070, sídlo Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava, za dohodnutou kupní cenu 

479.000,- Kč 
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a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo 

  
vyhradit si rozhodnutí označit pozemek uvedený v bodu 1) tohoto usnesení, jakožto majetek 

svěřený 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 pozemek 

uvedený v bodu 1) tohoto usnesení statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  

3) rozhodlo 

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

tohoto usnesení statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  

 
ZM_M 15 
Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2504/2015/OI/ZFUN ze dne 
19.10.2015 na realizaci stavby “Zvýšení protipovodňové ochrany města 
- ul. U Hrůbků” 
  
Usnesení číslo: 1513/ZM1418/23 

(zn.předkl.) 
34 

  
k usnesení č. 05433/RM1418/78 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2504/2015/OI/ZFUN ze dne 19.10.2015 na 

realizaci stavby “Zvýšení protipovodňové ochrany města - ul. U Hrůbků” dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 16 
Návrh na přijetí dotace z Integrovaného regionálního operačního 
programu 
  
Usnesení číslo: 1514/ZM1418/23 

(zn.předkl.) 
34 

  
k usnesení č. 05449/RM1418/78 
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Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o přijetí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu 

od poskytovatele: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15  Praha 1 

na projekt “Územní studie č. 02/2015/Z/SV” ze specifického cíle 3.3 Podpora pořizování a 

uplatňování dokumentů územního rozvoje, výzva č. 9 Územní studie dle podmínek viz. příloha 

č. 1 a 2 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 17 
Informace o průběhu pořizování změny č. 2 Územního plánu Ostravy 
  
Usnesení číslo: 1515/ZM1418/23 

(zn.předkl.) 
34 

  
k usnesení č. 05524/RM1418/79 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) bere na vědomí 

  
informaci o průběhu pořizování změny č. 2 Územního plánu Ostravy dle důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s pokračováním pořizování změny č. 2 Územního plánu Ostravy dle důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 18 
Návrh: “Zásady pro poskytování neinvestičních dotací na zachování a 
obnovu kulturní památky z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 
2017”, včetně vyhlášení výběrového řízení 
  
Usnesení číslo: 1516/ZM1418/23 

(zn.předkl.) 
34 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
Zásady pro poskytování neinvestičních dotací na zachování a obnovu kulturní památky z 

rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2017” - dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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2) rozhodlo 

  
o vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí neinvestičních dotací na zachování a obnovu 

kulturní památky z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2017 v termínech dle přílohy č. 

1 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 

zajistit vyhlášení výběrového řízení dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing.arch. Cyril Vltavský, T: 31.01.2017 

 vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 

  
 

ZM_M 33 
Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města 
Ostravy Nadaci na pomoc zvířatům 
  
Usnesení číslo: 1517/ZM1418/23 

(zn.předkl.) 
33 

  
k usnesení č. 05535/RM1418/80 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

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

850.000 Kč právnické osobě: Nadace na pomoc zvířatům, IČO: 25817981, se sídlem 

Ukrajinská 1536, 708 00  Ostrava-Poruba na pomoc zvířatům, především psům, kočkám a 

jiným domácím zvířatům v době nemoci, opuštění, poranění či týrání dle přílohy č. 1 a 

důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo 

  
na straně statutárního města Ostravy o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční 

dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy s právnickou osobou: Nadace na pomoc 

zvířatům, IČO: 25817981, se sídlem Ukrajinská 1536, 708 00  Ostrava-Poruba dle bodu 1) 

tohoto usnesení a přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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ZM_M 34 
Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního 
města Ostravy na rok 2017 “Revitalizace veřejného prostoru v Ostravě” 
  
Usnesení číslo: 1518/ZM1418/23 

(zn.předkl.) 
33 

  
k usnesení č. 05534/RM1418/80 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 

2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a důvodové zprávy 

  

2) schvaluje 

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

  

3) rozhodlo 

  
o vyhlášení výběrového řízení na poskytování prostředků z rozpočtu statutárního města 

Ostravy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

4) ukládá 

  
radě města 

zahrnout do návrhu rozdělení přebytku hospodaření města za rok 2016 částku 5 mil. Kč na 

financování programu “Revitalizace veřejného prostoru v Ostravě” 

  

 
ZM_M 19 
Zpráva o činnosti Kontrolního výboru zastupitelstva města za II. pololetí 
2016 
  
Usnesení číslo: 1519/ZM1418/23 

(zn.předkl.) 
61 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) bere na vědomí 

  
Zprávu o činnosti Kontrolního výboru zastupitelstva města za II. pololetí 2016, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  



Statutární město Ostrava 
zastupitelstvo města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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ZM_M 20 
Zpráva o činnosti Finančního výboru zastupitelstva města za 2. pololetí 
roku 2016 
  
Usnesení číslo: 1520/ZM1418/23 

(zn.předkl.) 
61 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) bere na vědomí 

  
Zprávu o činnosti Finančního výboru zastupitelstva města za 2. pololetí roku 2016 

  

 
  
 
 


