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Přehled usnesení zastupitelstva města dle čísel ze dne: 01.03.2017 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

1521/ZM1418/24 ZM_M 0 Schválení programu 24. zasedání zastupitelstva 

města konaného dne 01.03.2017 

35 

1522/ZM1418/24 ZM_M 0 Volba ověřovatelů zápisu z 24. zasedání 

zastupitelstva města konaného dne 01.03.2017 

72 

1523/ZM1418/24 ZM_M 0 Zpráva ověřovatelů zápisu z 23. zasedání 

zastupitelstva města 

72 

1524/ZM1418/24 ZM_M 1 Informace o činnosti orgánů města 35 

1525/ZM1418/24 ZM_M 46 Návrh na založení společnosti s ručením 

omezeným 

32 

1526/ZM1418/24 ZM_M 4 Pravidelná informace o stavu projektů Průmyslová 

zóna Ostrava-Hrabová, Strategická průmyslová 

zóna Ostrava-Mošnov, Rozvojová zóna Hrušov a 

Vědecko-technologický park za II. pololetí roku 

2016 

35 

1527/ZM1418/24 ZM_M 5 Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu 

“Cyklotrasa Y - Průmyslová, Baarova” včetně 

podmínek v rámci Integrovaného regionálního 

operačního programu 

35 

1528/ZM1418/24 ZM_M 6 Volba přísedících Okresního soudu v Ostravě 35 

1529/ZM1418/24 ZM_M 32 Informativní zpráva o programu oslav 750. výročí 

první písemné zmínky o městě Ostravě 

35 

1530/ZM1418/24 ZM_M 33 Návrh změny stanov a navržení členů 

představenstva společnosti Dopravní podnik 

Ostrava a.s. 

35 

1531/ZM1418/24 ZM_M 34 Volba členů dozorčí rady společností 

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., Sportovní a rekreační 

zařízení města Ostravy, s.r.o. 

35 

1532/ZM1418/24 ZM_M 35 Akční plán Strategického plánu rozvoje 

statutárního města Ostravy na léta 2017-2023 

35 

1533/ZM1418/24 ZM_M 36 Uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu 

některých úkolů řídicího orgánu zprostředkujícím 

subjektem v rámci implementace OP PIK 2014-

2020 

35 

1534/ZM1418/24 ZM_M 37 Uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu 

působnosti zprostředkujícího subjektu a o výkonu 

některých úkolů Řídicího orgánu v rámci 

implementace OP VVV období 2014-2020 

35 

1535/ZM1418/24 ZM_M 52 Návrh na poskytnutí půjčky zaměstnanci 

zařazenému do magistrátu města Ostravy a do 

organizačních složek zřízených městem dle 

Statutu Sociálního fondu SMO 

35 

1536/ZM1418/24 ZM_M 7 Strategie prevence kriminality statutárního města 

Ostravy na období 2017-2021 

30 
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1537/ZM1418/24 ZM_M 8 Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových 

dotací pro rok 2017 v oblasti rodinná politika 

30 

1538/ZM1418/24 ZM_M 9 Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových 

dotací pro rok 2017 v oblastech podpory osob s 

handicapem, prevence kriminality a zdravotnictví 

30 

1539/ZM1418/24 ZM_M 10 Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o 

poskytnutí víceleté neinvestiční účelové dotace z 

rozpočtu statutárního města Ostravy 

30 

1540/ZM1418/24 ZM_M 38 Zpráva o čerpání finančních prostředků z Fondu 

pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava v roce 

2016 

30 

1541/ZM1418/24 ZM_M 11 Program na poskytování peněžních prostředků z 

odvodů loterií a jiných podobných her včetně 

návrhu na vyhlášení výběrového řízení pro 

poskytování peněžních prostředků 

30 

1542/ZM1418/24 ZM_M 39 Generel oprav, rekonstrukce a modernizace 

Městské nemocnice Ostrava, příspěvková 

organizace do roku 2030. 

30 

1543/ZM1418/24 ZM_M 40 Realizace akcí Městskou nemocnicí Ostrava, p.o. 

dle přílohy č. 1 a č. 2 a investičním odborem 

Magistrátu města Ostravy dle přílohy č.3 a jejich 

financování z rozpočtu statutárního města Ostrava 

- z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava. 

30 

1544/ZM1418/24 ZM_M 12 Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových 

dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro 

rok 2017 v oblasti Volný čas 

31 

1545/ZM1418/24 ZM_M 13 Návrh na poskytnutí jednoletých neinvestičních 

účelových dotací pro rok 2017, víceletých 

neinvestičních účelových dotací na léta 2017 - 

2020 a neinvestičních příspěvků a transferů pro 

rok 2017 v oblasti kultury z rozpočtu statutárního 

města Ostrava 

31 

1546/ZM1418/24 ZM_M 14 Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových 

dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro 

rok 2017 v oblasti Školství 

46 

1547/ZM1418/24 ZM_M 15 Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního 

města Ostravy na rok 2017 v oblastech 

Tělovýchova a sport a Vrcholový sport 

46 

1548/ZM1418/24 ZM_M 41 Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu 

statutárního města Ostravy na vzdělávání a 

talentmanagement v oblasti technických a 

přírodních věd na území SMO pro rok 2017 a 1. 

čtvrtletí 2018 

46 

1549/ZM1418/24 ZM_M 42 Schválení dokumentu Strategický plán města 

Ostravy pro sport na období 2017 - 2025 

46 
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1550/ZM1418/24 ZM_M 54 Návrh na zrušení vyhlášeného výběrového řízení 

Programu na podporu rozvoje bilingvní a 

cizojazyčné výuky v mateřských, základních a 

středních školách se sídlem na území SMO pro 

rok 2017 a 1. pol. roku 2018 a návrh na vyhlášení 

nového programu pro danou oblast 

46 

1551/ZM1418/24 ZM_M 16 Návrh darovat a přijmout darem pozemky v k. ú. 

Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 

32 

1552/ZM1418/24 ZM_M 17 Návrh na záměr města nedarovat pozemek v k. ú. 

Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, návrh na 

záměr města prodat pozemek v k. ú. Třebovice ve 

Slezsku, obec Ostrava, návrh na záměr města 

neprodat pozemky v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

32 

1553/ZM1418/24 ZM_M 18 Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. 

Stará Bělá, návrh na záměr města prodat pozemky 

v k.ú. Poruba-sever, v k.ú. Pustkovec a návrh na 

záměr města neprodat pozemek v k.ú. Martinov ve 

Slezsku, vše obec Ostrava 

32 

1554/ZM1418/24 ZM_M 19 Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. 

Radvanice, obec Ostrava, návrh doplnit usnesení 

zastupitelstva města č. 1505/ZM1418/23 ze dne 

25. 1. 2017 

32 

1555/ZM1418/24 ZM_M 20 Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Stará Bělá, 

obec Ostrava 

32 

1556/ZM1418/24 ZM_M 21 Návrh na záměr města prodat pozemky v k.ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Sokolská), 

návrh na záměr města darovat pozemek k.ú. 

Mariánské Hory, obec Ostrava (ul. Boleslavova) 

32 

1557/ZM1418/24 ZM_M 22 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. 

Kunčičky, obec Ostrava 

32 

1558/ZM1418/24 ZM_M 23 Návrh prodat objekt “TESKO barák” v k.ú. 

Hrušov, obec Ostrava 

32 

1559/ZM1418/24 ZM_M 24 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. 

Slezská Ostrava, obec Ostrava 

32 

1560/ZM1418/24 ZM_M 25 Návrh na záměr města prodat nemovitou věc v 

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

města neprodat nemovitou věc v k.ú. Zábřeh nad 

Odrou, obec Ostrava, návrh na záměr města 

neprodat část nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad 

Odrou, obec Ostrava 

32 

1561/ZM1418/24 ZM_M 26 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v 

k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava a v k.ú. Svinov, 

obec Ostrava 

32 

1562/ZM1418/24 ZM_M 27 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v 

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

Ostrava 

32 
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1563/ZM1418/24 ZM_M 28 Návrh na neodejmutí nemovitých věcí v k.ú. 

Slezská Ostrava ze svěření městskému obvodu 

Slezská Ostrava 

32 

1564/ZM1418/24 ZM_M 29 Návrh na zrušení usnesení zastupitelstva města č. 

0284/ZM1418/5 a návrh koupit nemovité věci v k. 

ú. Muglinov, obec Ostrava v rámci stavby 

“Kanalizace Hrušov” a “Rekonstrukce kanalizace 

ul. Muglinovská” 

32 

1565/ZM1418/24 ZM_M 43 Návrh na zrušení usnesení č. 0412/ZM1418/6, 

kterým zastupitelstvo města rozhodlo o uzavření 

Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického 

práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva s 

ČR-ÚZSVM; návrh na uzavření Smlouvy o 

bezúplatném převodu vlastnického práva k 

nemovité věci a o zřízení věcného práva s ČR-

ÚZSVM 

32 

1566/ZM1418/24 ZM_M 44 Návrh na záměr města darovat nemovité věci v 

k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, návrh na 

záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. 

Heřmanice, obec Ostrava 

32 

1567/ZM1418/24 ZM_M 45 Návrh darovat pozemky v k. ú. Svinov, obec 

Ostrava Moravskoslezskému kraji 

32 

1568/ZM1418/24 ZM_M 48 Návrh na pořízení změny Územního plánu 

Ostravy a rozhodnutí o postupu projektu 

“Rozšíření VTP Ostrava I. etapy” 

35 

1569/ZM1418/24 ZM_M 47 Návrh Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 

1241/2014/OI/LPO 

34 

1570/ZM1418/24 ZM_M 53 Veřejná zakázka “Hasičská zbrojnice 

Michálkovice - Ostrava”, poř. č. 28/2017 

34 

1571/ZM1418/24 ZM_M 30 Žádost o poskytnutí dotace z Fondu životního 

prostředí města Ostravy na realizaci projektu 

“Ekologické mytí jízdních kol Bike Wash cyklo 

myčkou” 

33 

1572/ZM1418/24 ZM_M 49 Informace o přijatém usnesení rady města ve věci 

stanoviska statutárního města Ostravy ke 

znaleckému posudku č. 197/16 „Expertní 

posouzení a srovnání environmentálních vlivů a 

dlouhodobé environmentální bezpečnosti dvou 

základních konceptů sanace zemin lagun 

Ostramo“ 

33 

1573/ZM1418/24 ZM_M 50 Změna dotace na zeleň z účelové dotace na 

neúčelovou 

29 

1574/ZM1418/24 ZM_M 31 Návrh smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční 

dotace Ostravské organizaci vozíčkářů, spolku, na 

zabezpečení alternativní dopravy imobilních 

občanů 

39 
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1575/ZM1418/24 ZM_M 51 Návrh darovací smlouvy na poskytnutí finančního 

daru SLEZSKÉMU ŽELEZNIČNÍMU SPOLKU 

na vypravení 2 mimořádných vlaků po Ostravsko-

Karvinském revíru 

39 

Materiály projednané bez přijatého usnesení : 
  
 Materiál 

  
Název zn.předkl. 

  ZM_M 3 Žádost Spolku Lungta o podporu mezinárodní 

kampaně ´Vlajka pro Tibet´ a vyvěšení tibetské 

vlajky na budovu Radnice města Ostravy dne 

10.3.2017 

35 
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ZM_M 0 
Schválení programu 24. zasedání zastupitelstva města konaného dne 
01.03.2017 
  
Usnesení číslo: 1521/ZM1418/24 

(zn.předkl.) 
35 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
program 24. zasedání zastupitelstva města konaného dne 01.03.2017 

  

 
ZM_M 0 
Volba ověřovatelů zápisu z 24. zasedání zastupitelstva města konaného 
dne 01.03.2017 
  
Usnesení číslo: 1522/ZM1418/24 

(zn.předkl.) 
72 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) volí 

  
za ověřovatele zápisu z 24. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 01.03..2017, Mgr. 

Hanu Strádalovou a pana Petra Veselku 

  

 
ZM_M 0 
Zpráva ověřovatelů zápisu z 23. zasedání zastupitelstva města 
  
Usnesení číslo: 1523/ZM1418/24 

(zn.předkl.) 
72 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
zprávu ověřovatelů zápisu paní Yvety Sekerákové a Ing. Vladimíra Stuchlého o ověření zápisu 

z 23. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 25. 1. 2017 

  

2) souhlasí 

  
s návrhem, že zápisy ze zasedání Zastupitelstva města Ostravy se budou pořizovat bez titulů u 

jmen diskutujících osob  
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ZM_M 1 
Informace o činnosti orgánů města 
  
Usnesení číslo: 1524/ZM1418/24 

(zn.předkl.) 
35 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) bere na vědomí 

  
informaci o činnosti orgánů města 

  

 
ZM_M 46 
Návrh na založení společnosti s ručením omezeným 
  
Usnesení číslo: 1525/ZM1418/24 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 05800/RM1418/84 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o založení společnosti Opravy a údržba komunikací Ostrava, s.r.o., jejímž jediným 

zakladatelem a jediným společníkem bude statutární město Ostrava 

  

2) schvaluje 

  
zakladatelskou listinu společnosti Opravy a údržba komunikací Ostrava, s.r.o., dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu, a to včetně: 

a) peněžitého vkladu statutárního města Ostrava ve výši 5.000.000 Kč 

b) prvního jednatele: 

AXXXXXX BXXX, datum narození: XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX 

XXXXXXXX, XXX XX XXXXXXXXXXXXXX 

c) prvních členů dozorčí rady: 

PXXXX KXXX, datum narození: XXXXXXXXXX, bytem XXX XX XXXXXXXX XXX 
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Ing. Vít Macháček, datum narození: XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXX XXXXXXXX 

XXX XX Ostrava 

Ing. Tomáš Macura, MBA, datum narození: XXXXXXXXXX, bytem: XX XXXXXXX 

XXXXXXXX XXX XX Ostrava 

Jindřich Středula, datum narození: XXXXXXXXXX, bytem: XX XXX XXXXXX XXX XX 

OstravaXXXXXXXXXXX 

Ing. DXXXX NXXXXXXX, XXX, datum narození: XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXXX 

XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

Z v y š u j í kapitálové výdaje na § 6171, pol. 6202, ORJ 125 o 5 000 tis.Kč 

S n i ž u j e rozpočtová rezerva na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 5 000 tis.Kč 

  

 
ZM_M 4 
Pravidelná informace o stavu projektů Průmyslová zóna Ostrava-
Hrabová, Strategická průmyslová zóna Ostrava-Mošnov, Rozvojová 
zóna Hrušov a Vědecko-technologický park za II. pololetí roku 2016 
  
Usnesení číslo: 1526/ZM1418/24 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 05709/RM1418/83 
k usnesení č. 1231/ZM1418/19 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) projednalo 

  
informaci o stavu projektů 

a) Průmyslové zóny Ostrava-Hrabová 

b) Strategické průmyslové zóny Ostrava-Mošnov 

c) Rozvojové zóny Hrušov 
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d) Vědecko-technologického parku Ostrava 

  

2) ukládá 

  
primátorovi, Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit zastupitelstvu města k projednání pravidelnou informaci o stavu projektů dle bodu 1) 

tohoto usnesení za I. pololetí roku 2017 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 30.09.2017 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

ZM_M 5 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu “Cyklotrasa Y - Průmyslová, 
Baarova” včetně podmínek v rámci Integrovaného regionálního 
operačního programu 
  
Usnesení číslo: 1527/ZM1418/24 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 05651/RM1418/82 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o přijetí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu od poskytovatele dotace 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 932/6, 110 15 Praha 1 na projekt 

“Cyklotrasa Y - Průmyslová, Baarova” dle Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a Podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace dle přílohy 

č. 2 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 6 
Volba přísedících Okresního soudu v Ostravě 
  
Usnesení číslo: 1528/ZM1418/24 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 05696/RM1418/82 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) volí 

  
kandidáty: 
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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 11/62  

1. paní LXXXX AXXXXXXXXXX, XXXX XXXX, trvalý pobyt 

OstravaXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX, navrženou panem Ing. 

Martinem Štěpánkem, Ph.D. (ODS), 

2. paní LXXXXXX BXXXXXXXXX, DiS., XXXX XXXX, trvalý pobyt 

OstravaXXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX, navrženou panem Mgr. 

Radimem Babincem (hnutí ANO 2011), 

 

3. paní MXXXX BXXXXXXXX, XXXX XXXX, trvalý pobyt 

OstravaXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX, navrženou paní 

Doc. Ing. Ivetou Vozňákovou, Ph.D. (hnutí Ostravak), 

 

4. paní OXXXXX BXXXXXXXXX, XXXX XXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXX XXXXX, navrženou panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí 

ANO 2011), 

 

5. paní JXXX DXXXXXXXX, XXXX XXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXX 

XXXXX XXXXXX, navrženou panem Ing. Martinem Štěpánkem, Ph.D. (ODS), 

 

6. pana Ing. JXXXXXXX DXXXXXXXXXX, XXXX XXXX, trvalý pobyt 

OstravaXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX, navrženého panem Mgr. Radimem 

Babincem (hnutí ANO 2011), 

 

7. paní GXXXXXXX ĎXXXXXXXXXXX, XXXX XXXX, trvalý pobyt 

OstravaXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX, navrženou panem Mgr. 

Radimem Babincem (hnutí ANO 2011), 

 

8. paní PhDr. LXXXXXX FXXXXXX, XXXX XXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXX 

XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX, navrženou panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí 

ANO 2011), 

 

9. pana Ing. TXXXXX GXXX, XXXX XXXX, trvalý pobyt 

OstravaXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX, navrženého panem Ing. Martinem 

Juroškou, Ph.D. (KSČM), 

 

10. paní PaedDr. VXXXX GXXXXXX, XXXX XXXX, trvalý pobyt 

OstravaXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXX, navrženou panem Mgr. 

Radimem Babincem (hnutí ANO 2011), 

 

11. paní PhDr. LXXXX HXXXXXXXX, XXXX XXXX, trvalý pobyt 

OstravaXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX, navrženou paní Doc. Ing. Ivetou 

Vozňákovou, Ph.D. (hnutí Ostravak), 

 

12. pana JXXXXX HXXXXX, XXXX XXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXX XXX 

XXXXXX XXXXXXXX XXXX, navrženého panem Mgr. Michalem Mariánkem (hnutí 

Ostravak), 
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13. paní JXXX HXXXXXXXX, XXXX XXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, navrženou panem Ing. Martinem 

Štěpánkem, Ph.D. (ODS), 

 

14. pana MXXXXXX HXXXXXX, XXXX XXXX, trvalý pobyt 

OstravaXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX, navrženého paní Doc. Ing. 

Ivetou Vozňákovou, Ph.D. (hnutí Ostravak), 

 

15. paní MXXXXXX HXXXXXX, XXXX XXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX, navrženou panem Mgr. Radimem Babincem 

(hnutí ANO 2011), 

 

16. paní Ing. JXXXXXX ChXXXXXXXXX, XXXX XXXX, trvalý pobyt 

OstravaXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX, navrženou panem Mgr. 

Radimem Babincem (hnutí ANO 2011), 

 

17. paní MXXXX JXXXXXXXXXXX, XXXX XXXX, trvalý pobyt 

OstravaXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, navrženou paní Doc. Ing. 

Ivetou Vozňákovou, Ph.D. (hnutí Ostravak), 

 

18. paní ŠXXXXXXX JXXXXXXXXX, XXXX XXXX, trvalý pobyt 

OstravaXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX, navrženou panem Mgr. Michalem 

Mariánkem (hnutí Ostravak), 

 

19. paní DXXXXX KXXXXXXXX, XXXX XXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXX 

XXXXXXXXX XXXX XXXXXX, navrženou panem Ing. Kamilem Bednářem (ČSSD), 

 

20. paní MXXXXXXXX KXXXXXXXX, XXXX XXXX, trvalý pobyt 

OstravaXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX, navrženou paní Doc. Ing. Ivetou 

Vozňákovou, Ph.D. (hnutí Ostravak), 

 

21. paní MXXXX KXXXXXXXXX, XXXX XXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXX 

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX, navrženou paní Doc. Ing. Ivetou 

Vozňákovou, Ph.D. (hnutí Ostravak), 

 

22. paní MXXXXX KXXXXXXXXX, XXXX XXXX, trvalý pobyt 

OstravaXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXX, navrženou panem Mgr. 

Michalem Mariánkem (hnutí Ostravak), 

 

23. pana JUDr. VXXXXXXXX KXXXX, XXXX XXXX, trvalý pobyt 

OstravaXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX, navrženého panem 

Ing. Martinem Štěpánkem, Ph.D. (ODS), 

 

24. paní VXXXXX KXXXXXXXX, XXXX XXXX, trvalý pobyt 

OstravaXXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXX, navrženou panem Ing. Zbyňkem 

Pražákem, Ph.D. (KDU-ČSL), 

 

25. paní JXXXX KXXXXXXX, XXXX XXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXX 
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Usnesení 
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XXXXXXXX XXXXXXX, navrženou panem Ing. Martinem Štěpánkem, Ph.D. (ODS), 

 

26. pana Ing. AXXXXXXX MXXXX, XXXX XXXX, trvalý pobyt 

OstravaXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX, navrženého panem Ing. 

Zbyňkem Pražákem, Ph.D. (KDU-ČSL), 

 

27. paní IXXXX NXXXXXXXXXX, XXXX XXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXX 

XXXXXX XXXXX XXXXXXX, navrženou panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí 

ANO 2011), 

 

28. pana AXXXX NXXXXXXXXXXX, XXXX XXXX, trvalý pobyt Stará Ves nad 

OndřejnicíXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX, místo výkonu práce Ostrava, 

navrženého panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011), 

 

29. paní DXXXXX OXXXXXXXXX, XXXX XXXX, trvalý pobyt 

OstravaXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX, navrženou paní Doc. Ing. Ivetou 

Vozňákovou, Ph.D. (hnutí Ostravak), 

 

30. pana PXXXX OXXXX, XXXX XXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXX XXXXXXX, navrženého paní Doc. Ing. Ivetou Vozňákovou, Ph.D. 

(hnutí Ostravak), 

 

31. paní LXXXXXX PXXXXXXXXX, XXXX XXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXX 

XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX, navrženou panem Ing. Martinem Štěpánkem, 

Ph.D. (ODS), 

 

32. paní Ing. JXXXXXX PXXXXXXX, XXXX XXXX, trvalý pobyt 

OstravaXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX, navrženou panem Mgr. Radimem 

Babincem (hnutí ANO 2011), 

 

33. pana JXXXXX PXXXXXX, XXXX XXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXX XXX 

XXXXXX XX XXXXX XXXXXX, navrženého paní Doc. Ing. Ivetou Vozňákovou, 

Ph.D. (hnutí Ostravak), 

 

34. pana PXXXX PXXXXXXXX, XXXX XXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXX 

XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX, navrženého paní Doc. Ing. Ivetou Vozňákovou, 

Ph.D. (hnutí Ostravak), 

 

35. paní EXX RXXXXXXXXX, XXXX XXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX, navrženou panem Ing. Martinem 

Štěpánkem, Ph.D. (ODS), 

 

36. paní JXXXX SXXXXXXXX, XXXX XXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXXX 

XX XXXXXX XXXXX, navrženou panem Ing. Martinem Štěpánkem, Ph.D. (ODS), 

 

37. paní DXXXXXXXX SXXXXXXXXX, XXXX XXXX, trvalý pobyt 

OstravaXXXXXXXX XXX XXXXX XXXXXXX, navrženou panem Mgr. Radimem 

Babincem (hnutí ANO 2011), 
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38. pana BXXXX SXXXXX, XXXX XXXX, trvalý pobyt HlučínXXXXXXXXXXXX 

XXXXX XXXXXX, místo výkonu práce Ostrava, navrženého panem Mgr. Michalem 

Mariánkem (hnutí Ostravak), 

 

39. pana OXXXXXXX SXXXXXX, XXXX XXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXX 

XX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXX, navrženého 

panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011), 

 

40. paní MXXXX ŠXXXXXXXX, XXXX XXXX, trvalý pobyt 

OstravaXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX, navrženou panem Mgr. 

Radimem Babincem (hnutí ANO 2011), 

 

41. pana MXXXXXX ŠXXX, XXXX XXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXXX 

XXXXXXXX XXX XXXXX XXXXXXX, navrženého panem Mgr. Radimem Babincem 

(hnutí ANO 2011), 

 

42. paní IXXXX ŠXXXXXXXX, XXXX XXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXX, navrženou panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 

2011), 

 

43. pana JXXXXX ŠXXXXX, XXXX XXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXXXX 

XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX, navrženého panem Ing. Zbyňkem Pražákem, 

Ph.D. (KDU-ČSL), 

 

44. paní MXXXX TXXXXX, XXXX XXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXX XXXXX, navrženou panem Ing. Zbyňkem Pražákem, Ph.D. (KDU-

ČSL), 

 

45. paní DXXXXXXXXX TXXXXXXXX, XXXX XXXX, trvalý pobyt 

OstravaXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX, navrženou panem Mgr. Radimem 

Babincem (hnutí ANO 2011), 

 

46. pana JXXXXX VXXXXXX, XXXX XXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXX, navrženého paní Doc. Ing. Ivetou 

Vozňákovou, Ph.D. (hnutí Ostravak), 

 

47. pana Mgr. Ing. JXXXXX VXXXXXX, XXXX XXXX, trvalý pobyt 

OstravaXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXX, navrženého panem Mgr. 

Radimem Babincem (hnutí ANO 2011), 

 

48. paní LXXXXX WXXXXXX, XXXX XXXX, trvalý pobyt 

OstravaXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX, navrženou panem Ing. 

Martinem Štěpánkem, Ph.D. (ODS), 

 

49. paní Bc. AXXXX ŽXXXXXX, XXXX XXXX, trvalý pobyt 

OstravaXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX, navrženou paní Doc. Ing. Ivetou 

Vozňákovou, Ph.D. (hnutí Ostravak), 



Statutární město Ostrava 
zastupitelstvo města 

Usnesení 
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za přísedící Okresního soudu v Ostravě na dobu 4 let 

  

 
ZM_M 32 
Informativní zpráva o programu oslav 750. výročí první písemné zmínky 
o městě Ostravě 
  
Usnesení číslo: 1529/ZM1418/24 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 05764/RM1418/84 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) projednalo 

  
informativní zprávu o programu oslav 750. výročí první písemné zmínky o městě Ostravě 

  

 
ZM_M 33 
Návrh změny stanov a navržení členů představenstva společnosti 
Dopravní podnik Ostrava a.s. 
  
Usnesení číslo: 1530/ZM1418/24 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 05767/RM1418/84 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
změnu stanov společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. podle přílohy č. 3 předloženého 

materiálu  s účinností ode dne 1. 4. 2017 

  

2) navrhuje 

  
do funkce člena představenstva společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. s účinností ode dne  

1. 4. 2017 

XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

.................................... 
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ZM_M 34 
Volba členů dozorčí rady společností VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., 
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 1531/ZM1418/24 

(zn.předkl.) 
35 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) bere na vědomí 

  
rezignaci XXXXXXXXX XXXXXXXX z funkce člena dozorčí rady společnosti VÍTKOVICE 

ARÉNA, a.s. dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) navrhuje 

  
do funkce člena dozorčí rady společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. místo osoby uvedené 

v bodu 1) tohoto usnesení 

XXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXX 

XXXXXXX X XXXX XXXX 

  

3) bere na vědomí 

  
rezignaci XXXXXXXXX XXXXXXXX a XXXX XXXXX XXXXXXX XXX,  z funkce 

člena dozorčí rady společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu 

  

4) navrhuje 

  
do funkce člena dozorčí rady společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. 

místo osob uvedených v bodu 3) tohoto usnesení 

XXXX XXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXX XXX XX XXXXX XXXXXX 

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXX 

XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XX XX XXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXX 

XXXXXXX X XXXXXXXXXXX 

  

 
 
 
 



Statutární město Ostrava 
zastupitelstvo města 

Usnesení 
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ZM_M 35 
Akční plán Strategického plánu rozvoje statutárního města Ostravy na 
léta 2017-2023 
  
Usnesení číslo: 1532/ZM1418/24 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 1494/ZM1418/23 
k usnesení č. 05772/RM1418/84 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
Akční plán Strategického plánu rozvoje statutárního města Ostravy na léta 2017-2023 dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 36 
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu některých úkolů řídicího 
orgánu zprostředkujícím subjektem v rámci implementace OP PIK 2014-
2020 
  
Usnesení číslo: 1533/ZM1418/24 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 05775/RM1418/84 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) souhlasí 

  
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o výkonu některých úkolů řídicího orgánu 

zprostředkujícím subjektem v rámci implementace Operačního programu Podnikání a inovace 

pro konkurenceschopnost 2014 – 2020 s Českou republikou - Ministerstvem průmyslu a 

obchodu se sídlem Na Františku 32, 110 15 Praha 1, IČO 47609109 dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu s úpravou 

  

 
ZM_M 37 
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu působnosti 
zprostředkujícího subjektu a o výkonu některých úkolů Řídicího orgánu 
v rámci implementace OP VVV období 2014-2020 
  
Usnesení číslo: 1534/ZM1418/24 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 05776/RM1418/84 
  
 



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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Zastupitelstvo města 

  
1) souhlasí 

  
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o výkonu působnosti zprostředkujícího subjektu a o 

výkonu některých úkolů Řídicího orgánu v rámci implementace Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání období 2014 - 2020 s Českou republikou - Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy se sídlem Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1, IČO 00022985 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 52 
Návrh na poskytnutí půjčky zaměstnanci zařazenému do magistrátu 
města Ostravy a do organizačních složek zřízených městem dle Statutu 
Sociálního fondu SMO 
  
Usnesení číslo: 1535/ZM1418/24 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 05820/RM1418/84 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
uzavřít smlouvu o půjčce dle Sociálního fondu zaměstnanci statutárního města Ostravy 

zařazenému do magistrátu a organizačních složek zřízených městem, a to zaměstnanci 

uvedenému v příloze č. 1 tohoto materiálu včetně vymezení účelu půjčky a její výše 

  

 
ZM_M 7 
Strategie prevence kriminality statutárního města Ostravy na období 
2017-2021 
  
Usnesení číslo: 1536/ZM1418/24 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 05599/RM1418/81 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
Strategii prevence kriminality statutárního města Ostravy na období 2017-2021 dle 

předloženého návrhu a přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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zastupitelstvo města 
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ZM_M 8 
Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací pro rok 2017 v 
oblasti rodinná politika 
  
Usnesení číslo: 1537/ZM1418/24 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 05713/RM1418/83 
k usnesení č. 1251/ZM1418/19 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
- o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti rodinná politika na rok 2017 dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

- o uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti rodinná politika na 

rok 2017 dle návrhu uvedeném v příloze č. 4 s žadateli uvedenými v příloze č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) rozhodlo 

  
- o neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti rodinná politika na rok 2017 dle 

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

uvedeny v téže příloze 

  

3) schvaluje 

  
finanční rezervu v oblasti rodinná politika v celkové výši 33.000 Kč 

Finanční rezerva je alokována v rozpočtu ORJ 180 pro řešení mimořádných okolností 

v oblasti rodinná politika v průběhu roku 2017 

  

4) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

-  s n i ž u j í 

   běžné výdaje 

   na § 4339, pol. 5909, ÚZ 7315, ORJ 180                                   o       467 tis. Kč 
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-  z v y š u j í 

   neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 

   na § 4339, pol. 5222, ÚZ 7315, ORJ 180                                  o           352 tis. Kč 

                    pol. 5221, ÚZ 7315, ORJ 180                                   o             43 tis. Kč 

                    pol. 5212, ÚZ 7315, ORJ 180                                   o             18 tis. Kč 

                    pol. 5223, ÚZ 7315, ORJ 180                                   o             54 tis. Kč   

  

5) ukládá 

  
radě města 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 4) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.03.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

ZM_M 9 
Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací pro rok 2017 v 
oblastech podpory osob s handicapem, prevence kriminality a 
zdravotnictví 
  
Usnesení číslo: 1538/ZM1418/24 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 05715/RM1418/83 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
- o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti podpory osob s handicapem na rok 

2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

- o uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti podpory osob s 

handicapem na rok 2017 dle návrhu uvedeného v příloze č. 10 s žadateli uvedenými v příloze 

č. 1 předloženého materiálu s výjimkou žadatelů s pořadovým číslem 39 až 47 

- o uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti podpory osob s 

handicapem na rok 2017 dle návrhu uvedeného v příloze č. 11 s žadateli uvedenými v příloze 

č. 1 předloženého materiálu s pořadovým číslem 39 až 47 
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2) rozhodlo 

  
o neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti podpory osob s handicapem 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 prevence kriminality na rok 2017 dle 

přílohy č. 4 

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

kriminality na rok 2017 dle návrhu uvedeného v příloze č. 10 s žadateli uvedenými v příloze 

č. 4 předloženého materiálu 

  

4) rozhodlo 

  
o neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti prevence kriminality na rok 2017 dle 

přílohy č. 5 předloženého materiálu z důvodů, které jsou ve vztahu k jednotlivým žadatelům 

uvedeny v téže příloze 

  

5) rozhodlo 

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

č. 7 předloženého materiálu 

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

2017 dle návrhu uvedeného v příloze č. 10 s žadateli uvedenými v příloze č. 7 předloženého 

materiálu 

  

6) rozhodlo 

  
o neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti zdravotnictví na rok 2017 dle přílohy 

č. 8 předloženého materiálu z důvodů, které jsou ve vztahu k jednotlivým žadatelům uvedeny v 

téže příloze 

  

7) rozhodlo 

  
o schválení finanční rezervy v oblasti prevence kriminality v celkové výši 979.000 Kč 

Finanční rezerva je alokována v rozpočtu ORJ 180 pro příspěvek Městské policii Ostrava, dar 

PČR a pro řešení mimořádných okolností či nově vzniklých potřeb v průběhu roku 2017  
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8) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, 

kterým se v oblasti handicapu: 

- snižují 

běžné výdaje 

na § 4399, pol. 5909, ÚZ 7106, ORJ 180 o 11 049 tis. Kč 

- zvyšují 

neinvestiční  transfery  nefinančním  podnikatelským  subjektům 

na § 4399, pol. 5213, ÚZ 7106, ORJ 180 o 1 114 tis. Kč 

- zvyšují 

neinvestiční  transfery  neziskovým  a  podobným  organizacím 

na § 4399, pol. 5221, ÚZ 7106, ORJ 180 o 1 191 tis. Kč 

na § 4399, pol. 5222, ÚZ 7106, ORJ 180 o 3 669 tis. Kč 

na § 4399, pol. 5223, ÚZ 7106, ORJ 180 o 3 980 tis. Kč 

na § 4399, pol. 5229, ÚZ 7106, ORJ 180 o 1 095 tis. Kč 

 

kterým se v oblasti prevence kriminality: 

- snižují 

běžné výdaje 

na § 4349, pol. 5909, ÚZ 7401, ORJ 180 o 5 176 tis. Kč 

- zvyšují 

neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 

na § 4349, pol. 5212, ÚZ 7401, ORJ 180 o 150 tis. Kč 
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- zvyšují 

neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 

na § 4349, pol. 5339, ÚZ 7401, ORJ 180 o 270 tis. Kč 

- zvyšují 

neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 

na § 4349, pol. 5221, ÚZ 7401, ORJ 180 o 1 805 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5222, ÚZ 7401, ORJ 180 o 2 611 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5223, ÚZ 7401, ORJ 180 o 340 tis. Kč 

kterým se v oblasti zdravotnictví: 

- snižují 

běžné výdaje 

na § 3549, pol. 5909, ÚZ 7700, ORJ 170 o 2.439 tis. Kč 

- zvyšují 

neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 

na § 3549, pol. 5221, ÚZ 7700, ORJ 170 o 530 tis. Kč 

na § 3549, pol. 5222, ÚZ 7700, ORJ 170 o 1.083 tis. Kč 

na § 3549, pol. 5223, ÚZ 7700, ORJ 170 o 798 tis. Kč 

- zvyšují 

neinvestiční transfery podnikatelským subjektům – právnickým osobám 

na § 3549, pol. 5213, ÚZ 7700, ORJ 170 o 28 tis. Kč 

  

9) ukládá 

  
radě města 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 8) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.03.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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ZM_M 10 
Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí víceleté 
neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 1539/ZM1418/24 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 0825/ZM1418/12 
k usnesení č. 0157/ZM1418/3 
k usnesení č. 05714/RM1418/83 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí víceleté neinvestiční účelové dotace v oblasti 

sociální péče ev. č. 0344/2015/SVZV, uzavřené s právnickou osobou Armáda spásy v České 

republice, z. s., Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha - Stodůlky, IČ: 40613411 dle přílohy č. 3 

předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j í  

běžné výdaje v ORJ 180 

§ 4351, pol. 5909, ÚZ 7303                                      o                                  1 350 tis. Kč 

- z v y š u j í  

neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím v ORJ 180 

§ 4357, pol. 5222, ÚZ 7302                                       o                                 1 350 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
radě města 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.03.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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ZM_M 38 
Zpráva o čerpání finančních prostředků z Fondu pro rozvoj Městské 
nemocnice Ostrava v roce 2016 
  
Usnesení číslo: 1540/ZM1418/24 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 5777/RM1418/84 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) bere na vědomí 

  
Zprávu o čerpání finančních prostředků z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava v roce 

2016 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 11 
Program na poskytování peněžních prostředků z odvodů loterií a jiných 
podobných her včetně návrhu na vyhlášení výběrového řízení pro 
poskytování peněžních prostředků 
  
Usnesení číslo: 1541/ZM1418/24 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 05660/RM1418/82 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
a) Program na poskytování peněžních prostředků z odvodů z loterií a jiných podobných her dle 

přílohy č. 1 - 3 předloženého materiálu  

b) návrh na vyhlášení výběrového řízení pro poskytování peněžních prostředků z odvodů 

loterií a jiných podobných her dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo 

  
o vyhlášení výběrového řízení pro poskytování peněžních prostředků z odvodů loterií a jiných 

podobných her dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 39 
Generel oprav, rekonstrukce a modernizace Městské nemocnice 
Ostrava, příspěvková organizace do roku 2030. 
  

(zn.předkl.) 
30 
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Usnesení číslo: 1542/ZM1418/24 
  
k usnesení č. 05778/RM1418/84 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
Generel oprav, rekonstrukce a modernizace Městské nemocnice Ostrava, příspěvková 

organizace do roku 2030 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 40 
Realizace akcí Městskou nemocnicí Ostrava, p.o. dle přílohy č. 1 a č. 2 a 
investičním odborem Magistrátu města Ostravy dle přílohy č.3 a jejich 
financování z rozpočtu statutárního města Ostrava - z Fondu pro rozvoj 
Městské nemocnice Ostrava. 
  
Usnesení číslo: 1543/ZM1418/24 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 05779/RM1418/84 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
a) realizaci akcí Městskou nemocnicí Ostrava, p.o. (dle přílohy č. 1 a č. 2) a to: 

- Stavební úpravy kožního oddělení a ORL ambulance v budově H3 

- Vzduchotechnické zařízení operačního sálu ORL III 

- Stavební úpravy 3.NP budovy LPS 

- Vypracování investičního záměru pro modernizaci pavilonu E2 

b) realizaci akcí investičním odborem Magistrátu města Ostravy (dle přílohy č. 3) a to: 

- Rekonstrukce celého chirurgického oddělení a oddělení ARO v části monobloku E2 a E4 

v areálu MNO 

- Energetické úspory MNO - Centrální sklad / sklad oddělení zásobování 
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- Energetické úspory MNO - Lékařská pohotovostní služba a autodílny MNO 

- Stavební úpravy v pavilonu H2 - zřízení metabolické JIP a nové chráněné únikové cesty v 

  pavilonu H1 a H2 

- Výstavba pavilonu X a pavilonu Y 

- Koncepce energetického hospodářství v areálu MNO 

c) financování akcí dle bodu a) a bodu b) tohoto usnesení z Fondu pro rozvoj městské 

nemocnice Ostrava 

  

2) schvaluje 

  
a) Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162, se sídlem 

Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava poskytnutí: 

- investičního příspěvku v celkové výši 14.466 tis. Kč z toho na realizaci akcí takto: 

- Stavební úpravy kožního oddělení a ORL ambulance v budově H3 ve výši 7.312 tis. Kč 

- Vzduchotechnické zařízení operačního sálu ORL III ve výši 2.733 tis. Kč 

- Stavební úpravy 3.NP budovy LPS ve výši 3.816 tis. Kč 

- Vypracování investičního záměru pro modernizaci pavilonu E2 ve výši 605 tis. Kč 

dle důvodové zprávy a příloh č. 1 a č. 2 předloženého materiálu 

- účelového neinvestičního příspěvku v celkové výši 1.844 tis. Kč z toho na realizaci akcí 

takto: 

- Stavební úpravy kožního oddělení a ORL ambulance v budově H3 ve výši 997 tis. Kč 

- Stavební úpravy 3.NP budovy LPS ve výši 847 tis. Kč 
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dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

b) převod prostředků investičnímu odboru MMO do ORJ 230 v celkové výši 75.955 

tis. Kč na realizaci akcí takto: 

- Rekonstrukce celého chirurgického oddělení a oddělení ARO v části monobloku E2 a E4 

v areálu MNO ve výši 12.820 tis. Kč (ORG 6208) 

- Energetické úspory MNO - Centrální sklad / sklad oddělení zásobování ve výši 12.500 tis. Kč 

  (ORG 6209) 

- Energetické úspory MNO - Lékařská pohotovostní služba a autodílny MNO ve výši 26.000 

tis. Kč (ORG 6210) 

- Stavební úpravy v pavilonu H2 - zřízení metabolické JIP a nové chráněné únikové cesty v 

  pavilonu H1 a H2 ve výši 19.726 tis. Kč (ORG 6211) 

- Výstavba pavilonu X a pavilonu Y ve výši 4.038 tis. Kč (ORG 6212) 

- Koncepce energetického hospodářství v areálu MNO ve výši 871 tis. Kč (ORG 6207) 

dle důvodové zprávy a přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- sníží 

ostatní kapitálové výdaje - Fond pro rozvoj MNO 

- na § 3599, pol. 6909, ÚZ 1070, ORJ 170                                                     o 92.265 tis. Kč 

- zvýší 

- investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 

- na § 3522, pol. 6351, ÚZ 1070, ORG 4241, ORJ 170                                  o 14.466 tis. Kč 

- zvýší 
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- neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 

- na § 3522, pol. 5331, ÚZ 1070, ORG 4241, ORJ 170                                 o 1.844 tis. Kč 

- zvýší 

- kapitálové výdaje odboru investičního 

- na § 3522, pol. 6121, ÚZ 1070, ORG 6208, ORJ 230                                 o 12.820 tis. Kč 

- na § 3522, pol. 6121, ÚZ 1070, ORG 6209, ORJ 230                                 o 12.500 tis. Kč 

- na § 3522, pol. 6121, ÚZ 1070, ORG 6210, ORJ 230                                 o 26.000 tis. Kč 

- na § 3522, pol. 6121, ÚZ 1070, ORG 6211, ORJ 230                                 o 19.726 tis. Kč 

- na § 3522, pol. 6121, ÚZ 1070, ORG 6212, ORJ 230                                 o  4.038 tis. Kč 

- na § 3522, pol. 6121, ÚZ 1070, ORG 6207, ORJ 230                                o    871 tis. Kč 

  

4) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele právnické osobě Městská nemocnice Ostrava, příspěvková 

organizace, IČO 00635162, a to: 

- zvýšení investičního příspěvku                                                                     o 14.466 tis. Kč 

- zvýšení účelového neinvestičního příspěvku                                                o 1.844 tis. Kč 

  

5) ukládá 

  
radě města 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) a úpravu závazného ukazatele dle bodu 4) 

tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.03.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

ZM_M 12 
Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu 
statutárního města Ostravy pro rok 2017 v oblasti Volný čas 
  
Usnesení číslo: 1544/ZM1418/24 

(zn.předkl.) 
31 

  
k usnesení č. 05718/RM1418/83 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 
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o neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti Volný čas z rozpočtu statutárního 

města Ostravy pro rok 2017 žadatelům uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu z 

důvodu vyřazení žádostí z výběrového řízení pro nesplnění formálních náležitostí 

  

2) si vyhrazuje 

  
rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti Volný čas z rozpočtu 

statutárního města Ostravy pro rok 2017 ve výši do 50 tis. Kč žadatelům uvedeným v příloze 

č. 2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodlo 

  
o poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 

2017 příjemcům dotací uvedených v příloze č. 2 předloženého materiálu a o uzavření smluv o 

poskytnutí neinvestičních účelových dotací mezi statutárním městem Ostrava a příjemci 

neinvestičních účelových dotací dle tohoto bodu usnesení, přílohy č. 3 a důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

4) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

• s n i ž u j í 

neinvestiční transfery na ORJ 160 

na § 3421, pol. 5222, ÚZ 7105                                                         o          1.515 tis. Kč 

  

• z v y š u j í 

neinvestiční transfery na ORJ 160 

§ 3421, pol. 5213, ORG. 4259, ÚZ 7105                                          o             50 tis. Kč 

§ 3421, pol. 5221, ÚZ 7105                                                              o              80 tis. Kč 

§ 3421, pol. 5223, ÚZ 7105                                                              o            350 tis. Kč 

§ 3421, pol. 5229, ÚZ 7105                                                              o            355 tis. Kč 

§ 3429, pol. 5213, ORG. 4259, ÚZ 7105                                          o              60 tis. Kč 

§ 3429, pol. 5222, ÚZ 7105                                                              o            620 tis. Kč 

  

 

5) ukládá 
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radě města  

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 4) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.03.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

ZM_M 13 
Návrh na poskytnutí jednoletých neinvestičních účelových dotací pro 
rok 2017, víceletých neinvestičních účelových dotací na léta 2017 - 2020 
a neinvestičních příspěvků a transferů pro rok 2017 v oblasti kultury z 
rozpočtu statutárního města Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1545/ZM1418/24 

(zn.předkl.) 
31 

  
k usnesení č. 1243/ZM1418/19 
k usnesení č. 05700/RM1418/83 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města 

Ostravy pro rok 2017 žadatelům uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu z důvodu 

vyřazení žádostí z výběrového řízení pro nesplnění formálních náležitostí 

  

2) rozhodlo 

  
o neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města 

Ostravy pro rok 2017 žadatelům uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu z věcných 

důvodů 

  

3) si vyhrazuje 

  
rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti kultury z rozpočtu 

statutárního města Ostravy pro rok 2016 ve výši do 50 tis. Kč žadatelům uvedeným v příloze 

č. 3 předloženého materiálu 

  

4) rozhodlo 

  
o poskytnutí jednoletých neinvestičních účelových dotací z rozpočtu statutárního města 

Ostravy pro rok 2017 příjemcům dotací uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu, a to 

ve výši dle přílohy č. 3, a dle důvodové zprávy předloženého materiálu a o uzavření smluv o 

poskytnutí jednoletých neinvestičních účelových dotací mezi statutárním městem Ostrava a 
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příjemci neinvestičních účelových dotací dle tohoto bodu usnesení, přílohy č. 4 a důvodové 

zprávy předloženého materiálu 

  

5) rozhodlo 

  
o poskytnutí víceletých neinvestičních účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy 

pro roky 2017 - 2020 příjemcům dotací uvedeným v příloze č. 5 předloženého materiálu, a to 

ve výši dle přílohy č. 5, a dle důvodové zprávy předloženého materiálu a o uzavření smluv o 

poskytnutí víceletých neinvestičních účelových dotací mezi statutárním městem Ostrava a 

příjemci víceletých neinvestičních dotací dle tohoto bodu usnesení, přílohy č. 6 a důvodové 

zprávy předloženého materiálu 

  

6) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j í 

ostatní neinvestiční výdaje na ORJ 160 

na § 3392, pol. 5901, ÚZ 7101 o 35.265 tis. Kč 

- z v y š u j í 

neinvestiční transfery na ORJ 160 

na § 3311, pol. 5213, ÚZ 7101 o 2.610 tis. Kč 

na § 3311, pol. 5222, ÚZ 7101 o 2.615 tis. Kč 

na § 3311, pol. 5229, ÚZ 7101 o 225 tis. Kč 

na § 3311, pol. 5493, ÚZ 7101 o 70 tis. Kč 

na § 3312, pol. 5212, ÚZ 7101 o 620 tis. Kč 

na § 3312, pol. 5213, ÚZ 7101 o 7.100 tis. Kč 

na § 3312, pol. 5213, ÚZ 7101, ORG 4257 o 300 tis. Kč 

na § 3312, pol. 5221, ÚZ 7101 o 30 tis. Kč 

na § 3312, pol. 5222, ÚZ 7101 o 5.470 tis. Kč 

na § 3312, pol. 5223, ÚZ 7101 o 85 tis. Kč 

na § 3312, pol. 5332, ÚZ 7101 o 45 tis. Kč 

na § 3312, pol. 5339, ÚZ 7101 o 80 tis. Kč 

na § 3313, pol. 5212, ÚZ 7101 o 100 tis. Kč 

na § 3313, pol. 5213, ÚZ 7101 o 580 tis. Kč 

na § 3313, pol. 5222, ÚZ 7101 o 410 tis. Kč 

na § 3315, pol. 5222, ÚZ 7101 o 500 tis. Kč 

na § 3315, pol. 5339, ÚZ 7101 o 120 tis. Kč 

na § 3316, pol. 5213, ÚZ 7101 o 45 tis. Kč 

na § 3316, pol. 5222, ÚZ 7101 o 60 tis. Kč 

na § 3316, pol. 5223, ÚZ 7101 o 90 tis. Kč 

na § 3316, pol. 5229, ÚZ 7101 o 40 tis. Kč 

na § 3316, pol. 5332, ÚZ 7101 o 60 tis. Kč 

na § 3317, pol. 5213, ÚZ 7101 o 100 tis. Kč 

na § 3317, pol. 5222, ÚZ 7101 o 40 tis. Kč 

na § 3317, pol. 5332, ÚZ 7101 o 70 tis. Kč 
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na § 3319, pol. 5213, ÚZ 7101 o 440 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5221, ÚZ 7101 o 130 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5222, ÚZ 7101 o 2.670 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5229, ÚZ 7101 o 2.560 tis. Kč 

na § 3322, pol. 5222, ÚZ 7101 o 8.000 tis. Kč 

  

7) ukládá 

  
radě města 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 6) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.03.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
8) ukládá 

  
radě města 

zahrnout do rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 

- 2018 neinvestiční transfer ve výši 27.050.000,- Kč, 

- 2019 neinvestiční transfer ve výši 27.050.000,- Kč, 

- 2020 neinvestiční transfer ve výši 27.050.000,- Kč, 

na zajištění realizací projektů příjemců neinvestičních účelových dotací dle bodu 5) tohoto 

usnesení a to ve výši uvedené v příloze č. 5 předloženého materiálu 

 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová,  

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
 

ZM_M 14 
Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu 
statutárního města Ostravy pro rok 2017 v oblasti Školství 
  
Usnesení číslo: 1546/ZM1418/24 

(zn.předkl.) 
46 

  
k usnesení č. 1251/ZM1418/19 
k usnesení č. 1423/ZM1418/22 
k usnesení č. 05721/RM1418/83 
  
Zastupitelstvo města 
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1) rozhodlo 

  
o neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti Školství z rozpočtu statutárního města 

Ostravy pro rok 2017 žadatelům uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo 

  
- o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti Školství z rozpočtu statutárního města 

Ostravy pro rok 2017 příjemcům dotací uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu, a to 

ve výši dle přílohy č. 2 a dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

- o uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních účelových dotací mezi statutárním městem 

Ostrava a příjemci dotací dle tohoto bodu usnesení, přílohy č. 3 a důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j í 

ostatní neinvestiční výdaje na ORJ 140            

§ 3299, pol. 5901, ÚZ 7107                            o                           1 698 tis. Kč 

- z v y š u j í 

neinvestiční transfery na ORJ 140 

§ 3299, pol. 5212, ÚZ 7107                            o                                80 tis. Kč 

§ 3299, pol. 5213, ÚZ 7107                            o                              490 tis. Kč 

§ 3299, pol. 5222, ÚZ 7107                            o                              294 tis. Kč 

§ 3299, pol. 5223, ÚZ 7107                            o                                20 tis. Kč 

§ 3299, pol. 5339, ÚZ 7107                            o                              814 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
radě města 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

T: 31.03.2017 

  

 
ZM_M 15 
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na 
rok 2017 v oblastech Tělovýchova a sport a Vrcholový sport 
  
Usnesení číslo: 1547/ZM1418/24 

(zn.předkl.) 
46 

  
k usnesení č. 05719/RM1418/83 
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Zastupitelstvo města 

  
1) si vyhrazuje 

  
rozhodnout o poskytnutí dotací v oblasti Tělovýchova a sport z rozpočtu statutárního města 

Ostravy pro rok 2017 ve výši do 50 tis. Kč žadatelům uvedeným v přílohách č. 1, 2, 3, 5 a 6 

předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo 

  o poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2017 v oblasti tělovýchovy a 

sportu dle příloh č. 1 - 6 předloženého materiálu 

 
  

3) rozhodlo 

  o neposkytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2017 v oblasti 

tělovýchovy a sportu dle přílohy č. 7 předloženého materiálu a dle důvodové zprávy 

 
  

4) rozhodlo 

  o poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2017 v oblasti vrcholového 

sportu dle přílohy č. 8-9 předloženého materiálu 

 
  

5) rozhodlo 

  o neposkytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2017 v 

oblasti vrcholového sportu dle přílohy č. 10 předloženého materiálu a dle důvodové zprávy 

 
  

6) rozhodlo 

  o uzavření veřejnosprávních smluv o poskytnutí účelové dotace mezi statutárním městem 

Ostrava a příjemci účelových dotací dle bodů 2) a 4) tohoto usnesení a dle přílohy č. 11 

předloženého materiálu 

 
  

7) schvaluje 

  rozpočtové opatření, kterým se 

s n i ž u j í 

neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5213, ÚZ 7103, ORJ 161         o 22 250 tis. Kč 

na § 3419, pol. 5222, ÚZ 7104, ORJ 161         o  2 312  tis. Kč 

z v y š u j í 

neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5222, ÚZ 7103, ORJ 161          o 22 250 tis. Kč 

na § 3419, pol. 5212, ÚZ 7104, ORJ 161          o 297 tis. Kč 
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na § 3419, pol. 5213, ÚZ 7104, ORJ 161          o 2 015 tis. Kč 

  

8) ukládá 

  radě města 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 7) tohoto usnesení 

 
  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.03.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

ZM_M 41 
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města 
Ostravy na vzdělávání a talentmanagement v oblasti technických a 
přírodních věd na území SMO pro rok 2017 a 1. čtvrtletí 2018 
  
Usnesení číslo: 1548/ZM1418/24 

(zn.předkl.) 
46 

  
k usnesení č. 1393/ZM1418/21 
k usnesení č. 05786/RM1418/84 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
a) o  poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2017 a 1. 

čtvrtletí 2018 v oblasti vzdělávání a talentmanagementu subjektům dle Přílohy č. 1 

předloženého materiálu v celkové výši  32 863 tis. Kč 

b) o neposkytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2017 a 1. 

čtvrtletí 2018 v oblasti vzdělávání a talentmanagementu subjektům dle Přílohy č. 2 

předloženého materiálu, z důvodů které jsou ve vztahu k jednotlivým žadatelům uvedeny v 

předloženém materiálu 

  

2) rozhodlo 

  
a) o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního 

města Ostravy pro rok 2017 a 1. čtvrtletí 2018 v oblasti vzdělávání a talentmanagementu mezi 

statutárním městem Ostrava a příjemci účelových dotací dle bodu 1) písm. a) tohoto usnesení a 

Přílohy č. 1 a Přílohy č. 3 předloženého materiálu 

b) o zaslání sdělení o neposkytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro 

rok 2017 a 1. čtvrtletí 2018 v oblasti vzdělávání a talentmanagementu subjektům dle bodu 1) 

písm. b) tohoto usnesení a Přílohy č. 2 a Přílohy č. 4 předloženého materiálu 
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3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

snižují 

běžné výdaje na § 3299, pol. 5901, ÚZ 7113, ORJ 140       o 32.863 tis. Kč 

zvyšují 

neinvestiční transfery 

na § 3299, pol. 5213, ÚZ 7113, ORJ 140                             o   1.075 tis. Kč 

na § 3299, pol. 5222, ÚZ 7113, ORJ 140                             o 13.677 tis. Kč 

na § 3299, pol. 5229, ÚZ 7113, ORJ 140                             o   1.420 tis. Kč 

na § 3299, pol. 5332, ÚZ 7113, ORJ 140                             o   9.470 tis. Kč 

na § 3299, pol. 5339, ÚZ 7113, ORJ 140                             o   2.265 tis. Kč 

investiční transfery 

na § 3299, pol. 6313, ÚZ 7113, ORJ 140                             o      301 tis. Kč 

na § 3299, pol. 6322, ÚZ 7113, ORJ 140                             o   2.000 tis. Kč 

na § 3299, pol. 6329, ÚZ 7113, ORJ 140                             o      130 tis. Kč 

na § 3299, pol. 6352, ÚZ 7113, ORJ 140                             o   2.525 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
radě města 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.03.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

ZM_M 42 
Schválení dokumentu Strategický plán města Ostravy pro sport na 
období 2017 - 2025 
  
Usnesení číslo: 1549/ZM1418/24 

(zn.předkl.) 
46 

  
k usnesení č. 05787/RM1418/84 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
Strategický plán města Ostravy pro sport na období 2017 - 2025 
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ZM_M 54 
Návrh na zrušení vyhlášeného výběrového řízení Programu na podporu 
rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v mateřských, základních a 
středních školách se sídlem na území SMO pro rok 2017 a 1. pol. roku 
2018 a návrh na vyhlášení nového programu pro danou oblast 
  
Usnesení číslo: 1550/ZM1418/24 

(zn.předkl.) 
46 

  
k usnesení č. 1247/ZM1418/19 
k usnesení č. 05849/RM1418/85 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
zrušit usnesení zastupitelstva města č. 1247/ZM1418/19 ze dne 14.09.2016 v plném rozsahu 

dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
a) Program na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v mateřských, základních a 

středních školách se sídlem na území statutárního města Ostravy pro rok 2017 a 1. pol. roku 

2018  dle Přílohy č. 1 předloženého materiálu 

b) návrh na vyhlášení výběrového řízení dle Přílohy č. 2  předloženého materiálu  a rozhodlo o 

vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města 

Ostravy na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v mateřských, základních a 

středních školách se sídlem na území statutárního města Ostravy pro rok 2017 a 1. pol. roku 

2018  

  

3) schvaluje 

  
zapracování částky ve výši 3 880 tis. Kč do návrhu rozpočtu na rok 2018 - na podporu rozvoje 

bilingvní a cizojazyčné výuky v 1. pol. roku 2018 v souladu s programem uvedeným v bodě 2) 

tohoto usnesení 

  

4) ukládá 

  
radě města 

zapracovat finanční částku do návrhu rozpočtu dle bodu 3) tohoto usnesení, tj.: 

částku 3 880 tis. Kč do návrhu rozpočtu na rok 2018 

Termín: 30.11.2017 
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 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková,  

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

ZM_M 16 
Návrh darovat a přijmout darem pozemky v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1551/ZM1418/24 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 05737/RM1418/83 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
darovat pozemky v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, a to: 

- pozemek p.p.č. 1095/51 

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

a 

- pozemek p.p.č. 1095/52 

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

Moravskoslezskému kraji, IČO 708 90 692, se sídlem 28. října 2771/117, 702 00, Ostrava, 

zastoupeného Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, IČO 000 95 

711, se sídlem Úprkova 795/1, Přívoz, 702 00, Ostrava 

a uzavřít darovací smlouvu, která je přílohou č. 5 předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo 

  
přijmout darem pozemky v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, a to: 

- p.p.č. 1095/45 

- p.p.č. 1095/46 

- p.p.č. 1095/47 

- p.p.č. 1095/48 

od vlastníka Moravskoslezský kraj, IČO 708 90 692, se sídlem 28. října 2771/117, 702 00, 

Ostrava, zastoupeného Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, IČO 

000 95 711, se sídlem Úprkova 795/1, Přívoz, 702 00, Ostrava 
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a uzavřít darovací smlouvu, která je přílohou č. 6 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 17 
Návrh na záměr města nedarovat pozemek v k. ú. Petřkovice u Ostravy, 
obec Ostrava, návrh na záměr města prodat pozemek v k. ú. Třebovice 
ve Slezsku, obec Ostrava, návrh na záměr města neprodat pozemky v k. 
ú. Svinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1552/ZM1418/24 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 05664/RM1418/82 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
že město nemá záměr darovat 

- pozemek parc. č. 1906/162 v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřený městskému obvodu Petřkovice 

  

2) rozhodlo 

  
o záměru města prodat 

- pozemek parc. č. 920/12 v k. ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřený městskému obvodu Třebovice 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

3) rozhodlo, 

  
že město nemá záměr prodat pozemky: 

- parc. č. 1024/16 a 

- parc. č. 1026/8, oba v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

oba ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Svinov 
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ZM_M 18 
Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. Stará Bělá, návrh na 
záměr města prodat pozemky v k.ú. Poruba-sever, v k.ú. Pustkovec a 
návrh na záměr města neprodat pozemek v k.ú. Martinov ve Slezsku, 
vše obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1553/ZM1418/24 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 05726/RM1418/83 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o záměru města směnit 

- pozemek parc. č. 3631/14 v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 

Ostrava, svěřený městskému obvodu Stará Bělá 

za 

- pozemek parc.č. 1261/2 v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, ve vlastnictví Tělovýchovné  

jednoty Sokol Stará Bělá, z.s., se sídlem Junácká 6/138, Stará Bělá, 724 00 Ostrava, IČO 447 

43 980 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodlo 

  
o záměru města prodat 

- pozemek parc. č. 3863/5, k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 

Ostrava, svěřený městskému obvodu Pustkovec 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

3) rozhodlo 

  
o záměru města prodat 

- část pozemku parc. č. 2256  o výměře 5 m2, k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, ve vlastnictví 

statutárního města Ostrava, svěřeného městskému obvodu Poruba, která je dle geometrického 
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plánu č. 2866-268/2016 vyhotoveného pro k. ú. Poruba-sever, označena jako pozemek parc. 

č. 2256/2, k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
 

  

4) rozhodlo, 

  
že město nemá záměr prodat  

- pozemek parc.č. 2725/1, k. ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního 

města Ostrava, svěřený městskému obvodu Martinov 

  

 
ZM_M 19 
Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. Radvanice, obec 
Ostrava, návrh doplnit usnesení zastupitelstva města č. 1505/ZM1418/23 
ze dne 25. 1. 2017 
  
Usnesení číslo: 1554/ZM1418/24 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 1505/ZM1418/23 
k usnesení č. 05729/RM1418/83 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

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

- část pozemku parc. č. 3221/1, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 78 m2, oddělena a nově 

označena dle geometrického plánu č. 2216-30/2017 pro k. ú. Radvanice jako pozemek parc. č. 

3221/3, ost. plocha, ost. komunikace 

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

za 

- část pozemku parc. č. 2027/6, ost. plocha, manipulační plocha, o výměře 81 m2, oddělena a 

nově označena dle geometrického plánu č. 2216-30/2017 pro k. ú. Radvanice jako pozemek 

parc. č. 2027/166, ost. plocha, manipulační plocha 

(ve vlastnictví fyzické osoby) 
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a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
 

  

2) rozhodlo 

  
doplnit své usnesení č. 1505/ZM1418/23 ze dne 25.01.2017 tak, že se za text “...parc. č. 

198/28´” doplňuje text: 

”- část pozemku parc. č. 198/13, o výměře 1 m2, oddělena a nově označena dle geometrického 

plánu č.  2173-70/2016 jako pozemek parc. č. 198/29” 

za podmínky, že zastupitelstvo městského obvodu Radvanice a Bartovice rozhodne souhlasit se 

směnou i pozemku výše uvedeného
 

  

 
ZM_M 20 
Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1555/ZM1418/24 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 05740/RM1418/83 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
koupit nemovité věci v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, a to: 

- část pozemku parc. č. 2864/19, trvalý travní porost, o výměře 245 m2, dle geometrického 

plánu  č. 3274-200c/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/17, ost. 

plocha, ost. komunikace 

- část pozemku parc. č. 2864/19, trvalý travní porost, o výměře 165 m2, dle geometrického 

plánu  č. 3274-200c/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/36, trvalý 

travní porost 

od vlastníka 

XXXXX XXXXXX rok narození XXXX, bydliště XXXXX XXXX XXX XXX XXXXX 

XXX XXX XXXXXXXXXX, za dohodnutou kupní cenu v celkové výši 451.000,00 Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2/3 předloženého materiálu. 

Zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé je součástí důvodové zprávy předloženého materiálu.
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2) rozhodlo 

  
koupit nemovité věci v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, a to: 

- část pozemku parc. č. 2861, trvalý travní porost, o výměře 75 m2, dle geometrického plánu č. 

3274-200c/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek parc.č. 3860/16, ost. plocha, ost. 

komunikace 

- část pozemku parc. č. 2861, trvalý travní porost, o výměře 26 m2, dle geometrického plánu č. 

3274-200c/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/35, trvalý travní 

porost 

od podílových spoluvlastníků 

X XXXXXX XXXXXXXXX rok narození XXXX, bydliště XXXXX XXXXXX XXX XX 

XXXXXXXXXXXXX XXXX (podíl ve výši 3/8) 

- XXXX XXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXX X X XXXXXXXXXX 

XXX XXX XX XXXXXXXXX (podíl ve výši 1/4) 

- XXXXXXXXX XXXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XX XXXXXXX 

XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXX XXXX (podíl ve výši 3/8) 

za dohodnutou kupní cenu v celkové výši 111.100,00 Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3/3 předloženého materiálu. 

Zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé je součástí důvodové zprávy předloženého materiálu.
 

  

3) rozhodlo 

  
přijmout darem nemovitou věc v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, a to: 

- část pozemku parc. č. 372, zahrada, o výměře 18 m2, dle geometrického plánu č. 3274-

200e/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 372/2 

od vlastníka 

XXXXXX XXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX 

XX XXXXXXXXXXXXX XXXX 

a uzavřít Darovací smlouvu dle přílohy č. 4/4 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. 

Strana 45/62  

4) rozhodlo 

  
koupit nemovité věci v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, a to: 

- část pozemku parc. č. 2809/1, trvalý travní porost, o výměře 363 m2, dle geometrického plánu 

č. 3274-200e/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/3, ost. plocha, ost. 

komunikace 

- část pozemku parc. č. 2809/1, trvalý travní porost, o výměře 6 m2, dle geometrického plánu č. 

3274-200e/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/47, trvalý travní 

porost 

- část pozemku parc. č. 2809/1, trvalý travní porost, o výměře 168 m2 dle geometrického plánu 

č. 3274-200e/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/48, trvalý travní 

porost 

od vlastníka 

XXXX XXXX XXXXX XXXXX rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXXXX 

XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXX XXXX, za dohodnutou kupní cenu v celkové 

výši 537.000,00 Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 5/3 předloženého materiálu. 

Zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé je součástí důvodové zprávy předloženého materiálu.
 

  

5) rozhodlo 

  
koupit nemovité věci v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, a to: 

- část pozemku parc. č. 2811, trvalý travní porost, o výměře 45 m2, dle geometrického plánu č. 

3274-200e/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/25, ost. plocha, ost. 

komunikace 

- část pozemku parc. č. 2811, trvalý travní porost, o výměře 11 m2, dle geometrického plánu č. 

3274-200e/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/49, trvalý travní 

porost 

- část pozemku parc. č. 2812, trvalý travní porost, o výměře 27 m2, dle geometrického plánu č. 

3274-200e/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/26, ost. plocha, ost. 

komunikace 

- část pozemku parc. č. 2812, trvalý travní porost, o výměře 11 m2, dle geometrického plánu č. 

3274-200e/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/50, trvalý travní 

porost 

od vlastníka 

XXXXX XXXXXXX rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX 
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XX XXXXXXXXXXXXX XXXX, za cenu obvyklou v celkové výši 30.080,00 Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 6/3 předloženého materiálu 

  

6) rozhodlo 

  
koupit nemovité věci v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, a to: 

- část pozemku parc. č. 2813, trvalý travní porost, o výměře 72 m2, dle geometrického plánu č. 

3274-200e/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/27, ost. plocha, ost. 

komunikace 

- část pozemku parc. č. 2813, trvalý travní porost, o výměře 23 m2, dle geometrického plánu č. 

3274-200e/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/51, trvalý travní 

porost 

od podílových spoluvlastníků 

- XXXX XXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XX XXXXXX XXXXXX XXX XX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 1/2) 

- XXXXXXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXX XXXXXXX 

XXX XX XXXXXXXXXXXX XXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 1/2) 

za dohodnutou kupní cenu v celkové výši 104.500,00 Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 7/3 předloženého materiálu. 

Zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé je součástí důvodové zprávy předloženého materiálu. 

  

7) rozhodlo 

  
koupit nemovité věci v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, a to: 

- část pozemku parc. č. 2809/3, trvalý travní porost, o výměře 18 m2, dle geometrického plánu 

č. 3274-200d/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/24, ost. plocha, 

ost. komunikace 

- část pozemku parc. č. 2809/3, trvalý travní porost, o výměře 2 m2, dle geometrického plánu č. 

3274-200d/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/46, trvalý travní 

porost 

od vlastníka 

XXXXXXXX XXXXXX rok narození XXXX, bydliště XXXXX XXXXXX XXX XX 
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XXXXXXXXXXXXXXXXX, za dohodnutou kupní cenu v celkové výši 20.000,00 Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 8/3 předloženého materiálu. 

Zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé je součástí důvodové zprávy předloženého materiálu. 

  

8) rozhodlo 

  
koupit nemovité věci v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, a to: 

- část pozemku parc. č. 2837, trvalý travní porost, o výměře 254 m2, dle geometrického plánu 

č. 3274-200d/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/19, ost. plocha, 

ost. komunikace 

- část pozemku parc. č. 2837, trvalý travní porost, o výměře 200 m2, dle geometrického plánu 

č. 3274-200d/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/39, trvalý travní 

porost 

od vlastníka 

XXXXX XXXXXXXX rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX 

XX XXXXXXXXXXXXX XXXX, za obvyklou kupní cenu v celkové výši 145.280,00 Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 9/3 předloženého materiálu 

  

9) rozhodlo 

  
koupit nemovité věci v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, a to: 

- část pozemku parc. č. 2809/2, trvalý travní porost, o výměře 65 m2, dle geometrického plánu 

č. 3274-200d/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/23, ost. plocha, 

ost. komunikace 

- část pozemku parc. č. 2809/2, trvalý travní porost, o výměře 39 m2, dle geometrického plánu 

č. 3274-200d/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/43, trvalý travní 

porost 

- část pozemku parc. č. 2809/2, trvalý travní porost, o výměře 5 m2, dle geometrického plánu č. 

3274-200d/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/45, trvalý travní 

porost 

od podílových spoluvlastníků 

- XXXX XXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXX XXXX XXXX XXX XX 

XXXXXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na každém z uvedených pozemků) 

- XXXXX XXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXX XXXX XXXX XXX XX 
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XXXXXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na každém z uvedených pozemků) 

za dohodnutou kupní cenu v celkové výši 98.100,00 Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 10/3 předloženého materiálu. 

Zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé je součástí důvodové zprávy předloženého materiálu. 

  

 
ZM_M 21 
Návrh na záměr města prodat pozemky v k.ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava (ul. Sokolská), návrh na záměr města darovat pozemek k.ú. 
Mariánské Hory, obec Ostrava (ul. Boleslavova) 
  
Usnesení číslo: 1556/ZM1418/24 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 05736/RM1418/83 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o záměru města prodat pozemky, a to 

- pozemek parc. č. 947/5 

- pozemek parc. č. 947/8 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřené 

městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodlo 

  
o záměru města darovat pozemek p. p. č. 186, včetně podzemních chodeb umístěných pod 

povrchem pozemku 

v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřený 

městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky 

do vlastnictví Moravskoslezského kraje, krajský úřad, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 

70890692, který se předá k hospodaření Základní škole, Ostrava - Mariánské Hory, Kararova 

6, příspěvková organizace, se sídlem Karasova 300/6, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 
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a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
ZM_M 22 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Kunčičky, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1557/ZM1418/24 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 05734/RM1418/83 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o záměru města prodat nemovité věci, včetně součástí a příslušenství, v k. ú. Kunčičky, obec 

Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřené městskému obvodu Slezská 

Ostrava, a to: 

- pozemek parc. č. 897/1, včetně asfaltové a betonové plochy, zámkové dlažby, rigolu, dešťové 

a splaškové kanalizace, oplocení, vrat a okrasných dřevin 

- pozemek parc. č. 897/2 

- pozemek parc. č. 897/3, jehož součástí je stavba č.p. 611 

- pozemek parc. č. 897/4, včetně žumpy 

- pozemek parc. č. 897/5, včetně asfaltové plochy 

- pozemek parc. č. 897/6, včetně asfaltové plochy 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
ZM_M 23 
Návrh prodat objekt “TESKO barák” v k.ú. Hrušov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1558/ZM1418/24 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 05735/RM1418/83 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
prodat nemovitou věc včetně příslušenství, v k. ú. Hrušov, obec Ostrava, a to: 

- objekt “TESKO barák” umístěný částečně na pozemku parc. č. 1246/62 a částečně na 

pozemku parc. č. 1246/63 (pozemky jsou ve vlastnictví třetí osoby) 
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- plocha ze silničních panelů, přípojka vody, přípojka kanalizace a přípojka elektro (umístěné 

na pozemku parc. č. 1246/63 ve vlastnictví třetí osoby) 

obecně prospěšné společnosti 

Vzájemné soužití o.p.s., sídlo Bieblova 404/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,  IČO: 654 

97 996, 

za sjednanou celkovou kupní cenu  ve výši 10,00 Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé je součástí důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 24 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1559/ZM1418/24 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 05730/RM1418/83 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

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

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

- stavbu bez čp/če, rod. rekr. stojící na pozemku parc. č. 4642, který je ve vlastnictví žadatele  

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodlo 

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

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

- pozemek parc. č. 315/2 

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

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

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

- pozemek parc. č. 2566/1 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
ZM_M 25 
Návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Michálkovice, obec 
Ostrava, návrh na záměr města neprodat nemovitou věc v k.ú. Zábřeh 
nad Odrou, obec Ostrava, návrh na záměr města neprodat část 
nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1560/ZM1418/24 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 05732/RM1418/83 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o záměru města prodat část nemovité věci v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, ve vlastnictví 

statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Michálkovice, a to: 

- část pozemku p. p. č. 3/6, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 180 m2, dle geometrického 

plánu č. 1907-41/2015 oddělenou a nově označenou jako pozemek p. p. č. 3/8, ost. plocha, ost. 

komunikace 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
 

  

2) rozhodlo, 

  
že město nemá záměr prodat nemovitou věc v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, ve 

vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Ostrava-Jih, a to: 

-  pozemek p. č. st. 3485, zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Zábřeh, č. p. 2625, 

jiná st. 

  

3) rozhodlo, 
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že město nemá záměr prodat část nemovité věci v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, ve 

vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, a to: 

- část pozemku p. p. č. 566/68, ost. plocha, zeleň, o výměře 750 m2 - dle zákresu, který je 

přílohou č. 3/1 předloženého materiálu
 

  

 
ZM_M 26 
Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Stará Plesná, obec 
Ostrava a v k.ú. Svinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1561/ZM1418/24 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 05725/RM1418/83 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo, 

  
že město nemá záměr prodat 

- část pozemku parc.č. 555/2 o výměře cca 56 m2 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Svinov, 

dle zákresu, který je přílohou č. 4 tohoto materiálu 

  

 
ZM_M 27 
Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Hrušov a v k.ú. 
Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1562/ZM1418/24 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 05731/RM1418/83 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo, 

  
že město nemá záměr prodat nemovité věci v k. ú. Hrušov, obec Ostrava, a to: 

 - pozemek parc. č. 8 

 - pozemek parc. č. 113,  oba ve vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřené městskému 

obvodu Slezská Ostrava 

- pozemek 828/1 ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený městskému obvodu Slezská 
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Ostrava 

  

2) rozhodlo, 

  
že město nemá záměr prodat nemovitou věc v k. ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava, ve 

vlastnictví statutárního města Ostrava, hospodaření se svěřeným majetkem obce Čtyřlístek - 

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

751/119, 712 00 Ostrava - Muglinov, a to: 

- část pozemku parc. č. 469, o výměře cca 936 m2 - dle zákresu, který je přílohou č. 2/1 

předloženého materiálu
 

  

 
ZM_M 28 
Návrh na neodejmutí nemovitých věcí v k.ú. Slezská Ostrava ze svěření 
městskému obvodu Slezská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1563/ZM1418/24 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 05733/RM1418/83 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
 neodejmout  pozemky 

- parc. č. 964/6 zastavěná plocha a nádvoří, 

- parc. č. 973/5 zastavěná plocha a nádvoří, 

- parc. č. 973/6 zastavěná plocha a nádvoří, 

- parc. č. 980/5 zastavěná plocha a nádvoří, 

a podíly o výši 

-  748/1000 ke stavbě, a to budově č. p. 1975, bytový dům, stojící na pozemku parc. č. 964/6, 

-  748/1000 ke stavbě, a to budově č. p. 1977, bytový dům, stojící na pozemku parc. č. 973/5, 

-  748/1000 ke stavbě, a to budově č. p. 1976, bytový dům, stojící na pozemku parc. č. 973/6, 

-  748/1000 ke stavbě, a to budově č. p. 1978, bytový dům, stojící na pozemku parc. č. 980/5, 

vše v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,  

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

znění pozdějších předpisů, 

ze svěření městskému obvodu  Slezská Ostrava  

  

 
ZM_M 29 
Návrh na zrušení usnesení zastupitelstva města č. 0284/ZM1418/5 a 
návrh koupit nemovité věci v k. ú. Muglinov, obec Ostrava v rámci 
stavby “Kanalizace Hrušov” a “Rekonstrukce kanalizace ul. 
Muglinovská” 

(zn.předkl.) 
32 
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Usnesení číslo: 1564/ZM1418/24 
  
k usnesení č. 05739/RM1418/83 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
zrušit své usnesení č. 0284/ZM1418/5 ze dne 29. 04. 2015, 

které je přílohou č. 2 přeloženého materiálu 

  

2) rozhodlo 

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

- pozemek p.p.č. 25/3 

- pozemek p.p.č. 437/1 

oba v k. ú. Muglinov, obec Ostrava 

ve vlastnictví ASPET INVEST s.r.o., se sídlem Jana Šoupala 1597/3, Ostrava-Poruba, 708 

00, IČO: 26860848 

za kupní cenu v celkové výši 4.350.050,-Kč, z toho: 

- za pozemek parc. č. 25/3 částku 528.200,-Kč 

- za pozemek parc. č. 437/1 částku ve výši 3.821.850,-Kč 

a uzavřít kupní smlouvu, která je přílohou č.5 předloženého materiálu 

Zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé: 

Statutární město Ostrava, odbor investiční připravuje v dané oblasti dvě investiční akce 

vodohospodářského charakteru (výstavbu kanalizace). Realizací staveb „Kanalizace Hrušov“ a 

„Rekonstrukce kanalizace ul. Muglinovská“ dojde k odvádění splaškových vod na Ústřední 

čistírnu odpadních vod v Ostravě - Přívoze, čímž se zamezí dnešnímu stavu, tj. vypouštění 

splašků do řeky Ostravice. Pro úspěšné ukončení přípravy (vydání územního rozhodnutí a 

stavebního povolení) je zapotřebí uskutečnit výkup pozemků p.p.č. 437/1 a 25/3 tak, aby byla 

zajištěna realizace čerpací stanice a příjezd k navržené čerpací stanici (ČS 2 Muglinov), bez 

které není celá koncepce odkanalizování oblasti možná. 

Odchylka od ceny obvyklé směrem nad cenu obvyklou činí celkem částku ve výši 480.050,- 

Kč, z toho u pozemku p.p.č. 25/3 částku ve výši 28.200,- Kč a u pozemku p.p.č. 437/1 částku 

ve výši 451.850,- Kč. 

Statutární město Ostrava již investovalo k 31. 12. 2016 do investičních akcí „Kanalizace 

Hrušov” cca 2.900.000,- Kč  a do „Rekonstrukce kanalizace ul. Muglinovská“ cca 530.000,- 

Kč. 

V případě, že by nedošlo k uzavření kupní smlouvy, došlo by ke zmaření obou investičních 

projektů města. 

Celá věc se vyřizuje 8 let, kdy byly projednávány různé varianty, např. i směna, na kterou 

nakonec společnost nepřistoupila z finančních důvodů. Takto dohodnutá cena je jediná možná, 

za kterou je společnost ASPET-INVEST, s.r.o. ochotna tyto dva pozemky statutárnímu městu 
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Ostrava prodat. 

Jiná právní cesta než cesta výkupu není možná i s ohledem na časovou náročnost, kdy 

statutární město Ostrava tyto pozemky potřebuje co nejdříve vzhledem k výše uvedeným 

rozpracovaným projektům. Výkup se tedy jeví jako nejhospodárnější řešení v současné době. 

  

 
ZM_M 43 
Návrh na zrušení usnesení č. 0412/ZM1418/6, kterým zastupitelstvo 
města rozhodlo o uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu 
vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva s ČR-
ÚZSVM; návrh na uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu 
vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva s ČR-
ÚZSVM 
  
Usnesení číslo: 1565/ZM1418/24 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 05788/RM1418/84 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
zrušit své usnesení č. 0412/ZM1418/6 ze dne 10.6.2015, kterým rozhodlo o uzavření Smlouvy 

o bezúplatném  převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva  č. 

UZSVM/O/7602/2015-HMSO k níže uvedeným nemovitým věcem, a to: 

- k pozemku parc. č. 1593/4 

- k pozemku parc. č. 1593/13 

oba v k. ú. Poruba, obec Ostrava 

s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem 

Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČO 697 97 111 

  

2) rozhodlo 

  
uzavřít Smlouvu o bezúplatném  převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení 

věcného práva  č. UZSVM/O/9576/2016-HMSO, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, k 

níže uvedeným nemovitým věcem, a to: 

- k pozemku parc. č. 1593/4 

- k pozemku parc. č. 1593/13 

oba v k. ú. Poruba, obec Ostrava 

s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem 
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Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČO 697 97 111 

  

 
ZM_M 44 
Návrh na záměr města darovat nemovité věci v k.ú. Dubina u Ostravy, 
obec Ostrava, návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. 
Heřmanice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1566/ZM1418/24 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 05791/RM1418/84 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

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

statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, a to pozemky: 

- parc.č. 71/196 

- parc.č. 71/197 

- parc.č. 71/198, včetně stavby hřiště 

- parc.č. 71/199, včetně součástí 

Moravskoslezskému kraji, IČO 708 90 692, sídlo 28. října 117, 702 18 Ostrava 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodlo 

  
o záměru města prodat nemovitou věc v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava, ve vlastnictví 

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

- pozemek p.p.č. 404/3 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
ZM_M 45 
Návrh darovat pozemky v k. ú. Svinov, obec Ostrava 
Moravskoslezskému kraji 
  

(zn.předkl.) 
32 
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Usnesení číslo: 1567/ZM1418/24 
  
k usnesení č. 05792/RM1418/84 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
darovat pozemky v k. ú. Svinov, obec Ostrava, a to: 

parc. č. 3621/16 

parc. č. 3746/4 

parc. č. 3746/7 

Moravskoslezskému kraji, se sídlem 28. října 2771/117, 702 18 Ostrava, IČO 708 90 692 

a uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě darovací dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 48 
Návrh na pořízení změny Územního plánu Ostravy a rozhodnutí o 
postupu projektu “Rozšíření VTP Ostrava I. etapy” 
  
Usnesení číslo: 1568/ZM1418/24 

(zn.předkl.) 
35 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
nepořídit změnu Územního plánu Ostravy dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo 

  
o přerušení přípravy a realizace projektu “Rozšíření areálu VTP Ostrava I. etapa” 

  

 
ZM_M 47 
Návrh Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 1241/2014/OI/LPO 
  
Usnesení číslo: 1569/ZM1418/24 

(zn.předkl.) 
34 

  
k usnesení č. 0349/ZM1418/5 ze dne 29.4.2015 
k usnesení č. 1241/RM1418/84 ze dne 21.2.2017 
k usnesení č. 0649/ZM1418/8 ze dne 9.9.2015 
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k usnesení č. 2395/ZM1014/31 ze dne 2.4.2014 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo 1241/2014/OI/LPO “Kanalizace Petřkovice II. a III. 

etapa” se zhotovitelem: 

sdružením s názvem “STASPO-HYDROSPOR - Kanalizace Petřkovice II. a III. etapa” 

jehož účastnici jsou: 

STASPO, spol. s r.o., Těšínská 254, 71600  Ostrava - Radvanice, IČO: 41035704 

a 

HYDROSPOR spol. s r.o., Úprkova 966/3, 702 00  Ostrava-Přívoz, IČO: 47666374 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 53 
Veřejná zakázka “Hasičská zbrojnice Michálkovice - Ostrava”, poř. č. 
28/2017 
  
Usnesení číslo: 1570/ZM1418/24 

(zn.předkl.) 
34 

  
k usnesení č. 05811/RM1418/84 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
požadavky na obsah smlouvy veřejné zakázky “Hasičská zbrojnice Michálkovice - Ostrava” 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 30 
Žádost o poskytnutí dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy 
na realizaci projektu “Ekologické mytí jízdních kol Bike Wash cyklo 
myčkou” 

(zn.předkl.) 
33 
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Usnesení číslo: 1571/ZM1418/24 
  
k usnesení č. 05755/RM1418/83 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

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

25.543.664 Kč právnické osobě Klub 3xTOP.cz, z. s., IČO: 03769640, se sídlem Na Peřeji 

730/5, Stará Bělá, 724 00 Ostrava na realizaci projektu “Ekologické mytí jízdních kol Bike 

Wash cyklo myčkou” dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 49 
Informace o přijatém usnesení rady města ve věci stanoviska 
statutárního města Ostravy ke znaleckému posudku č. 197/16 „Expertní 
posouzení a srovnání environmentálních vlivů a dlouhodobé 
environmentální bezpečnosti dvou základních konceptů sanace zemin 
lagun Ostramo“ 
  
Usnesení číslo: 1572/ZM1418/24 

(zn.předkl.) 
33 

  
k usnesení č. 05815/RM1418/84 
k usnesení č. 04623/RM1418/66 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) bere na vědomí 

  
informaci o přijatém usnesení rady města č. 05815/RM1418/84 ze dne 21. 2. 2017 ve věci 

stanoviska statutárního města Ostravy ke znaleckému posudku č. 197/16 „Expertní posouzení a 

srovnání environmentálních vlivů a dlouhodobé environmentální bezpečnosti dvou základních 

konceptů sanace zemin lagun Ostramo“ dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 50 
Změna dotace na zeleň z účelové dotace na neúčelovou 
  
Usnesení číslo: 1573/ZM1418/24 

(zn.předkl.) 
29 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 
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změnu dotace na zeleň z dotace účelové na neúčelovou 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

s n i ž u j í  převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje na ORJ 120 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 94, org. 502 o 18 010 tis.Kč 

                                               org. 503 o 12 203 tis.Kč 

                                               org. 504 o 34 245 tis.Kč 

                                               org. 505 o 26 195 tis.Kč 

                                               org. 506 o 503 tis.Kč 

                                               org. 507 o 3 002 tis.Kč 

                                               org. 508 o 600 tis.Kč 

                                               org. 509 o 1 137 tis.Kč 

                                               org. 510 o 4 820 tis.Kč  

                                               org. 511 o 721 tis.Kč 

                                               org. 512 o 290 tis.Kč 

                                               org. 513 o 898 tis.Kč 

                                               org. 514 o 1 547 tis.Kč 

                                               org. 515 o 600 tis.Kč 

                                               org. 516 o 1 320 tis.Kč 

                                               org. 517 o 2 860 tis.Kč 

                                               org. 518 o 473 tis.Kč 

                                               org. 519 o 487 tis.Kč 

                                               org. 520 o 1 034 tis.Kč 

                                               org. 521 o 1 817 tis.Kč 

                                               org. 522 o 3 016 tis.Kč 

                                               org. 523 o 795 tis.Kč 

                                               org. 524 o 198 tis.Kč 

z v y š u j í  převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje na ORJ 120 

na § 6330, pol. 5347, org. 502 o 18 010 tis.Kč 

                                   org. 503 o 12 203 tis.Kč 

                                   org. 504 o 34 245 tis.Kč 

                                   org. 505 o 26 195 tis.Kč 

                                   org. 506 o 503 tis.Kč 

                                   org. 507 o 3 002 tis.Kč 

                                   org. 508 o 600 tis.Kč 

                                   org. 509 o 1 137 tis.Kč 

                                   org. 510 o 4 820 tis.Kč  

                                   org. 511 o 721 tis.Kč 

                                   org. 512 o 290 tis.Kč 

                                   org. 513 o 898 tis.Kč 

                                   org. 514 o 1 547 tis.Kč 
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                                   org. 515 o 600 tis.Kč 

                                   org. 516 o 1 320 tis.Kč 

                                   org. 517 o 2 860 tis.Kč 

                                   org. 518 o 473 tis.Kč 

                                   org. 519 o 487 tis.Kč 

                                   org. 520 o 1 034 tis.Kč 

                                   org. 521 o 1 817 tis.Kč 

                                   org. 522 o 3 016 tis.Kč 

                                   org. 523 o 795 tis.Kč 

                                   org. 524 o 198 tis.Kč 

Městské obvody dle důvodové zprávy 

- sníží převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 94, org. 502-524 celkem o 116 771 tis.Kč 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, org. 502-524 celkem o 116 771 tis.Kč 

  

3) ukládá 

  
radě města  

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.03.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

ZM_M 31 
Návrh smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace Ostravské 
organizaci vozíčkářů, spolku, na zabezpečení alternativní dopravy 
imobilních občanů 
  
Usnesení číslo: 1574/ZM1418/24 

(zn.předkl.) 
39 

  
k usnesení č. 05758/RM1418/83 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
a) o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 390 tis. Kč, Ostravské organizaci 

vozíčkářů, spolku, IČO: 66933579,  se sídlem: Horymírova 3054/121, 700 30  Ostrava - 

Zábřeh, na zabezpečení alternativní dopravy imobilních občanů 

b) o uzavření smlouvy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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ZM_M 51 
Návrh darovací smlouvy na poskytnutí finančního daru SLEZSKÉMU 
ŽELEZNIČNÍMU SPOLKU na vypravení 2 mimořádných vlaků po 
Ostravsko-Karvinském revíru 
  
Usnesení číslo: 1575/ZM1418/24 

(zn.předkl.) 
39 

  
k usnesení č. 05819/RM1418/84 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
a) o poskytnutí finančního daru ve výši 19 tis. Kč SLEZSKÉMU ŽELEZNIČNÍMU SPOLKU, 

IČO: 05424089, se sídlem: Ostravská 661/46, Horní Těrlicko, 735 42 Těrlicko na vypravení 

dvou mimořádných vlaků po Ostravsko-Karvinském revíru. 

b) o uzavření darovací smlouvy na poskytnutí finančního daru dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

s n í ž í: 

investiční transf. ostat. přísp. organizacím 

na § 2212, pol. 6359, ORG 0000000003408, ORJ 0100                          o 19 tis. Kč 

z v ý š í: 

neinvestiční transfery spolkům                                                                  

na § 3319, pol. 5222, ORJ 0100                                                               o 19 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
radě města 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 15.03.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 


