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Přehled usnesení zastupitelstva města dle čísel ze dne: 05.04.2017 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

1576/ZM1418/25 ZM_M 0 Schválení programu 25. zasedání zastupitelstva 

města konaného dne 05.04.2017 

35 

1577/ZM1418/25 ZM_M 0 Volba ověřovatelů zápisu z 25. zasedání 

zastupitelstva města, konaného dne 5.4.2017 

72 

1578/ZM1418/25 ZM_M 0 Zpráva ověřovatelů zápisu z 24. zasedání 

zastupitelstva města 

72 

1579/ZM1418/25 ZM_M 57 Návrh na změnu ve složení rady města 35 

1580/ZM1418/25 ZM_M 1 Informace o činnosti orgánů města 35 

1581/ZM1418/25 ZM_M 3 Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a 

vnitřní bezpečnosti na území města Ostravy za rok 

2016 

35 

1582/ZM1418/25 ZM_M 4 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava v roce 

2016 

35 

1583/ZM1418/25 ZM_M 5 Zpráva o činnosti komisí rady města za rok 2016 35 

1584/ZM1418/25 ZM_M 6 Informace o plnění usnesení zastupitelstva města 35 

1585/ZM1418/25 ZM_M 7 Návrh na poskytnutí bezúročných zápůjček 

zaměstnancům dle Statutu sociálního fondu 

zaměstnanců statutárního města Ostravy 

zařazených do magistrátu města Ostravy 

35 

1586/ZM1418/25 ZM_M 8 Žádost zaměstnance o prominutí úhrady nákladů 

spojených se studiem 

35 

1587/ZM1418/25 ZM_M 9 Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro 

projekt “Parkové úpravy sídlišť Šalamouna a 

Fifejdy II 2015” v rámci Operačního programu 

Životní prostředí 

35 

1588/ZM1418/25 ZM_M 39 Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního 

města Ostravy, kterou se mění a doplňuje obecně 

závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 

2/2009, o zákazu konzumace alkoholických 

nápojů na veřejném prostranství, ve znění 

pozdějších změn a doplňků 

35 

1589/ZM1418/25 ZM_M 40 Návrh obecně závazné vyhlášky o nočním klidu 35 

1590/ZM1418/25 ZM_M 41 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a 

doplňuje obecně závazná vyhláška č. 14/2013, 

Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a 

doplňků 

35 

1591/ZM1418/25 ZM_M 42 Informace o vyřízení podnětu člena zastupitelstva 

města 

35 

1592/ZM1418/25 ZM_M 58 Návrh na změnu ve složení Finančního výboru 

zastupitelstva města 

35 

1593/ZM1418/25 ZM_M 43 Lokalita Kostelní náměstí, k.ú. Moravská Ostrava 

- návrh dalšího postupu 

35 
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1594/ZM1418/25 ZM_M 10 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o 

poskytnutí víceleté neinvestiční účelové dotace z 

rozpočtu statutárního města Ostravy 

30 

1595/ZM1418/25 ZM_M 45 Realizace akcí Městskou nemocnicí Ostrava, 

příspěvková organizace a jejich financování z 

rozpočtu statutárního města Ostrava - z Fondu pro 

rozvoj Městské nemocnice Ostrava. 

30 

1596/ZM1418/25 ZM_M 46 Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových 

dotací v rámci výzvy “750. výročí první písemné 

zmínky o městě” 

31 

1597/ZM1418/25 ZM_M 47 Žádosti o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v 

oblasti kultury Pěveckému sdružení ostravských 

učitelek, z.s., Ostravskému centru nové hudby, 

z.s., a spolku PANT, z.s. 

31 

1598/ZM1418/25 ZM_M 48 Vydání nové obecně závazné vyhlášky o školském 

obvodu mateřských škol zřízených rozhodnutím 

zastupitelstev městských obvodů statutárního 

města Ostravy a zrušení obecně závazné vyhlášky 

č. 17/2016, o školských obvodech mateřských 

škol zřizovaných městskými obvody statutárního 

města Ostravy 

46 

1599/ZM1418/25 ZM_M 49 Návrh na vyhlášení nejlepších sportovců a 

společensky odpovědné firmy města Ostravy za 

rok 2016 a na poskytnutí peněžitých darů 

46 

1600/ZM1418/25 ZM_M 50 Poskytnutí účelové dotace na akci “Sportovní 

areál U Cementárny - II. etapa” a navýšení 

provozní dotace na rok 2017 obchodní společnosti 

Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, 

s.r.o. 

46 

1601/ZM1418/25 ZM_M 11 Návrh nevyhovět žádosti fyzické osoby - pozemek 

p.p.č. 59/10, k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 

32 

1602/ZM1418/25 ZM_M 12 Návrh na odejmutí nemovitých věcí městskému 

obvodu Slezská Ostrava a návrh na schválení 

Dodatku č. 11 ke zřizovací listině právnické osoby 

Čtyřlístek, příspěvková organizace 

32 

1603/ZM1418/25 ZM_M 13 Návrhy dodatků zřizovacích listin 25 

příspěvkových organizací zřízených statutárním 

městem Ostrava - aktualizace účetního stavu 

majetku ke dni 31. 12. 2016 

32 

1604/ZM1418/25 ZM_M 14 Návrh na svěření majetku městskému obvodu 

Hrabová 

32 

1605/ZM1418/25 ZM_M 15 Návrh na bezúplatný převod pozemků v k.ú. 

Přívoz, obec Ostrava 

32 

1606/ZM1418/25 ZM_M 16 Návrh odložit bezúplatný převod pozemků pod 

silnicí III/4809 v k. ú. Mošnov 

32 

1607/ZM1418/25 ZM_M 17 Návrh města prodat stožárovou trafostanici OS 

9451 Svinov Vodárna Dubí, v k.ú. Svinov, obec 

Ostrava 

32 
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1608/ZM1418/25 ZM_M 18 Návrh prodat části pozemků v k. ú. Pustkovec, 

obec Ostrava, v areálu Vědecko-technologického 

parku v Ostravě - Pustkovci 

32 

1609/ZM1418/25 ZM_M 20 Návrh na svěření komunikace a vsakovacího 

zařízení MO Lhotka 

32 

1610/ZM1418/25 ZM_M 21 Návrh směnit nemovité věci v rámci stavby 

“Cyklostezka W, Poruba - Krásné Pole” 

32 

1611/ZM1418/25 ZM_M 22 Návrh na záměr města nedarovat a návrh na záměr 

města prodat nemovité věci v k.ú. Pudlov, obec 

Bohumín, návrh na záměr města prodat nemovitou 

věc v k.ú. Radvanice a v k.ú. Michálkovice, obec 

Ostrava 

32 

1612/ZM1418/25 ZM_M 23 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. 

Proskovice a v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec 

Ostrava 

32 

1613/ZM1418/25 ZM_M 24 Návrh na záměr města prodat část pozemku v 

obchodně podnikatelském areálu v k. ú. Mošnov, 

obec Mošnov ve správě Společnosti pro využití 

letiště Ostrava - Mošnov, a.s. (SOM) 

32 

1614/ZM1418/25 ZM_M 25 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v 

obchodně podnikatelském areálu v k. ú. Mošnov, 

obec Mošnov ve správě Společnosti pro využití 

letiště Ostrava - Mošnov, a.s.(SOM) 

32 

1615/ZM1418/25 ZM_M 26 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. 

Muglinov a v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

32 

1616/ZM1418/25 ZM_M 27 Návrh na záměr města prodat pozemek v k. ú. 

Přívoz (lokalita ul. Na Liškovci), návrh na záměr 

směnit pozemky v k. ú. Přívoz (ul. Palackého), 

návrh svěřit pozemek městskému obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz 

32 

1617/ZM1418/25 ZM_M 28 Návrh na záměr města prodat nemovitou věc v 

k.ú. Heřmanice, obec Ostrava a návrh na záměr 

města nesměnit nemovité věci v k.ú. Slezská 

Ostrava a v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava 

32 

1618/ZM1418/25 ZM_M 29 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. 

Koblov, obec Ostrava, návrh na záměr města 

neprodat nemovitou věc v k.ú. Muglinov, obec 

Ostrava a návrh nevykoupit spoluvlastnické podíly 

k nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec 

Ostrava 

32 

1619/ZM1418/25 ZM_M 30 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. 

ú. Mariánské Hory (lokalita ul. 28. října x Oblá) a 

v k. ú. Přívoz (lokalita ul. Božkova), obec Ostrava 

32 

1620/ZM1418/25 ZM_M 31 Návrh na záměr města neprodat pozemky při ul. 

Hornopolní (k.ú. Moravská Ostrava) 

32 
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1621/ZM1418/25 ZM_M 32 Návrh na záměr města neprodat část nemovité 

věci v k.ú. Poruba, obec Ostrava a návrh na záměr 

města neprodat nemovité věci v k.ú. Poruba-sever, 

obec Ostrava 

32 

1622/ZM1418/25 ZM_M 33 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v 

k.ú. Slezská Ostrava a v k.ú. Muglinov, obec 

Ostrava a návrh na záměr města prodat nemovitou 

věc v k.ú. Muglinov, obec Ostrava 

32 

1623/ZM1418/25 ZM_M 34 Návrh na záměr města neprodat nemovitou věc v 

k.ú. Poruba, návrh na záměr města prodat 

nemovité věci v k.ú. Petřkovice u Ostravy a návrh 

na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. 

Hrabová, vše obec Ostrava 

32 

1624/ZM1418/25 ZM_M 53 Návrh na personální obměnu ve společnosti 

Garáže Ostrava, a.s. 

34 

1625/ZM1418/25 ZM_M 35 Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 

1823/2016/OI/VZKÚ 

34 

1626/ZM1418/25 ZM_M 36 Návrh na poskytnutí účelové investiční dotace 

Moravskoslezskému kraji na spolufinancování 

stavby v oblasti dopravní infrastruktury: 

mimoúrovňového křížení “MÚK Bazaly - I. 

etapa” 

34 

1627/ZM1418/25 ZM_M 54 Architektonicko-urbanistická soutěž na 

revitalizaci veřejného prostoru ulice Umělecká v 

Ostravě 

34 

1628/ZM1418/25 ZM_M 37 Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu 

životního prostředí města Ostravy na realizaci 

projektu “Provoz Záchranné stanice Bartošovice” 

33 

1629/ZM1418/25 ZM_M 55 Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu 

životního prostředí města Ostravy na realizaci 

projektu “Výsadba zeleně izolující lesopark 

Bělský les od ulice Plzeňské” 

33 

1630/ZM1418/25 ZM_M 56 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a 

doplňuje obecně závazná vyhláška č. 4/2016 o 

místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství 

29 

1631/ZM1418/25 ZM_M 38 Uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o 

poskytnutí investiční účelové dotace, řešícího 

rozšíření aktivit společnosti Dopravní podnik 

Ostrava a.s. v rámci projektů spolufinancovaných 

z Programu švýcarsko-české spolupráce a 

navýšení nominální hodnoty závazku statutárního 

města Ostrava v těchto projektech 

39 
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Materiály, které byly staženy: 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  ZM_M 51 Návrh na záměr prodeje rekreačního objektu 

Pstruží v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí, obec 

Frýdlant nad Ostravicí 

32 

  ZM_M 44 Návrh na uzavření “Smlouvy o zániku 

předkupního práva a zákazu zcizení a zatížení a 

smlouvy o úpravě práv a povinností mezi jejími 

účastníky a prohlášení a souhlasy” 

32 

  ZM_M 19 Návrh koupit a přijmout darem nemovité věci v 

k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava 

32 

  ZM_M 52 Návrh koupit nemovitou věc na ul. Stodolní, návrh 

odejmout pozemky (vše k.ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava) 

32 

  
Tiskové opravy: 
  
 Materiál 

  
Název zn.předkl. 

  ZM_TO 1 Tisková oprava usnesení zastupitelstva města č. 

1556/ZM1418/24 ze dne 1. 3. 2017 

32 
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ZM_M 0 
Schválení programu 25. zasedání zastupitelstva města konaného dne 
05.04.2017 
  
Usnesení číslo: 1576/ZM1418/25 

(zn.předkl.) 
35 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
program 25. zasedání zastupitelstva města konaného dne 05. 04. 2017 

  

 
ZM_M 0 
Volba ověřovatelů zápisu z 25. zasedání zastupitelstva města, 
konaného dne 5.4.2017 
  
Usnesení číslo: 1577/ZM1418/25 

(zn.předkl.) 
72 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) volí 

  
za ověřovatele zápisu z 25. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 5. 4. 2017 Ing. Zbyňka 

Šebestu a Ing. Ivana Tomáška 

  

 
ZM_M 0 
Zpráva ověřovatelů zápisu z 24. zasedání zastupitelstva města 
  
Usnesení číslo: 1578/ZM1418/25 

(zn.předkl.) 
72 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
zprávu ověřovatelů zápisu Mgr. Hany Strádalové a pana Petra Veselky o ověření zápisu z 24. 

zasedání zastupitelstva města, konaného dne 1. 3. 2017 

  

 
ZM_M 57 
Návrh na změnu ve složení rady města 
  
Usnesení číslo: 1579/ZM1418/25 

(zn.předkl.) 
35 
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Zastupitelstvo města 

  
1) bere na vědomí 

  
vzdání se Ing. Martina Štěpánka, Ph.D., funkce náměstka primátora 

  

2) volí 

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

pozdějších předpisů 

náměstka primátora Ing. Vladimíra Cigánka 

  

3) zrušuje 

  
bod 8) svého usnesení č. 0808/ZM1418/12 ze dne 16.12.2015 

  

4) určuje 

  
podle § 84 odst. (2) písm. k) zákona o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že 

pro výkon funkce primátora a 7 náměstků primátora budou členové zastupitelstva města 

dlouhodobě uvolněni. 

Dlouhodobě uvolněnými členy zastupitelstva města určuje zastupitelstvo města: 

- primátor - Ing. Tomáš Macura, MBA 

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

- náměstek primátora - Mgr. Radim Babinec 

- náměstkyně primátora - Mgr. Kateřina Šebestová 

- náměstek primátora - Mgr. Michal Mariánek 

- náměstek primátora - Ing. Břetislav Riger 

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

- náměstek primátora - Ing. Vladimír Cigánek 

  

5) zrušuje 

  
bod 12) svého usnesení č. 0808/ZM1418/12 ze dne 16.12.2015 

  

6) svěřuje 

  
náměstkovi primátora Ing. Vladimíru Cigánkovi 

zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti na úseku: 

- sportu 

- školství 

- vzdělávání 

  

7) zrušuje 
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bod 14) svého usnesení č. 0808/ZM1418/12 ze dne 16.12.2015 

  

8) určuje 

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

náměstek primátora Mgr. Michal Mariánek 

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

nepřítomnosti zastupují náměstci primátora v tomto pořadí: 

a) Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. 

b) Ing. Vladimír Cigánek 

c) Mgr. Radim Babinec 

d) Ing. Břetislav Riger 

e) Mgr. Kateřina Šebestová 

f) doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. 

  

 
ZM_M 1 
Informace o činnosti orgánů města 
  
Usnesení číslo: 1580/ZM1418/25 

(zn.předkl.) 
35 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) bere na vědomí 

  informaci o činnosti orgánů města 

 

  

 
ZM_M 3 
Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na 
území města Ostravy za rok 2016 
  
Usnesení číslo: 1581/ZM1418/25 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 05969/RM1418/87 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) bere na vědomí 

  
zprávu ředitele Městského ředitelství Policie Ostrava o situaci v oblasti veřejného pořádku a 

vnitřní bezpečnosti na území města Ostravy za rok 2016 

  

 
ZM_M 4 
Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava v roce 2016 

(zn.předkl.) 
35 
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Usnesení číslo: 1582/ZM1418/25 
  
k usnesení č. 05970/RM1418/87 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) bere na vědomí 

  
Zprávu o činnosti Městské policie Ostrava za rok 2016 

  

 
ZM_M 5 
Zpráva o činnosti komisí rady města za rok 2016 
  
Usnesení číslo: 1583/ZM1418/25 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 04893/RM1418/71 
k usnesení č. 05906/RM1418/86 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) bere na vědomí 

  
 zprávu o činnosti komisí rady města za rok 2016 

  

 
ZM_M 6 
Informace o plnění usnesení zastupitelstva města 
  
Usnesení číslo: 1584/ZM1418/25 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 05975/RM1418/87 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) souhlasí 

  
s předloženou kontrolou plnění usnesení zastupitelstva města s tím, že: 

a) usnesení dle přílohy č. 1 předloženého materiálu vyřazuje z dalšího sledování 

b) usnesení dle přílohy č. 2 předloženého materiálu ponechává ve sledování k další kontrole 

plnění usnesení zastupitelstva města 
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ZM_M 7 
Návrh na poskytnutí bezúročných zápůjček zaměstnancům dle Statutu 
sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených 
do magistrátu města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 1585/ZM1418/25 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 05965/RM1418/86 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
poskytnout zápůjčky zaměstnancům dle Statutu sociálního fondu zaměstnanců statutárního 

města Ostravy zařazených do magistrátu města Ostravy a do organizačních složek zřízených 

městem, a to zaměstnancům uvedeným v příloze č.1 tohoto materiálu včetně vymezených 

účelů a výše zápůjček 

a uzavřít s jednotlivými zaměstnanci příslušnou smlouvu o zápůjčce dle přílohy č.2 ( Smlouva 

o zápůjčce na bytové účely) nebo dle přílohy č.3 ( Smlouva o zápůjčce  k překlenutí tíživé 

finanční situace) 

  

 
ZM_M 8 
Žádost zaměstnance o prominutí úhrady nákladů spojených se studiem 
  
Usnesení číslo: 1586/ZM1418/25 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 06023/RM1418/87 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
nevyhovět žádosti zaměstnankyně paní XXXX XXX XXXXX XXXXXXXXX, nar. 

XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX 

XXXXXXXXXXXXXXXX, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu, a neprominout 

pohledávku města vůči zaměstnanci spočívající v povinnosti zaměstnance podle odst. 2 písm. 

d) kvalifikační dohody, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu 

  

 
 

ZM_M 9 (zn.předkl.) 
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Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt “Parkové úpravy 
sídlišť Šalamouna a Fifejdy II 2015” v rámci Operačního programu 
Životní prostředí 
  
Usnesení číslo: 1587/ZM1418/25 

35 

  
k usnesení č. 01779/RM1418/28 
k usnesení č. 05967/RM1418/87 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
vyslovit souhlas s podmínkami udržitelnosti projektu “Parkové úpravy sídlišť Šalamouna a 

Fifejdy II 2015” (reg. č. CZ.05.4.27/0.0/0.0/15_015/0000027) dle části II. čl. 1 Přílohy č. 1 k 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace - Podmínky dotace uvedené v příloze č. 1 předloženého 

materiálu. 

  

 
ZM_M 39 
Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy, kterou se 
mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy 
č. 2/2009, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném 
prostranství, ve znění pozdějších změn a doplňků 
  
Usnesení číslo: 1588/ZM1418/25 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 06085/RM1418/88 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

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

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

prostranství, ve znění pozdějších změn a doplňků 

  

2) stanoví 

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

náměstek primátora Mgr. Michal Mariánek 

  

 
ZM_M 40 
Návrh obecně závazné vyhlášky o nočním klidu 
  

(zn.předkl.) 
35 
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Usnesení číslo: 1589/ZM1418/25 
  
k usnesení č. 06086/RM1418/88 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
vydat obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu 

  

2) stanoví 

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

náměstek primátora Mgr. Michal Mariánek 

  

 
ZM_M 41 
Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně 
závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších 
změn a doplňků 
  
Usnesení číslo: 1590/ZM1418/25 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 06031/RM1418/88 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) vydává 

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

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

materiálu 

  

2) stanoví 

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

náměstek primátora Mgr. Michal Mariánek 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 05.04.2017 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

 

ZM_M 42 (zn.předkl.) 
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Informace o vyřízení podnětu člena zastupitelstva města 
  
Usnesení číslo: 1591/ZM1418/25 

35 

  
k usnesení č. 06034/RM1418/88 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) projednalo 

  
informaci o vyřízení podnětu člena zastupitelstva města ve věci zapojení společností, v nichž 

jsou jednateli či společníky pan XXXXXXXX XXXXX a pan XXXXXXXXXX, do aktivit 

města v letech 2015 - 2016 dle předložené důvodové zprávy 

  

 
ZM_M 58 
Návrh na změnu ve složení Finančního výboru zastupitelstva města 
  
Usnesení číslo: 1592/ZM1418/25 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 06107/RM1418/89 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) odvolává 

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

pozdějších předpisů z funkce člena finančního výboru 

Ing. Vladimíra Cigánka, člena ZM 

  

2) volí 

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

pozdějších předpisů členem finančního výboru 

Ing. Martina Štěpánka, Ph.D., člena ZM 

  

 
ZM_M 43 
Lokalita Kostelní náměstí, k.ú. Moravská Ostrava - návrh dalšího 
postupu 
  
Usnesení číslo: 1593/ZM1418/25 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 06033/RM1418/88 
  
Zastupitelstvo města 
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1) souhlasí 

  
ve věci pozemků nacházejících se v lokalitě Kostelní náměstí, k.ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava  s dalším postupem dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 10 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí víceleté 
neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 1594/ZM1418/25 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 0225/ZM1418/4 
k usnesení č. 05978/RM1418/87 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí víceleté neinvestiční účelové dotace: 

- ev. č. 0461/2015/SVZV, uzavřené s právnickou osobou Výchovný ústav 

Ostrava-Hrabůvka, Slezská 49/23, 700 30 Ostrava - Jih, IČO 62348043, dle přílohy č. 3 

předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 45 
Realizace akcí Městskou nemocnicí Ostrava, příspěvková organizace a 
jejich financování z rozpočtu statutárního města Ostrava - z Fondu pro 
rozvoj Městské nemocnice Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1595/ZM1418/25 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 06041/RM1418/88 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
realizaci akcí Městskou nemocnicí Ostrava, příspěvková organizace, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu, a to: 

- Pasport pavilonů G, G1 a G2 v areálu Městské nemocnice Ostrava 

- Geodetické zaměření staveb v areálu Městské nemocnice Ostrava 
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- Stavební úpravy chodby Centrálního příjmu s Emergency 

- Vícetisky a úprava dokončené projektové dokumentace pro “Energetické úspory MNO - 

Lékařská pohotovostní služba a autodílny MNO” a “Energetické úspory MNO - Centrální 

sklad/sklad oddělení zásobování” 

- Dispoziční úpravy 3.NP objektu hospodářské budovy pro potřeby oddělení IT 

a jejich financování z rozpočtu statutárního města Ostrava - z Fondu pro rozvoj Městské 

nemocnice Ostrava 

  

2) schvaluje 

  
Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162, se sídlem Nemocniční 

898/20A, 728 80 Ostrava poskytnutí: 

a) investičního příspěvku v celkové výši 4.714 tis. Kč z toho na realizaci akcí takto: 

- Stavební úpravy chodby Centrálního příjmu s Emergency ve výši 2.100 tis. Kč 

- Vícetisky a úprava dokončené projektové dokumentace pro “Energetické úspory MNO - 

Lékařská pohotovostní služba a autodílny MNO” a “Energetické úspory MNO - Centrální 

sklad/sklad oddělení zásobování” ve výši 59 tis. Kč 

- Dispoziční úpravy 3.NP objektu hospodářské budovy pro potřeby oddělení IT ve výši 2.555 

tis. Kč 

b) účelového neinvestičního příspěvku v celkové výši 1.488 tis. Kč z toho na realizaci akcí 

takto: 

- Pasport pavilonů G, G1 a G2 v areálu Městské nemocnice Ostrava ve výši 605 tis. Kč 

- Geodetické zaměření staveb v areálu Městské nemocnice Ostrava ve výši 363 tis. Kč 

- Dispoziční úpravy 3.NP objektu hospodářské budovy pro potřeby oddělení IT ve výši 520 tis. 

Kč 

dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 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 6.202 tis. Kč 
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- zvýší 

- investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 

- na § 3522, pol. 6351, ÚZ 1070, ORG 4241, ORJ 170                                        o 4.714 tis. Kč 

- zvýší 

- neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 

- na § 3522, pol. 5331, ÚZ 1070, ORG 4241, ORJ 170                                       o 1.488 tis. Kč 

  

4) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele právnické osobě Městská nemocnice Ostrava, příspěvková 

organizace, IČO 00635162, a to: 

- zvýšení investičního příspěvku                                                                         o 4.714 tis. Kč 

- zvýšení účelového neinvestičního příspěvku                                                    o 1.488 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: 28.04.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

ZM_M 46 
Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací v rámci výzvy 
“750. výročí první písemné zmínky o městě” 
  
Usnesení číslo: 1596/ZM1418/25 

(zn.předkl.) 
31 

  
k materiálu č. BJ1418 02215/16 
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k usnesení č. 1243/ZM1418/19 
k usnesení č. 1496/ZM1418/23 
k usnesení č. 06044/RM1418/88 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) si vyhrazuje 

  
rozhodnutí o neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v rámci výzvy “750. výročí první 

písemné zmínky o městě” 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 rámci výzvy “750. výročí první písemné 

zmínky o městě” žadatelům uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu z důvodu 

vyřazení žádostí z výběrového řízení pro nesplnění formálních náležitostí 

  

3) si vyhrazuje 

  
rozhodnutí o neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v rámci výzvy “750. výročí první 

písemné zmínky o městě” žadatelům uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu z 

věcných důvodů 

  

4) rozhodlo 

  
o neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v rámci výzvy “750. výročí první písemné 

zmínky o městě” žadatelům uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu z věcných důvodů 

  

5) si vyhrazuje 

  
rozhodnout o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v rámci výzvy “750. výročí první 

písemné zmínky o městě” ve výši do 50 tis. Kč žadatelům uvedeným v příloze č. 3 

předloženého materiálu 

  

6) rozhodlo 

  
o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v rámci výzvy “750. výročí první písemné 

zmínky o městě” 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 

veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních účelových dotací mezi statutárním městem 

Ostrava a příjemci neinvestičních účelových dotací dle tohoto bodu usnesení, přílohy č. 4 a 

důvodové zprávy předloženého materiálu 
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7) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j í 

ostatní neinvestiční výdaje na ORJ 160 

na § 3319, pol. 5901 o 570 tis. Kč 

- z v y š u j í 

neinvestiční transfery na ORJ 160 

na § 3311, pol. 5222, ÚZ 1267 o 75 tis. Kč 

na § 3312, pol. 5221, ÚZ 1267 o 20 tis. Kč 

na § 3312, pol. 5222, ÚZ 1267 o 20 tis. Kč 

na § 3312, pol. 5493, ÚZ 1267 o 20 tis. Kč 

na § 3312, pol. 5332, ÚZ 1267 o 35 tis. Kč 

na § 3312, pol. 5339, ÚZ 1267 o 60 tis. Kč 

na § 3313, pol. 5222, ÚZ 1267 o 40 tis. Kč 

na § 3313, pol. 5332, ÚZ 1267 o 40 tis. Kč 

na § 3316, pol. 5221, ÚZ 1267 o 40 tis. Kč 

na § 3316, pol. 5222, ÚZ 1267 o 40 tis. Kč 

na § 3317, pol. 5213, ÚZ 1267, org. 4259 o 10 tis. Kč 

na § 3317, pol. 5221, ÚZ 1267 o 40 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5213, ÚZ 1267 o 30 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5222, ÚZ 1267 o 45 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5339, ÚZ 1267 o 15 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5493, ÚZ 1267 o 40 tis. Kč 

  

8) ukládá 

  
radě města 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 7) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.04.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

ZM_M 47 
Žádosti o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti kultury 
Pěveckému sdružení ostravských učitelek, z.s., Ostravskému centru 
nové hudby, z.s., a spolku PANT, z.s. 
  
Usnesení číslo: 1597/ZM1418/25 

(zn.předkl.) 
31 

  
k usnesení č. 06045/RM1418/88 
k usnesení č. 1243/ZM1418/19 
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Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

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

Ostrava: 

a)  spolku Pěvecké sdružení ostravských učitelek, z.s., se sídlem Závoří 3021/21, 700 30 

Ostrava-Zábřeh, IČO: 44938951, na účast na mezinárodním festivalu soutěže  pěveckých 

sborů – „8. Musica Eterna Roma“ ve výši 80 tis. Kč dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy 

předloženého materiálu a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace mezi 

statutárním městem Ostrava a příjemcem dotace uvedeného v tomto bodě 1 a) usnesení 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

b) spolku Ostravské centrum nové hudby, z.s., se sídlem Dr. Šmerala 1626/2, 702 00 

Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 70631531, na realizaci projektu ”Institut a festival nové 

experimentální hudby Ostrava” ve výši 2 000 tis. Kč dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy 

předloženého materiálu a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace mezi 

statutárním městem Ostrava a příjemcem dotace uvedeného v tomto bodě 1 

b) usnesení dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

c) spolku PANT, z.s., se sídlem Nábřežní 1272/2, Polanka nad Odrou, 725 25 Ostrava, IČO 

22667393, na realizaci projektu Centrum PANT, kulturně vzdělávací akce pro děti, mládež a 

dospělé v roce 2017 ve výši 198 tis. Kč dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého 

materiálu a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace mezi statutárním 

městem Ostrava a příjemcem dotace uvedeného v tomto bodě 1 c) usnesení dle přílohy č. 4 

předloženého materiálu  

  

2) 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       80 tis. Kč 

- s n i ž u j e 

rozpočtová rezerva na ORJ 120 

na § 6409, pol. 5901                                     o  2 198 tis. Kč 

- z v y š u j í 

neinvestiční transfery na ORJ 160 

na § 3312, pol. 5222, ÚZ 7101                     o   2 080 tis. Kč 
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na § 3319, pol. 5222, ÚZ 7101                     o     198  tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
radě města 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Odbor financí a rozpočtu T: 30.04.2017 

  
 

ZM_M 48 
Vydání nové obecně závazné vyhlášky o školském obvodu mateřských 
škol zřízených rozhodnutím zastupitelstev městských obvodů 
statutárního města Ostravy a zrušení obecně závazné vyhlášky č. 
17/2016, o školských obvodech mateřských škol zřizovaných 
městskými obvody statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 1598/ZM1418/25 

(zn.předkl.) 
46 

  
k usnesení č. 06047/RM1418/88 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) ruší 

  
obecně závaznou vyhlášku č. 17/2016, o školských obvodech mateřských škol zřizovaných 

zastupitelstvy městských obvodů statutárního města Ostravy dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 

  

2) vydává 

  
obecně závaznou vyhlášku č. 7/2017, o školském obvodu mateřských škol zřízených 

rozhodnutím zastupitelstev městských obvodů statutárního města Ostravy dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

3) stanoví 

  
že společně s primátorem podepíše uvedenou obecně závaznou vyhlášku náměstek primátora 

Ing. Vladimír Cigánek 

  

 Vyřizuje: Ing. Tomáš Macura, MBA,  

 primátor 
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 Vyřizuje: Ing. Vladimír Cigánek,  

 náměstek primátora 

  
 

ZM_M 49 
Návrh na vyhlášení nejlepších sportovců a společensky odpovědné 
firmy města Ostravy za rok 2016 a na poskytnutí peněžitých darů 
  
Usnesení číslo: 1599/ZM1418/25 

(zn.předkl.) 
46 

  
k usnesení č. 06048/RM1418/88 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
vyhlásit nejlepší ostravské sportovce a společensky odpovědnou firmu v oblasti sportu za rok 

2016 v kategoriích: 

jednotlivec: BXXXXXX ZXXXXXXXX(Klub plaveckých sportů Ostrava, z.s., plavání) 

talent: LXXXX SXXXXXX (ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub policie ČR Ostrava, 

sportovní střelba) 

handicapovaný jednotlivec: MXXXXXX SXXXXXX (Tělovýchovná jednota Mariánské Hory, 

z.s., lukostřelba) 

sportovní osobnost/legenda: FXXXXXXXX VXXXXXX (kopaná) 

sportovní klub: 1. SC Tempish Vítkovice (1. SC Vítkovice, z.s., florbal - ženy) 

společensky odpovědná firma: Ridera, a.s. 

  

2) rozhodlo 

  
o poskytnutí peněžitých darů jednotlivcům a sportovnímu klubu 

jednotlivec BXXXXXX ZXXXXXXX - peněžitý dar ve výši 50 tis. Kč 

narozena XXXXXXXXX, bydliště XXXXXX XXXXX XXXXXX XXX XX XX X 

XXXXXX 

talent LXXXX SXXXXXX - peněžitý dar ve výši 50 tis. Kč 

narozen XXXXXXXXXX, bydliště XXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX 

handicapovaný jednotlivec MXXXXXX SXXXXXX -peněžitý dar ve výši 50 tis. Kč 

narozena XXXXXXXXXX,  bydliště X XXXXXX XXX XXX XX XX X XXXX XXX 

sportovní osobnost/legenda FXXXXXXXX VXXXXXX - peněžitý dar ve výši 50 tis. Kč 

narozen XXXXXXXXX, bydliště XXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXX XX XX X 
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XXXXXX 

sportovní klub 1. SC Tempish Vítkovice (1. SC Vítkovice, z.s.) - peněžitý dar ve výši 50 tis. 

Kč 

IĆO: 26588005, sídlo: Řecká 1473/1, 708 00 Ostrava-Poruba 

a o uzavření darovacích smluv mezi statutárním městem Ostrava a výše uvedenými 

příjemci peněžitých darů dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) rozhodlo 

  
o poskytnutí peněžitého daru Nadačnímu fondu Českého klubu olympioniků regionu Severní 

Morava, se sídlem: náměstí Svatopluka Čecha 518/10, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO: 28618734 

ve výši 200 tis. Kč na podporu sociálně slabých účastníků olympijských her a úspěšných 

reprezentantů naší země a o uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Ostrava a 

výše uvedeným subjektem dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 50 
Poskytnutí účelové dotace na akci “Sportovní areál U Cementárny - II. 
etapa” a navýšení provozní dotace na rok 2017 obchodní společnosti 
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 1600/ZM1418/25 

(zn.předkl.) 
46 

  
k usnesení č. 06046/RM1418/88 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o použití přebytku hospodaření statutárního města Ostravy za rok 2016 ve výši 30 238 tis. Kč 

na akci “Sportovní areál U Cementárny - II. etapa” 

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu zapracovat částku ve výši 30 238 tis. Kč dle bodu 1) 

tohoto usnesení do materiálu týkajícího se rozdělení volných zdrojů přebytku hospodaření 

statutárního města Ostravy za rok 2016 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 06.06.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
3) ukládá 
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radě města zapracovat do návrhu rozpočtu statutárního města Ostravy  pro rok 2018 částku v 

maximální výši 41 600 tis. Kč na akci “Sportovní areál U Cementárny - II. etapa” 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 30.11.2017 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
4) rozhodlo 

  
o poskytnutí  účelové dotace v maximální výši 101 600 tis. Kč obchodní společnosti Sportovní 

a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., se sídlem Čkalovova 6144/20, Ostrava-Poruba, PSČ 

708 00, IČO 25385691 na akci “Sportovní areál U Cementárny - II. etapa” dle přílohy č. 1 a o 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí  účelové dotace z rozpočtu statutárního města 

Ostravy mezi statutárním městem Ostravou a obchodní společností Sportovní a rekreační 

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

  

5) rozhodlo 

  
o navýšení provozní dotace na rok 2017 obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení 

města Ostravy, s.r.o., se sídlem Čkalovova 6144/20, Ostrava-Poruba, PSČ 708 00, IČO 

25385691, o 500 tis. Kč na částku 72 500 tis. Kč a o uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní 

smlouvě o poskytnutí účelové dotace ev. č. 0003/2017/ŠaS  mezi statutárním městem Ostravou 

a obchodní společností Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., IČO 25385691, dle 

přílohy č. 5 předloženého materiálu s úpravou 

  

6) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

snižuje rozpočtová rezerva na ORJ 120 

na § 6409, pol. 5901 o 500 tis. Kč 

zvyšují neinvestiční transfery na ORJ 161 

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

  

7) ukládá 

  
radě města 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 6) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.04.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

ZM_M 11 
Návrh nevyhovět žádosti fyzické osoby - pozemek p.p.č. 59/10, k.ú. 
Michálkovice, obec Ostrava 

(zn.předkl.) 
32 



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 25/53  

  
Usnesení číslo: 1601/ZM1418/25 
  
k usnesení č. 05858/RM1418/85 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
nevyhovět žádosti XXXXXXXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště 

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXX XX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, týkající se pozemku p.p.č. 59/10, k.ú. Michálkovice, obec 

Ostrava 

  

 
ZM_M 12 
Návrh na odejmutí nemovitých věcí městskému obvodu Slezská 
Ostrava a návrh na schválení Dodatku č. 11 ke zřizovací listině 
právnické osoby Čtyřlístek, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 1602/ZM1418/25 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 05932/RM1418/86 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
odejmout níže uvedené nemovité věci ze svěření městského obvodu Slezská Ostrava v 

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

znění pozdějších předpisů, a to: 

- pozemek parc. č. 1235/22 

- pozemek parc. č. 1235/24 

oba v k. ú. Hrušov, obec Ostrava 

  

2) rozhodlo 

  
schválit Dodatek č. 11 ke zřizovací listině ze dne 21. 5. 2014, právnické osoby Čtyřlístek - 

centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, IČO 706 31 

808, dle přílohy č. 2, kterým se příspěvkové organizaci předávají k hospodaření věci, ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy, a to: 

- pozemek parc. č. 1235/22 
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- pozemek parc. č. 1235/24 

- pozemek p. č. st. 1156 jehož součástí je budova s č. p. 107, rod. dům 

- pozemek p. p. č. 385/2 včetně trvalých porostů 

- budova s č. p. 107, rod. dům na pozemku p. č. st. 1156 

- vedlejší hospodářská budova včetně přípojky vody, přípojky plynu, přípojky kanalizace, 

BIO-ČOV, venkovní úpravy - zpevněné plochy, oplocení, vrátka, vrata na pozemku p. p. č. 

385/2 

a uzavřít Dodatek č. 11 ke zřizovací listině ze dne 21. 5. 2014 právnické osoby Čtyřlístek - 

centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 13 
Návrhy dodatků zřizovacích listin 25 příspěvkových organizací 
zřízených statutárním městem Ostrava - aktualizace účetního stavu 
majetku ke dni 31. 12. 2016 
  
Usnesení číslo: 1603/ZM1418/25 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 05934/RM1418/86 
  
Zastupitelstvo města 

  
2) schvaluje 

  
dodatek č. 5 ke zřizovací listině ze dne 21. 5. 2014 právnické osoby Knihovna města Ostravy, 

příspěvková organizace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 

  
dodatek č. 4 ke zřizovací listině  ze dne 21. 5. 2014 právnické osoby Ostravské muzeum, 

příspěvková organizace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

4) schvaluje 

  
dodatek č. 5  ke zřizovací listině  ze dne 21. 5. 2014 právnické osoby Divadlo loutek Ostrava, 

příspěvková organizace, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

5) schvaluje 

  
dodatek č. 4 ke zřizovací listině ze dne 21. 5. 2014 právnické osoby Janáčkova filharmonie 

Ostrava, příspěvková organizace, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 
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6) schvaluje 

  
dodatek č. 4 ke zřizovací listině ze dne 21. 5. 2014 právnické osoby Národní divadlo 

moravskoslezské, příspěvková organizace, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

7) schvaluje 

  
dodatek č. 4 ke zřizovací listině ze dne 21. 5. 2014 právnické osoby Komorní scéna Aréna, 

příspěvková organizace, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  

8) schvaluje 

  
dodatek č. 4 ke zřizovací listině ze dne 21. 5. 2014 právnické osoby Lidová konzervatoř a 

Múzická škola, příspěvková organizace, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  

9) schvaluje 

  
dodatek č. 7 ke zřizovací listině ze dne 21. 5. 2014 právnické osoby Zoologická zahrada 

Ostrava, příspěvková organizace, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu 

  

10) schvaluje 

  
dodatek č. 5 ke zřizovací listině ze dne 21. 5. 2014 právnické osoby Městská nemocnice 

Ostrava, příspěvková organizace, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu 

  

11) schvaluje 

  
dodatek č. 4 ke zřizovací listině ze dne 21. 5. 2014 právnické osoby Dětské centrum Domeček, 

příspěvková organizace, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu 

  

12) schvaluje 

  
dodatek č. 4 ke zřizovací listině ze dne 21. 5. 2014 právnické osoby Domov Slunovrat, Ostrava 

- Přívoz, příspěvková organizace, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu 

  

13) schvaluje 

  
dodatek č. 5 ke zřizovací listině ze dne 21. 5. 2014 právnické osoby Domov pro seniory Iris, 

Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu 

  

14) schvaluje 
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dodatek č. 4 ke zřizovací listině ze dne 21. 5. 2014 právnické osoby Domov Čujkovova, 

Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu 

  

15) schvaluje 

  
dodatek č. 4 ke zřizovací listině ze dne 21. 5. 2014 právnické osoby Domov 

Korýtko, příspěvková organizace, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu 

  

16) schvaluje 

  
dodatek č. 4 ke zřizovací listině ze dne 21. 5. 2014 právnické osoby Domov Magnolie, Ostrava 

- Vítkovice, příspěvková organizace, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu 

  

17) schvaluje 

  
dodatek č. 4 ke zřizovací listině ze dne 21. 5. 2014 právnické osoby Domov Slunečnice 

Ostrava, příspěvková organizace, dle přílohy č. 17 předloženého materiálu 

  

18) schvaluje 

  
dodatek č. 4 ke zřizovací listině ze dne 21. 5. 2014 právnické osoby Domov pro seniory 

Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu 

  

19) schvaluje 

  
dodatek č. 4 ke zřizovací listině ze dne 21. 5. 2014 právnické osoby Domov Sluníčko, Ostrava 

- Vítkovice, příspěvková organizace, dle přílohy č. 19 předloženého materiálu 

  

20) schvaluje 

  
dodatek č. 10 ke zřizovací listině ze dne 21. 5. 2014 právnické osoby Čtyřlístek - centrum pro 

osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, dle přílohy č. 20 

předloženého materiálu 

  

21) schvaluje 

  
dodatek č. 4 ke zřizovací listině ze dne 21. 5. 2014 právnické osoby Středisko volného času 

Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace, dle přílohy č. 21 předloženého 

materiálu 

  

22) schvaluje 
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dodatek č. 4 ke zřizovací listině ze dne 21. 5. 2014 právnické osoby Středisko volného 

času, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace, dle přílohy č. 22 předloženého materiálu 

  

23) schvaluje 

  
dodatek č. 4 ke zřizovací listině ze dne 21. 5. 2014 právnické osoby Středisko volného času, 

Ostrava - Moravská Ostrava, příspěvková organizace, dle přílohy č. 23 předloženého materiálu 

  

24) schvaluje 

  
dodatek č. 4 ke zřizovací listině ze dne 21. 5. 2014 právnické osoby Dům dětí a 

mládeže, Ostrava - Poruba, příspěvková organizace, dle přílohy č. 24 předloženého materiálu 

  

25) schvaluje 

  
dodatek č. 3 ke zřizovací listině ze dne 10. 9. 2014 právnické osoby Firemní školka města 

Ostravy, příspěvková organizace, dle přílohy č. 25 předloženého materiálu 

  

26) schvaluje 

  
dodatek č. 3 ke zřizovací listině ze dne 25. 5. 2016 právnické osoby PLATO Ostrava, 

příspěvková organizace, dle přílohy č. 26 předloženého materiálu 

  

27) stanovuje 

  
že dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací dle bodů 1) až 25)  tohoto 

usnesení podepíše spolu s primátorem Ing. Tomášem Macurou, MBA, náměstek primátora 

Mgr. Radim Babinec 

  

 
ZM_M 14 
Návrh na svěření majetku městskému obvodu Hrabová 
  
Usnesení číslo: 1604/ZM1418/25 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 06003/RM1418/87 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) si vyhrazuje 

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

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

- cyklostezka  (SO 101) na pozemcích parc. č. 2426/3, 2599/3, 2425/5, 3004/4 a 3004/5 

v k. ú. Hrabová, obec Ostrava a pozemku parc. č. 1207/12 v k. ú. Vratimov, obec 

Vratimov,  vedena pod inventárním číslem 145806 v pořizovací hodnotě 933.594,21 Kč, 

- chodník podél sil. II/478 a sjezd (SO 103) na pozemcích parc. č. 3004/6, 3004/7 a 3004/8 

v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, vedeny pod inventárním číslem 145807 v pořizovací hodnotě 

285.493,69 Kč, 

- zpevněné plochy 5 x 12 m (SO 102) na pozemku parc. č. 2426/5 v k. ú. Hrabová, obec 

Ostrava v pořizovací hodnotě 263.992,13 Kč, 

- lavice z vymývaného betonu s dřevěnou výdřevou - 4 ks vedeny pod inv. č. 145883, 145885, 

145886 a 145887 v celkové pořizovací hodnotě 15.367,- Kč, 

- stoly z vymývaného betonu s dřevěnou výdřevou - 2 ks vedeny pod inv. č. 145888 a 145889 

v celkové pořizovací hodnotě 7.502,- Kč, 

- pozemek parc. č. 3004/4 v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, inv. č. 151837 v hodnotě 18.550,- 

Kč, 

- pozemek parc. č. 3004/5 v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, inv. č. 151838 v hodnotě  11.925,- 

Kč, 

- pozemek parc. č. 3004/6 v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, inv. č. 151836 v hodnotě 31.137,- 

Kč, 

- pozemek parc. č. 3004/7 v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, inv. č. 151840 v hodnotě  23.850,- 

Kč, 

- pozemek parc. č. 3004/8 v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, inv. č. 151841 v hodnotě  24.512,- 

Kč, 

- pozemek parc. č. 3004/10 v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, inv. č. 151843 v hodnotě  68.236,15 

Kč, 

- pozemek parc. č. 3004/11 v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, inv. č. 151844 v hodnotě  22.524,- 

Kč, 

- pozemek parc. č. 3004/12 v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, inv. č. 151845 v hodnotě  8.612,- 

Kč, 

- pozemek parc. č. 3004/13 v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, inv. č. 151846 v hodnotě  8.612,- 

Kč 

  

2) rozhodlo 

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

obvodu Hrabová dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut 

města Ostravy, v platném znění 

  

 
ZM_M 15 
Návrh na bezúplatný převod pozemků v k.ú. Přívoz, obec Ostrava 

(zn.předkl.) 
32 
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Usnesení číslo: 1605/ZM1418/25 
  
k usnesení č. 05996/RM1418/87 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o bezúplatném nabytí pozemků parc. č. 213/1 zahrada a parc. č. 222 zahrada, vše v k.ú. Přívoz, 

obec Ostrava, 

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

130 00 Praha 3, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Libušina 502/5, 702 00 

Ostrava 2, 

do vlastnictví statutárního města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

  

 
ZM_M 16 
Návrh odložit bezúplatný převod pozemků pod silnicí III/4809 v k. ú. 
Mošnov 
  
Usnesení číslo: 1606/ZM1418/25 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 05998/RM1418/87 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
odložit bezúplatný převod pozemků pod silnicí III/4809 v k. ú. Mošnov Správě silnic 

Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava dle přílohy 

č. 3 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 17 
Návrh města prodat stožárovou trafostanici OS 9451 Svinov Vodárna 
Dubí, v k.ú. Svinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1607/ZM1418/25 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 05931/RM1418/86 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
prodat stožárovou trafostanici OS 9451 Svinov Vodárna Dubí, v k.ú. Svinov, obec Ostrava, 
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ve vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřenou městskému obvodu, 

na pozemku parc.č. 2498/2 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, ve vlastnictví společnosti MILNEA 

státní podnik v likvidaci, se sídlem Praha 6 - Řepy, Třanovského 622/11, PSČ 16304, IČO 000 

16 187 

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

40502, IČO 247 29 035 

za cenu obvyklou ve výši 53.373,-Kč, a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého 

materiálu 

s tím, že uvedená trafostanice v rámci předkupního práva bude nabídnuta společnosti MILNEA 

státní podnik v likvidaci, se sídlem Praha 6 - Řepy, Třanovského 622/11, PSČ 16304, IČO 000 

16 187 

  

2) rozhodlo 

  
učinit nabídku na využití předkupního práva na odkoupení stožárové trafostanice OS 9451 

Svinov Vodárna Dubí, v k.ú. Svinov, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 

nesvěřenou městskému obvodu, umístěné na pozemku parc.č. 2498/2 v k.ú. Svinov, obec 

Ostrava, společnosti MILNEA státní podnik v likvidaci, se sídlem  Praha 6 - Řepy, 

Třanovského 622/11, PSČ 16304, IČO 000 16 187 

za cenu obvyklou ve výši 53.373,-Kč a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého 

materiálu 

  

 
ZM_M 18 
Návrh prodat části pozemků v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, v areálu 
Vědecko-technologického parku v Ostravě - Pustkovci 
  
Usnesení číslo: 1608/ZM1418/25 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 06005/RM1418/87 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
prodat níže uvedené části pozemků v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy, bez svěření městskému obvodu, a to: 

- část pozemku parc. č. 4684/1 o výměře 267 m2, označenou písmenem b 

- část pozemku parc. č. 4685/59 o výměře 226 m2, označenou písmenem a 

- část pozemku parc. č. 4685/61 o výměře 231 m2, označenou písmenem e 

- část pozemku parc. č. 4685/63 o výměře 859 m2, označenou písmenem d 
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 - část pozemku parc. č. 4685/89 o výměře 105 m2, označenou písmenem c 

všechny sloučené, dle geometrického plánu č. 5648-190/2016 vyhotoveného pro k. ú. 

Pustkovec, obec Ostrava, v roce 2016, do pozemku dále označeného jako pozemek parc. č. 

4685/61 o výměře 1688 m2 v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava 

do vlastnictví společnosti Elektro MAR a.s., se sídlem Technologická 376/5, Pustkovec, 708 

00, Ostrava, IČO 039 15 131    

za dohodnutou kupní cenu ve  výši 2.328.427,- Kč včetně DPH ve výši 404.107,- Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 20 
Návrh na svěření komunikace a vsakovacího zařízení MO Lhotka 
  
Usnesení číslo: 1609/ZM1418/25 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 06002/RM1418/87 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) si vyhrazuje 

  
rozhodnutí označit níže uvedený majetek statutárního města Ostravy jakožto majetek svěřený 

dle ust. čl. 9 odst. 2 písm. b) Obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, Statut města 

Ostravy, v platném znění, 

městskému obvodu Lhotka: 

- komunikace celkové délky 162,5 m, šířky 4,5 - 5 m , v hodnotě 1,- Kč. 

- vsakovací zařízení o objemu 54,66 m3, v hodnotě 1,- Kč, 

vše je umístěno na pozemku parc. č. 730/15 - orná půda, v k. ú. Lhotka u Ostravy, obec 

Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený městskému obvodu Lhotka 

 

  

2) rozhodlo 

  
označit majetek  uvedený v bodě 2) tohoto usnesení jakožto majetek svěřený městskému 

obvodu Lhotka dle ust. čl. 9 odst. 2 písm. b) Obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 

14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění 
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ZM_M 21 
Návrh směnit nemovité věci v rámci stavby “Cyklostezka W, Poruba - 
Krásné Pole” 
  
Usnesení číslo: 1610/ZM1418/25 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 06004/RM1418/87 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
směnit nemovité věci v rámci stavby “Cyklostezka W, Poruba - Krásné Pole”, a to: 

- pozemek parc.č. 1799/16, k.ú. Poruba, obec Ostrava 

- část pozemku parc.č. 2356/1, o výměře 1877 m2, dle geometrického plánu č. 2109-26/2016 

oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 2356/12, k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava 

oba ve vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřené městským obvodům 

za 

- část pozemku parc.č. 1799/2, o výměře 1458 m2, dle geometrického plánu č. 2947-24/2016 

oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 1799/18, k.ú. Poruba, obec Ostrava 

- část pozemku parc.č. 1799/2, o výměře 1169 m2, dle geometrického plánu č. 2947-24/2016 

oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 1799/19, k.ú. Poruba, obec Ostrava 

oba ve vlastnictví Obce Vřesina, IČO 002 98 581, sídlo Hlavní 24, 742 85 Vřesina 

a uzavřít směnnou smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
 

  

 
ZM_M 22 
Návrh na záměr města nedarovat a návrh na záměr města prodat 
nemovité věci v k.ú. Pudlov, obec Bohumín, návrh na záměr města 
prodat nemovitou věc v k.ú. Radvanice a v k.ú. Michálkovice, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1611/ZM1418/25 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 05929/RM1418/86 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 
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že město nemá záměr darovat nemovité věci v k. ú. Pudlov, obec Bohumín, ve vlastnictví 

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

- pozemek parc. č. 1500 

- pozemek parc. č. 1504 

- pozemek parc. č. 1506 

- část pozemku parc. č. 1501, o výměře 841 m2, dle geometrického plánu č. 933-103c/2015 

oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1501/1
 

  

2) rozhodlo 

  
o záměru města prodat nemovité věci v k. ú. Pudlov, obec Bohumín, ve vlastnictví statutárního 

města Ostrava, svěřené městskému obvodu Slezská Ostrava, a to: 

- pozemek parc. č. 1500 

- pozemek parc. č. 1504 

- pozemek parc. č. 1506 

- část pozemku parc. č. 1501, o výměře 841 m2, dle geometrického plánu č. 933-103c/2015 

oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1501/1 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
 

  

3) rozhodlo 

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

statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Radvanice a Bartovice, a to pozemek 

parc. č. 792/23 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

4) rozhodlo 

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

statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Michálkovice, a to část pozemku p. p. 

č. 614/12, o výměře 46 m2, dle geometrického plánu č. 2025-57/2016 oddělena a nově 

označena jako pozemek p. p. č. 614/46 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
 

  

 
ZM_M 23 (zn.předkl.) 



Statutární město Ostrava 
zastupitelstvo města 

Usnesení 

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

Strana 36/53  

Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Proskovice a v k.ú. 
Výškovice u Ostravy, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1612/ZM1418/25 

32 

  
k usnesení č. 05927/RM1418/86 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o záměru města prodat pozemek parc. č. 556/2 v k. ú. Proskovice, obec Ostrava, ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Proskovice 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodlo 

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

vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Proskovice, a to: 

- pozemek parc. č. 797/24 

- pozemek parc. č. 797/26 

a zároveň si vyhrazuje právo, kdykoliv tento záměr zrušit  

  

3) rozhodlo 

  
o záměru města prodat pozemek parc. č. 832 v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
ZM_M 24 
Návrh na záměr města prodat část pozemku v obchodně 
podnikatelském areálu v k. ú. Mošnov, obec Mošnov ve správě 
Společnosti pro využití letiště Ostrava - Mošnov, a.s. (SOM) 
  
Usnesení číslo: 1613/ZM1418/25 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 05928/RM1418/86 
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Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o záměru města prodat část pozemku p. p. č. 822/66 v k. ú. Mošnov, obec  Mošnov, o výměře 

8437 m2, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, která je dle geometrického plánu č. 

1163-120/2016 vyhotoveného pro k. ú. Mošnov v roce 2016 označená jako pozemek p. p. č. 

822/184 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
 

  

 
ZM_M 25 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v obchodně 
podnikatelském areálu v k. ú. Mošnov, obec Mošnov ve správě 
Společnosti pro využití letiště Ostrava - Mošnov, a.s.(SOM) 
  
Usnesení číslo: 1614/ZM1418/25 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 05937/RM1418/86 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o záměru města prodat níže uvedené nemovité věci v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, včetně 

součástí a příslušenství, a to: 

- pozemek p. č. st. 452 jehož součástí je stavba č. p. 317 

- přípojku vody ke stavbě č. p.317 

- část pozemku p. p. č. 822/66 o výměře 1482 m2, která je dle geometrického plánu č. 

1152-106/2016 vyhotoveného pro k. ú. Mošnov, obec Mošnov, v roce 2016, označená jako 

pozemek p. p. č. 822/179 v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
 

  

 
ZM_M 26 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Muglinov a v k.ú. 
Slezská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1615/ZM1418/25 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 05988/RM1418/87 
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Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

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

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

- část pozemku p.p.č. 119/1, o výměře 440 m2, dle snímku, který je přílohou č. 1/3 

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: 

části pozemku parc.č. 1430/5 

- o výměře 79 m2, oddělenou dle geometrického plánu č. 4018-49/2016 a nově označenou jako 

pozemek parc.č. 1430/13 

- o výměře 34 m2, oddělenou dle geometrického plánu č. 4018-49/2016 a nově označenou jako 

pozemek parc.č. 1430/14, který je přílohou č. 2/3 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
 

  

3) rozhodlo 

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

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

- pozemek parc.č. 1991/24 

- pozemek parc.č. 1991/25 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
ZM_M 27 
Návrh na záměr města prodat pozemek v k. ú. Přívoz (lokalita ul. Na 

(zn.předkl.) 
32 
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Liškovci), návrh na záměr směnit pozemky v k. ú. Přívoz (ul. 
Palackého), návrh svěřit pozemek městskému obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz 
  
Usnesení číslo: 1616/ZM1418/25 
  
k usnesení č. 05989/RM1418/87 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o záměru města prodat pozemek p. p. č. 1350 v k.ú. Přívoz, obec Ostrava, 

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

Přívoz 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodlo 

  
o záměru města směnit 

pozemek p. č. st. 3273 v k. ú. Přívoz, 

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

Přívoz 

za 

pozemek p. p. č. 130/21 v k. ú. Přívoz, 

ve vlastnictví manželů XXXXX XXXXXX, rok narození XXXX, bytem k XXXXXX 

XXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XX XXXXXX a XXXXXXXXX XXXXXXXX, rok 

narození XXXX, bytem, XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

3) rozhodlo 

  
vyhradit si rozhodnutí označit níže uvedený majetek, jakožto majetek svěřený městskému 

obvodu Moravská Ostrava a Přívoz dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 

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

pozemek p. p. č. 130/21 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava statutární město Ostrava nabude do svého 

vlastnictví 
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4) rozhodlo 

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

obvodu Moravská Ostrava a Přívoz dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 

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

nemovitou věc uvedenou v bodě 3) tohoto usnesení statutární město Ostrava nabude do svého 

vlastnictví 

  

 
ZM_M 28 
Návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Heřmanice, obec 
Ostrava a návrh na záměr města nesměnit nemovité věci v k.ú. Slezská 
Ostrava a v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1617/ZM1418/25 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 05990/RM1418/87 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

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

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

- pozemek p.p.č. 45/14 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodlo 

  
že město nemá záměr směnit nemovité věci, a to: 

- část pozemku parc. č. 4335/1, o výměře 704 m2, dle geometrického plánu č. 3938-275/2015 

oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 4335/3, ostatní plocha, jiná plocha, v k.ú. 

Slezská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, která je svěřená 

městskému obvodu Slezská Ostrava (viz příloha č. 2/3)  

za 
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- pozemek parc. č. 704/2 v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava, ve vlastnictví žadatele
 

  

 
ZM_M 29 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Koblov, obec 
Ostrava, návrh na záměr města neprodat nemovitou věc v k.ú. 
Muglinov, obec Ostrava a návrh nevykoupit spoluvlastnické podíly k 
nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1618/ZM1418/25 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 05991/RM1418/87 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o záměru města prodat nemovité věci v k.ú. Koblov, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního 

města Ostrava, svěřené městskému obvodu Slezská Ostrava, a to 

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

pozemku pac.č. 1988/1, ost. plocha, ost. komunikace, díl b), o výměře 8 m2, dle geometrického 

plánu č. 1114-20/2015 odděleny, sloučeny a nově označeny jako pozemek parc.č. 1874/38, 

zast. plocha, o výměře 49 m2 

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

pozemku pac.č. 1988/1, ost. plocha, ost. komunikace, díl d), o výměře 9 m2, dle téhož 

geometrického plánu odděleny, sloučeny a nově označeny jako pozemek parc.č. 1874/39, ost. 

plocha, jiná plocha, o výměře 92 m2 (viz příloha č. 1/3) 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
 

  

2) rozhodlo 

  
že město nemá záměr prodat nemovitou věc v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, ve vlastnictví 

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

- pozemek p.č.st. 710/17   

  

3) rozhodlo 
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nevykoupit podíly k pozemku parc.č. 253/2 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, a to: 

- spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 od spoluvlastníka 

XXXXXXXX XXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště X XXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXX XXX XX XXXXXXXX 

- spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 od spoluvlastníka 

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

XXXXX XXXXX 

  

 
ZM_M 30 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Mariánské Hory 
(lokalita ul. 28. října x Oblá) a v k. ú. Přívoz (lokalita ul. Božkova), obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1619/ZM1418/25 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 05992/RM1418/87 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o záměru města prodat 

- část  pozemku p.p.č. 192/1 o výměře 61 m2 v k. ú.  Mariánské Hory, obec Ostrava, 

která  je  dle geometrického  plánu  č. 2152-48/2016  nově označena jako pozemek 

p.p.č. 192/13 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 

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

Hulváky, 

viz příloha č. 1 předloženého materiálu, 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
 

  

2) rozhodlo 

  
o záměru města prodat 

- část  pozemku p.p.č. 453/20 o výměře 279 m2 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, která  je  dle 
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geometrického  plánu  č. 1662-142/2013  dále označena jako pozemek p.p.č. 453/20 v k. 

ú. Přívoz, obec Ostrava 

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

Přívoz, 

viz příloha č. 3 předloženého materiálu, 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
ZM_M 31 
Návrh na záměr města neprodat pozemky při ul. Hornopolní (k.ú. 
Moravská Ostrava) 
  
Usnesení číslo: 1620/ZM1418/25 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 05997/RM1418/87 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
že město nemá záměr prodat pozemky, a to: 

pozemek parc. č. 2106/6 

pozemek parc. č. 2139/1 

pozemek parc. č. 2140/1 

pozemek parc. č. 2155/1 

pozemek parc. č. 2181/3 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

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

Přívoz 

  

 
ZM_M 32 
Návrh na záměr města neprodat část nemovité věci v k.ú. Poruba, obec 
Ostrava a návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. 
Poruba-sever, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1621/ZM1418/25 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 05993/RM1418/87 
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Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
že město nemá záměr prodat 

- část pozemku parc. č. 2639/1 o výměře 730 m2 v k. ú. Poruba, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Poruba, 

dle zákresu, který je přílohou č. 2 tohoto materiálu
 

  

2) rozhodlo 

  
že město nemá záměr prodat 

- pozemek parc.č. 2358/118 

- pozemek parc.č. 2358/119 

- pozemek parc.č. 2358/120 

- pozemek parc.č. 2358/121, 

vše v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava 

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřených městskému obvodu Poruba, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 33 
Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava a 
v k.ú. Muglinov, obec Ostrava a návrh na záměr města prodat 
nemovitou věc v k.ú. Muglinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1622/ZM1418/25 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 05994/RM1418/87 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
že město nemá záměr 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. 173 

  

2) rozhodlo 

  
že město nemá záměr prodat nemovitou věc v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, ve vlastnictví 

statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava, a to: 
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- část pozemku p.p.č. 414/20, o výměře 160 m2 , dle snímku, který je přílohou č. 2/1
 

  

3) rozhodlo 

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

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

- pozemek p.p.č. 79 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
ZM_M 34 
Návrh na záměr města neprodat nemovitou věc v k.ú. Poruba, návrh na 
záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Petřkovice u Ostravy a návrh 
na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Hrabová, vše obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1623/ZM1418/25 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 05995/RM1418/87 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
že město nemá záměr prodat nemovitou věc v k.ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví 

statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Poruba, a to pozemek parc.č. 1773/11 

  

2) rozhodlo 

  
o záměru města prodat nemovitou věc v k.ú. Petřkovice u Ostravy, ve vlastnictví statutárního 

města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Petřkovice, a to pozemek parc.č. 581/8 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

3) rozhodlo 

  
o záměru města prodat nemovitou věc v k.ú. Petřkovice u Ostravy, ve vlastnictví statutárního 

města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Petřkovice, a to pozemek parc.č. 778/61 

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

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

města Ostrava, nesvěřenou městskému obvodu, a to část pozemku parc.č. 1899/42 o výměře 97 

m2, která je dle geometrického plánu č. 2894-57/2017, dosud nepotvrzeného katastrálním 

úřadem, oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 1899/65 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
 

  

 
ZM_M 53 
Návrh na personální obměnu ve společnosti Garáže Ostrava, a.s. 
  
Usnesení číslo: 1624/ZM1418/25 

(zn.předkl.) 
34 

  
k usnesení č. 06049/RM1418/88 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) navrhuje 

  
odvolat člena představenstva obchodní společnosti Garáže Ostrava, a.s., se sídlem Ostrava - 

Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 1167/12, PSČ 702 00, IČ 25360817, a to: Ing. 

DXXXXX TXXXXXX, nar. XXXX, bytem: XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX 

X XXXXXXX XXX XXX XX 

  

2) navrhuje 

  
zástupce statutárního města Ostravy do představenstva společnosti Garáže Ostrava, a.s., se 

sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 1167/12, PSČ 702 00, IČ 25360817, a 

to: 

XXXX XX XXX. MXXXXXX DXXXXXXXXX XXXXXX XXXX nar. XXXX, bytem: 

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXX XXX 

XX 

  

 
ZM_M 35 
Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1823/2016/OI/VZKÚ 
  
Usnesení číslo: 1625/ZM1418/25 

(zn.předkl.) 
34 

  
k usnesení č. 06008/RM1418/87 ze dne 21.3.2017 
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k usnesení č. 1207/2016/ZM1418/18 ze dne 22.6.2016 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 1823/2016/Oi/VZKÚ “Dešťová kanalizace a VO ul. 

Jahodová” se zhotovitelem: 

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

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 36 
Návrh na poskytnutí účelové investiční dotace Moravskoslezskému 
kraji na spolufinancování stavby v oblasti dopravní infrastruktury: 
mimoúrovňového křížení “MÚK Bazaly - I. etapa” 
  
Usnesení číslo: 1626/ZM1418/25 

(zn.předkl.) 
34 

  
k usnesení č. 06027/RM1418/87 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o poskytnutí účelové investiční dotace Moravskoslezskému kraji se sídlem: 28. října 117, 702 

18 Ostrava, IČO: 70890692 na spolufinancování stavby “MÚK Bazaly - I. etapa” ve výši 

5 902 411,92  Kč z rozpočtu statutárního města Ostrava 

  

2) rozhodlo 

  
o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu 

statutárního města Ostravy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

snižuje rozpočtová rezerva ORJ 120 

§ 6409, pol. 5901                                                                                      o              5 903 tis. Kč 
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zvyšují se kapitálové výdaje  ORJ  300 

§ 2212, pol. 6342, ÚZ 0978                                                                      o              5 903 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
radě města realizovat rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.04.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

ZM_M 54 
Architektonicko-urbanistická soutěž na revitalizaci veřejného prostoru 
ulice Umělecká v Ostravě 
  
Usnesení číslo: 1627/ZM1418/25 

(zn.předkl.) 
34 

  
k usnesení č. 06073/RM1418/88 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o výběru nejvhodnějšího návrhu dle Protokolu o průběhu architektonicko-urbanistické soutěže 

na revitalizaci veřejného prostoru ulice Umělecká v Ostravě dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) rozhodlo 

  
o vyplacení cen a odměn dle č. 11 Soutěžních podmínek a dle Protokolu o průběhu 

architektonicko-urbanistické soutěže na revitalizaci veřejného prostoru ulice Umělecká v 

Ostravě dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

a) sníží běžné výdaje na: 

§ 3635, pol. 5166. ORJ 210..............................o 240 tis. Kč 
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b) zvyšují se běžné výdaje na: 

§ 3699, pol. 5021, ORJ 210..............................o 206 tis. Kč 

§ 3699, pol. 5362, ORJ 210..............................o  34 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
radě města realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 
ZM_M 37 
Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí 
města Ostravy na realizaci projektu “Provoz Záchranné stanice 
Bartošovice” 
  
Usnesení číslo: 1628/ZM1418/25 

(zn.předkl.) 
33 

  
k usnesení č. 06018/RM1418/87 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy ve výši 

250.000 Kč právnické osobě: ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02, IČO: 47657901, se sídlem 

č.p. 146, 742 54 Bartošovice na realizaci projektu “Provoz Záchranné stanice Bartošovice” dle 

přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu a na straně statutárního města Ostravy 

o uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu 

životního prostředí města Ostravy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- zvyšuje financování 

pol. 8115, ÚZ 1030, ORJ 120 ....................... o 250 tis. Kč 

- zvyšují neinvestiční transfery spolkům 

§ 3741, pol. 5222, ÚZ 1030, ORJ 190 .......... o 250 tis. Kč 
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3) ukládá 

  
odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.04.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

ZM_M 55 
Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí 
města Ostravy na realizaci projektu “Výsadba zeleně izolující lesopark 
Bělský les od ulice Plzeňské” 
  
Usnesení číslo: 1629/ZM1418/25 

(zn.předkl.) 
33 

  
k usnesení č. 06074/RM1418/88 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy ve výši 

344.700 Kč právnické osobě: Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., IČO: 25816977, se sídlem 

Antonína Brože 3124/2, 700 30 Ostrava na realizaci projektu “Výsadba zeleně izolující 

lesopark Bělský les od ulice Plzeňské” dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého 

materiálu a na straně statutárního města Ostravy o uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy dle přílohy 

č. 2 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- zvyšuje financování 

pol. 8115, ÚZ 1030, ORJ 120 ....................... o 345 tis. Kč 

- zvyšují neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 

§ 1039, pol. 5213, ÚZ 1030, ORJ 190 .......... o 345 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
odboru financí a rozpočtu 
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realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.04.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

ZM_M 56 
Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně 
závazná vyhláška č. 4/2016 o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství 
  
Usnesení číslo: 1630/ZM1418/25 

(zn.předkl.) 
29 

  
k usnesení č. 06078/RM1418/88 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) vydává 

  
obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 4/2016 o 

místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

  

2) stanoví 

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

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

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 07.04.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

ZM_M 38 
Uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí investiční 
účelové dotace, řešícího rozšíření aktivit společnosti Dopravní podnik 
Ostrava a.s. v rámci projektů spolufinancovaných z Programu 
švýcarsko-české spolupráce a navýšení nominální hodnoty závazku 
statutárního města Ostrava v těchto projektech 
  
Usnesení číslo: 1631/ZM1418/25 

(zn.předkl.) 
39 

  
k usnesení č. 11305/RM0610/136 
k usnesení č. 0731/ZM1418/10 
k usnesení č. 03826/RM1418/57 
k usnesení č. 02223/RM1418/32 
k usnesení č. 4571/RM1014/60 
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k usnesení č. 9681/RM1014/127 
k usnesení č. 06021/RM1418/87 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace, ev. č. 

2827/2015/OD, uzavřené dne 5.11.2015, řešícího rozšíření aktivit společnosti Dopravní podnik 

Ostrava a.s. v rámci projektů spolufinancovaných z Programu švýcarsko-české spolupráce a 

navýšení nominální hodnoty závazku statutárního města Ostrava v těchto projektech z původní 

maximální hodnoty 22 703 708 Kč na 27 251 639 Kč, mezi statutárním městem Ostrava a 

společností Dopravní podnik Ostrava a.s., IČO 61974757, se sídlem Poděbradova 494/2, 702 

00 Ostrava, Moravská Ostrava, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
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• Tisková oprava - 
Tisková oprava usnesení zastupitelstva města č. 1556/ZM1418/24 ze 
dne 1. 3. 2017 
 

(zn.předkl.) 
32 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) Chybné znění: 

  
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, Karasova 

6, příspěvková organizace, se sídlem Karasova 300/6, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 

  

2) Správné znění: 

  
2) rozhodlo 

o záměru města darovat pozemek p. p. č. 186/16, 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, Karasova 

6, příspěvková organizace, se sídlem Karasova 300/6, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

 


