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Přehled usnesení zastupitelstva města dle čísel ze dne: 10.05.2017 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

1632/ZM1418/26 ZM_M 0 Schválení programu 26. zasedání zastupitelstva 

města konaného dne 10.05.2017 

35 

1633/ZM1418/26 ZM_M 0 Volba ověřovatelů zápisu z 26. zasedání 

zastupitelstva města konaného dne 10.05.2017 

72 

1634/ZM1418/26 ZM_M 0 Zpráva ověřovatelů zápisu z 25. zasedání 

zastupitelstva města 

72 

1635/ZM1418/26 ZM_M 1 Informace o činnosti orgánů města 35 

1636/ZM1418/26 ZM_M 3 Podnět občana statutárního města Ostravy 35 

1637/ZM1418/26 ZM_M 4 Souhlas se smlouvou o poskytnutí dotace z 

rozpočtu Moravskoslezského kraje na 

spolufinancování projektu “Rekonstrukce hasičské 

zbrojnice Ostrava - Michálkovice” 

35 

1638/ZM1418/26 ZM_M 5 Vzdání se funkce přísedící Okresního soudu v 

Ostravě 

35 

1639/ZM1418/26 ZM_M 6 Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního 

města Ostravy, kterou se mění a doplňuje obecně 

závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 

4/2012, o zabezpečení veřejného pořádku 

omezením hluku, ve znění pozdějších změn a 

doplňků 

35 

1640/ZM1418/26 ZM_M 36 Návrh na udělení Ceny města Ostravy in 

memoriam 

35 

1641/ZM1418/26 ZM_M 37 Návrh na úpravu Jednacího řádu zastupitelstva 

města 

35 

1642/ZM1418/26 ZM_M 38 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 

1643/ZM1418/26 ZM_M 39 Vědecko-technologický park Ostrava, a.s. - změny 

související s koncepcí rozvoje a řízení společnosti 

35 

1644/ZM1418/26 ZM_M 40 Rozvojová zóna Hrušov - další postup města 35 

1645/ZM1418/26 ZM_M 55 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 

1646/ZM1418/26 ZM_M 7 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o 

poskytnutí účelové dotace z odvodů z loterií a 

jiných podobných her č. 10 na zabezpečení 

projektu “Rekonstrukce prostor pro MIKASA 

denní stacionář” s právnickou osobou MIKASA 

30 

1647/ZM1418/26 ZM_M 8 Návrh na poskytnutí finančního daru za účelem 

zabezpečení prevence kriminality 

30 
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1648/ZM1418/26 ZM_M 41 Návrh na poskytnutí finančních prostředků 

organizaci Čtyřlístek - centrum pro osoby se 

zdravotním postižením Ostrava, příspěvková 

organizace. 

30 

1649/ZM1418/26 ZM_M 9 Návrh Programu podpory veřejných kulturních 

služeb v oblasti hudebního a scénického umění na 

území statutárního města Ostrava v letech 2018 - 

2023 a návrh na vyhlášení výběrového řízení na 

poskytnutí neinvestiční víceleté dotace v oblasti 

kultury 

31 

1650/ZM1418/26 ZM_M 10 Žádosti o poskytnutí neinvestičních účelových 

dotací v oblasti kultury pro rok 2017 

31 

1651/ZM1418/26 ZM_M 11 Žádost společnosti Dům kultury Akord 

Ostrava-Zábřeh, s.r.o., o poskytnutí investiční 

účelové dotace na “Rekonstrukci a modernizaci 

cvičebních sálů včetně předsálí” 

31 

1652/ZM1418/26 ZM_M 12 Žádost Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s. 

o navýšení účelové dotace o 1.500 tis. Kč na 

realizaci významné sportovní akce „Zlatá tretra 

Ostrava IAAF World Challenge“ 

46 

1653/ZM1418/26 ZM_M 42 Návrh na poskytnutí účelových dotací 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 

46 

1654/ZM1418/26 ZM_M 13 Návrh darovat a přijmout darem pozemky v k. ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava 

32 

1655/ZM1418/26 ZM_M 14 Návrh na svěření věcí movitých městským 

obvodům Poruba, Ostrava - Jih, Moravská Ostrava 

a Přívoz, Slezská Ostrava a Krásné Pole 

32 

1656/ZM1418/26 ZM_M 15 Návrh na svěření majetku městskému obvodu 

Plesná 

32 

1657/ZM1418/26 ZM_M 16 Návrh na nesvěření pozemku parc.č. 1913/2 v k. 

ú. Svinov, obec Ostrava, městskému obvodu 

Svinov 

32 

1658/ZM1418/26 ZM_M 17 Návrh směnit nemovité věci v k.ú. Radvanice, 

obec Ostrava 

32 

1659/ZM1418/26 ZM_M 18 Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. 

Zábřeh nad Odrou a v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec 

Ostrava, návrh na záměr města neprodat část 

nemovité věci v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava 

32 

1660/ZM1418/26 ZM_M 19 Návrh na záměr města prodat pozemek a části 

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

městskému obvodu Poruba - lokalita lehká 

průmyslová zóna “Nad Porubkou” 

32 

1661/ZM1418/26 ZM_M 20 Návrh prodat část nemovité věci v k.ú. Muglinov, 

obec Ostrava 

32 
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1662/ZM1418/26 ZM_M 21 Návrh na záměr města prodat část nemovité věci v 

k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

32 

1663/ZM1418/26 ZM_M 22 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. 

Poruba, k.ú. Poruba-sever a návrh na záměr města 

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

obec Ostrava 

32 

1664/ZM1418/26 ZM_M 23 Návrh na záměr města prodat nemovitou věc v 

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

města neprodat nemovité věci v k.ú. Svinov, obec 

Ostrava a v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava 

32 

1665/ZM1418/26 ZM_M 24 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v 

k.ú. Hrabová,v k.ú. Nová Bělá a v k.ú. Hrabůvka, 

obec Ostrava, návrh na záměr města darovat 

nemovitou věc v k.ú. Karviná-město, obec 

Karviná 

32 

1666/ZM1418/26 ZM_M 25 Návrh koupit nemovitou věc v k.ú. Petřkovice u 

Ostravy, obec Ostrava 

32 

1667/ZM1418/26 ZM_M 26 Návrh směnit části nemovitých věcí v k.ú. 

Radvanice, obec Ostrava 

32 

1668/ZM1418/26 ZM_M 27 Návrh na vydání souhlasu vlastníka pozemků s 

návrhem nového uspořádání pozemků v rámci 

komplexních pozemkových úprav v k.ú. Mošnov 

32 

1669/ZM1418/26 ZM_M 28 Návrh na záměr města darovat nemovitou věc v k. 

ú. Lhotka u Ostravy (lokalita ul. Petřkovická) a 

návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k. 

ú. Mariánské Hory (lokalita ul. Slavníkovců), obec 

Ostrava 

32 

1670/ZM1418/26 ZM_M 29 Návrh na svěření a nesvěření nemovitých věcí 

městskému obvodu Nová Ves a odejmutí 

nemovitých věcí městskému obvodu Moravská 

Ostrava a Přívoz 

32 

1671/ZM1418/26 ZM_M 30 Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Michálkovice, 

obec Ostrava 

32 

1672/ZM1418/26 ZM_M 43 Návrh na záměr města darovat nemovité věci v 

k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita Na 

Karolině, Havlíčkovo nábřeží, Smetanovo 

náměstí, Černá louka) 

32 

1673/ZM1418/26 ZM_M 44 Návrh na darování pozemku státnímu podniku 

Povodí Odry v k. ú. Poruba, obec Ostrava 

32 

1674/ZM1418/26 ZM_M 45 Návrh koupit a přijmout darem nemovité věci v k. 

ú. Stará Bělá, obec Ostrava 

32 

1675/ZM1418/26 ZM_M 46 Návrh na záměr města vložit nemovitý majetek v 

k. ú. Slezská Ostrava (areál BAZALY) a v k. ú. 

Zábřeh nad Odrou, (lokalita ul. Starobělská), vše 

obec Ostrava, do základního kapitálu společnosti 

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 

32 

1676/ZM1418/26 ZM_M 47 Návrh směnit nemovitosti v k. ú. Pustkovec, obec 

Ostrava 

32 
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1677/ZM1418/26 ZM_M 48 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. 

Poruba, obec Ostrava 

32 

1678/ZM1418/26 ZM_M 49 Návrh na záměr prodat nemovité věci v k.ú. 

Frýdlant nad Ostravicí, obec Frýdlant nad 

Ostravicí, formou zpeněžení ve veřejné dražbě 

32 

1679/ZM1418/26 ZM_M 54 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci a 

návrh odejmout nemovité věci městskému obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz, vše k.ú. Staré Hamry 

2, obec Ostravice 

32 

1680/ZM1418/26 ZM_M 50 Architektonická soutěž o návrh řešení 

rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro 

účely galerie Plato Ostrava 

34 

1681/ZM1418/26 ZM_M 51 Veřejná zakázka “Hasičská zbrojnice Ostrava - 

Michálkovice”, poř. č. 28/2017 

34 

1682/ZM1418/26 ZM_M 31 Návrh darovacích smluv uzavřených mezi 

statutárním městem Ostravou a příjemci podpory z 

projektu „Koruna ze vstupu“ 

33 

1683/ZM1418/26 ZM_M 52 Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu 

životního prostředí města Ostravy na realizaci 

projektu “III. etapa revitalizace v areálu NPP 

Landek” 

33 

1684/ZM1418/26 ZM_M 53 Návrh smlouvy o spolupráci při realizaci projektu 

„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ 

33 

1685/ZM1418/26 ZM_M 32 Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o financování 

ev.č. 2100/2014/OFR/LPO s Evropskou investiční 

bankou 

29 

1686/ZM1418/26 ZM_M 33 Žádost o uzavření dodatku č. 1 k Veřejnoprávní 

smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace 

uzavřenou mezi SMO a společností Koordinátor 

ODIS s.r.o. 

39 

1687/ZM1418/26 ZM_M 34 Návrh na uzavření Smlouvy o zajištění dopravní 

obslužnosti na území Moravskoslezského kraje 

veřejnou linkovou dopravou pro oblast 

Novojičínsko východ 

39 

1688/ZM1418/26 ZM_M 35 Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 

na zajištění 18. ročníku mezinárodního veletrhu 

CZECH RAILDAYS 

39 
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ZM_M 0 
Schválení programu 26. zasedání zastupitelstva města konaného dne 
10.05.2017 
  
Usnesení číslo: 1632/ZM1418/26 

(zn.předkl.) 
35 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
program 26. zasedání zastupitelstva města konaného dne 10.05.2017 

  

 
ZM_M 0 
Volba ověřovatelů zápisu z 26. zasedání zastupitelstva města konaného 
dne 10.05.2017 
  
Usnesení číslo: 1633/ZM1418/26 

(zn.předkl.) 
72 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) volí 

  
za ověřovatele zápisu z 26. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 10.05.2017, doc. Ing. 

Roberta Čepa, Ph.D., a Ing. Martina Štěpánka, Ph.D. 

  

 
ZM_M 0 
Zpráva ověřovatelů zápisu z 25. zasedání zastupitelstva města 
  
Usnesení číslo: 1634/ZM1418/26 

(zn.předkl.) 
72 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
zprávu ověřovatelů zápisu Ing. Zbyňka Šebesty a Ing. Ivana Tomáška o ověření zápisu z 25. 

zasedání zastupitelstva města, konaného dne 5. 4. 2017 

  

 
 
 
 
 
 
 



Statutární město Ostrava 
zastupitelstvo města 

Usnesení 

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

Strana 7/59  

ZM_M 1 
Informace o činnosti orgánů města 
  
Usnesení číslo: 1635/ZM1418/26 

(zn.předkl.) 
35 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) bere na vědomí 

  
informaci o činnosti orgánů města 

  

 
ZM_M 3 
Podnět občana statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 1636/ZM1418/26 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 06250/RM1418/91 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) projednalo 

  
podnět občana statutárního města Ostravy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 4 
Souhlas se smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje na spolufinancování projektu “Rekonstrukce 
hasičské zbrojnice Ostrava - Michálkovice” 
  
Usnesení číslo: 1637/ZM1418/26 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 06296/RM1418/91 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o přijetí dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 

se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692 na spolufinancování projektu 

“Rekonstrukce hasičské zbrojnice Ostrava - Michálkovice” dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 
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ZM_M 5 
Vzdání se funkce přísedící Okresního soudu v Ostravě 
  
Usnesení číslo: 1638/ZM1418/26 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 06238/RM1418/90 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) přijímá 

  
oznámení stávající přísedící Okresního soudu v Ostravě: 

• paní ŠXXXX VXXXXXXXXXXX XXXX XXXXX trvalý pobyt 

OstravaXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX 

o vzdání se funkce přísedící Okresního soudu v Ostravě 

  

 
ZM_M 6 
Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy, kterou se 
mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy 
č. 4/2012, o zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku, ve znění 
pozdějších změn a doplňků 
  
Usnesení číslo: 1639/ZM1418/26 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 06306/RM1418/91 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

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

statutárního města Ostravy č. 4/2012, o zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku, 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 
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ZM_M 36 
Návrh na udělení Ceny města Ostravy in memoriam 
  
Usnesení číslo: 1640/ZM1418/26 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 06313/RM1418/92 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) uděluje 

  
Cenu města Ostravy in memoriam Věře Špinarové XXXX XXX XXXX X XXX XX XXXXX 

  

2) rozhodlo 

  
o poskytnutí daru ve výši XXX XXXX XX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXX oceněné 

Cenou města in memoriam, XXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XXX 

XXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXX XXX XXXXXXXXXXXX a rozhodlo o uzavření 

darovací smlouvy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- sníží běžné výdaje 

na § 2143, pol. 5909, ÚZ 7117, ORJ 221 o 100 tis. Kč 

- zvýší dary obyvatelstvu 

na § 3399, pol. 5492, ÚZ 7117, ORJ 221 o 100 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
radě města  

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 24.05.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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ZM_M 37 
Návrh na úpravu Jednacího řádu zastupitelstva města 
  
Usnesení číslo: 1641/ZM1418/26 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 06314/RM1418/92 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
úpravu Jednacího řádu zastupitelstva města dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 38 
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: 1642/ZM1418/26 

(zn.předkl.) 
35 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) vydává 

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

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

materiálu 

  

2) stanoví 

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

náměstek primátora Mgr. Michal Mariánek 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 10.05.2017 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

ZM_M 39 
Vědecko-technologický park Ostrava, a.s. - změny související s 
koncepcí rozvoje a řízení společnosti 
  
Usnesení číslo: 1643/ZM1418/26 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 06316/RM1418/92 
  



Statutární město Ostrava 
zastupitelstvo města 
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Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o zvýšení základního kapitálu  společnosti Vědecko-technologický park Ostrava, a.s., se 

sídlem Technologická 372/2, Pustkovec, 708 00 Ostrava, IČO: 25379631, ze 

strany statutárního města Ostrava peněžitým vkladem statutárního města Ostrava ve výši 

3.700.000,-- Kč, a to upsáním 74 ks listinných akcií znějících na jméno statutárního města 

Ostrava, v listinné podobě, přičemž hodnota 1 ks akcie činí 50.000,-- Kč 

  

2) schvaluje 

  
změnu stanov společnosti Vědecko-technologický park Ostrava, a.s., se sídlem Technologická 

372/2, Pustkovec, 708 00 Ostrava, IČO: 25379631, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu s 

úpravou 

  

3) souhlasí 

  
se změnou podoby akcií společnosti Vědecko-technologický park Ostrava, a.s., se 

sídlem Technologická 372/2, Pustkovec, 708 00 Ostrava, IČO: 25379631, z listinných na 

zaknihované, 

a to za podmínky zápisu zvýšení základního kapitálu společnosti Vědecko-technologický park 

Ostrava, a.s., o 9.600.000,-- Kč na celkovou výši 14.000.000,-- Kč do obchodního rejstříku 

  

4) rozhodlo 

  
o zařazení částky 3 700 tis.Kč na navýšení základního kapitálu společnosti 

Vědecko-technologický park Ostrava, a.s., do návrhu rozdělení přebytku hospodaření za rok 

2016 

  

 
ZM_M 40 
Rozvojová zóna Hrušov - další postup města 
  
Usnesení číslo: 1644/ZM1418/26 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 06317/RM1418/92 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o nabytí vlastnického práva k nemovitým věcem: 



Statutární město Ostrava 
zastupitelstvo města 

Usnesení 
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- pozemku parc. č. 265 ostatní plocha 

- pozemku parc. č. 266/1 ostatní plocha 

- pozemku parc. č. 266/2 trvalý travní porost 

- pozemku parc. č. 267/1 zahrada 

- pozemku parc. č. 268 zastavěná plocha a nádvoří 

- pozemku parc. č. 291/1 ostatní plocha 

- pozemku parc. č. 291/3 orná půda 

- pozemku parc. č. 292 vodní plocha 

- pozemku parc. č. 293 ostatní plocha 

- pozemku parc. č. 294 ostatní plocha, 

vše v k. ú. Hrušov, obec Ostrava, 

od spoluvlastníků: 

XXXX XXXXXXXXXX , narozena  dne XXXXXXXXXX 

trvale bytem XX XX XXX XXX XX XXXXXXXXXX 

XXXXX XXXXXX, narozen dne XXXXXXXXXXXX 

trvale bytem XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXX XXXXXXXX, narozena dne  XXXXXXXXXX 

trvale bytem XX XXX XXX XXX XX XXXXXXXXXX 

XXXXXXX XXXXXXXX, narozena dne XXXXXXXXXX 

trvale bytem XX XX XXX XXX XX XXXXXXXXXXX 

XXXXXX XXXXXXXX,  narozena dne XXXXXXXXXX 

trvale bytem XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

dle důvodové zprávy a přílohy č. 2 předloženého materiálu 

s tím, že statutární město Ostrava vyzve spoluvlastníky: 

- k navržení výše kupní ceny a 

- k relevantnímu vyjádření vůle prodat statutárnímu městu Ostrava za takto navrženou kupní 

cenu uvedené nemovité věci a uzavřít kupní smlouvu, 



Statutární město Ostrava 
zastupitelstvo města 

Usnesení 
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to vše ve lhůtě do 31.05.2017, 

přičemž zároveň si vyhrazuje právo rozhodnout o neuzavření kupní smlouvy v případě 

neakceptovatelných podmínek spoluvlastníků, zejména z důvodu navržené výše kupní ceny 

spoluvlastníky 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 17.05.2017 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 17.05.2017 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

ZM_M 55 
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” 
  
Usnesení číslo: 1645/ZM1418/26 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 06381/RM1418/93 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o uzavření „Smlouvy o zániku předkupního práva a zákazu zcizení a zatížení a smlouvy o 

úpravě práv a povinností mezi jejími účastníky a prohlášení a souhlasy“, 

mezi 

statutárním městem Ostrava 

a 

společností RED HOUSE DEVELOPMENT, s.r.o., IČ: 27844960, se sídlem: Výstavní 1928/9, 

Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 

a 

společností Smart Innovation Center, s.r.o., IČ: 65409574, se sídlem: Purkyňova 648/125, 

Medlánky, 612 00 Brno 

dle důvodové zprávy a přílohy č. 10 předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo 

  
o přijetí bankovních záruk: 

a) bankovní záruky vystavené společností Česká spořitelna, a.s., IČ: 45244782, se sídlem: 

Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, spisová značka: B 1171 vedená u Městského soudu 

v Praze, až do výše 15.000.000,- Kč a 

b) bankovní záruky vystavené společností Česká spořitelna, a.s., IČ: 45244782, se sídlem: 

Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, spisová značka: B 1171 vedená u Městského soudu 
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v Praze, až do výše 37.780.000,- Kč, 

za podmínky, že takovéto bankovní záruky budou řádně učiněny vůči statutárnímu městu 

Ostrava a svým obsahem budou zcela odpovídat ujednání dle smlouvy uvedené v bodě 1) 

tohoto usnesení 

  

 
ZM_M 7 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové 
dotace z odvodů z loterií a jiných podobných her č. 10 na zabezpečení 
projektu “Rekonstrukce prostor pro MIKASA denní stacionář” s 
právnickou osobou MIKASA 
  
Usnesení číslo: 1646/ZM1418/26 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 1170/ZM1418/18 
k usnesení č. 06165/RM1418/90 
k usnesení č. 0977/ZM1418/15 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z odvodů z loterií a jiných 

podobných her č. 10, ev. č. 1790/2016/SVZ na zabezpečení projektu “Rekonstrukce prostor pro 

MIKASA denní stacionář” uzavřené s neziskovou organizací MIKASA z.s., se sídlem 

Lumírova 28, 700 30 Ostrava-Výškovice, IČO 22832386, dle přílohy č. 3 předloženého 

materiálu 

  

 
ZM_M 8 
Návrh na poskytnutí finančního daru za účelem zabezpečení prevence 
kriminality 
  
Usnesení číslo: 1647/ZM1418/26 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 06166/RM1418/90 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o poskytnutí finančního daru z rozpočtu statutárního města Ostravy ORJ 180, § 4349, pol. 

5909, ÚZ 7401 odboru sociálních věcí a zdravotnictví ve výši 250.000,- Kč České republice - 

Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje, IČO 75151502, se sídlem 30. dubna 

1682/24, 728 99 Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

snižují běžné výdaje v ORJ 180 

§ 4349, pol. 5909, ÚZ 7401 o 250 tis. Kč 

zvyšují  ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům v ORJ 180 

na § 4349, pol. 5319, ÚZ 7401 o 250 tis. Kč 

  

3) rozhodlo 

  
o uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 15.06.2017 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

ZM_M 41 
Návrh na poskytnutí finančních prostředků organizaci Čtyřlístek - 
centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková 
organizace. 
  
Usnesení číslo: 1648/ZM1418/26 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 06319/RM1418/92 
k usnesení č. 05914/RM1418/86 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
poskytnutí návratné finanční výpomoci investičního charakteru organizaci Čtyřlístek - centrum 

pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631808, se 

sídlem Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava - Muglinov, ve výši 363 tis. Kč na 

předfinancování 1. etapy projektů Transformace Domova Barevný svět a Transformace 

Domova na Liščině dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- sníží 

ostatní kapitálové výdaje 
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na § 6409, pol. 6909, ÚZ 1080, ORJ 230                                                                 o 363 tis. Kč 

- zvýší 

investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím 

na § 4357, pol. 6451, ÚZ 1080, ORG 43, ORJ 180                                                  o 363 tis. Kč 

  

3) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele organizaci Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním 

postižením Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631808, a to: 

- zvýšení investičních půjčených prostředků                                                             o 363 tis. Kč 

na základě Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za výkon č. 

02785/2015/SOC, a dodatku č. 1 02785/2015/D1/2015/SOC dle předloženého materiálu 

  

4) ukládá 

  
radě města 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) a úpravu závazného ukazatele dle bodu 3) 

tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.05.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

ZM_M 9 
Návrh Programu podpory veřejných kulturních služeb v oblasti 
hudebního a scénického umění na území statutárního města Ostrava v 
letech 2018 - 2023 a návrh na vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí 
neinvestiční víceleté dotace v oblasti kultury 
  
Usnesení číslo: 1649/ZM1418/26 

(zn.předkl.) 
31 

  
k usnesení č. 06262/RM1418/91 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
Program podpory veřejných kulturních služeb v oblasti hudebního a scénického umění na 

území statutárního města Ostrava v letech 2018 - 2023 dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy 

předloženého materiálu 
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2) rozhodlo 

  
o vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí neinvestiční víceleté dotace v oblasti kultury z 

rozpočtu statutárního města Ostrava dle přílohy č. 1, 2 a důvodové zprávy předloženého 

materiálu 

  

3) ukládá 

  
radě města začlenit do návrhu rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 

- 2018 - částku ve výši   7 500 tis. Kč 

- 2019 - částku ve výši 15 000 tis. Kč 

- 2020 - částku ve výši 15 000 tis. Kč 

- 2021 - částku ve výši 15 000 tis. Kč 

- 2022 - částku ve výši 15 000 tis. Kč 

- 2023 - částku ve výši   7 500 tis. Kč 

na zajištění realizace umělecké činnosti v souladu s Programem podpory dle bodu 2) tohoto 

usnesení 

Termín: prosinec 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 a 2022  

 
ZM_M 10 
Žádosti o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti kultury 
pro rok 2017 
  
Usnesení číslo: 1650/ZM1418/26 

(zn.předkl.) 
31 

  
k usnesení č. 1243/ZM1418/19 
k usnesení č. 06260/RM1418/91 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

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

Ostrava spolku Hlásím se k továrně, se sídlem U Prodejny 999/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, 

IČO: 22847219, na realizaci projektu “Provoz Hlubina: celoroční provoz kulturní čtvrti” ve 

výši 300 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 uvedeným v tomto bodě 1) usnesení dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo 

  
o neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti kultury  pro rok 2017 žadatelům o 

neinvestiční účelovou dotaci uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu z věcných 

důvodů 
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3) 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        190 tis. Kč 

 

- s n i ž u j í 

neinvestiční transfery na ORJ 160 

na § 3313, pol. 5213, ÚZ 7101                                 o         40 tis. Kč 

 

- z v y š u j í 

neinvestiční transfery na ORJ 160 

na § 3319, pol. 5222, ÚZ 7101                                 o        230 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
radě města 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Odbor financí a rozpočtu T: 31.05.2017 

  
 

ZM_M 11 
Žádost společnosti Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o., o 
poskytnutí investiční účelové dotace na “Rekonstrukci a modernizaci 
cvičebních sálů včetně předsálí” 
  
Usnesení číslo: 1651/ZM1418/26 

(zn.předkl.) 
31 

  
k usnesení č. 06265/RM1418/91 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o poskytnutí investiční účelové dotace ve výši 3 mil. Kč a uzavření smlouvy mezi statutárním 

městem Ostrava a obchodní společností Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o., se sídlem 

náměstí SNP 1, PSČ 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 47973145, na realizaci projektu 

“Rekonstrukce a modernizace cvičebních sálů včetně předsálí” dle příloh č. 1 a 2  a důvodové 

zprávy předloženého materiálu 

  

 



Statutární město Ostrava 
zastupitelstvo města 
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2) rozhodlo 

  
schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

- z v y š u j í 

  investiční transfery 

  na § 3392, pol. 6313, ORG 4259, ORJ 160             o 3.000 tis. Kč 

- s n i ž u j í 

  kapitálové výdaje 

  na § 6409, pol. 6909, ORJ 230                                o 3.000 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
radě města 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení  

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.05.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

ZM_M 12 
Žádost Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s. o navýšení účelové 
dotace o 1.500 tis. Kč na realizaci významné sportovní akce „Zlatá tretra 
Ostrava IAAF World Challenge“ 
  
Usnesení číslo: 1652/ZM1418/26 

(zn.předkl.) 
46 

  
k usnesení č. 06171/RM1418/90 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o navýšení účelové dotace spolku Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s., se sídlem 

Závodní ulice 2891/86, 703 00 Ostrava 3, IČO 00534544 o 1.500 tis. Kč na realizaci akce 

„Zlatá tretra Ostrava IAAF World Challenge“ a o uzavření dodatku č. 1 k 

veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace ev. č. 0015/2017/ŠaS dle přílohy č. 3 

předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

s n i ž u j e 

rozpočtová rezerva na ORJ 120 na § 6409, pol. 5901                       o 1.500 tis. Kč 
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z v y š u j í 

neinvestiční transfery na ORJ 161 na § 3419, pol. 5222, ÚZ 7117    o 1.500 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
radě města 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.05.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

ZM_M 42 
Návrh na poskytnutí účelových dotací 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 
  
Usnesení číslo: 1653/ZM1418/26 

(zn.předkl.) 
46 

  
k usnesení č. 1550/ZM1418/24 
k usnesení č. 06323/RM1418/92 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

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

roku 2018 v oblasti bilingvní a cizojazyčné výuky příjemcům účelových dotací dle Přílohy č. 

1 předloženého materiálu v celkové výši 8 352 tis. Kč (5 568 tis. Kč - 1. splátka v roce 2017 a 

2 784 tis. Kč - 2. splátka v 1. pol. roku 2018) 

  

2) rozhodlo 

  
o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelových  dotací v oblasti bilingvní a 

cizojazyčné výuky mezi statutárním městem Ostrava a příjemci účelových dotací dle bodu 1) 

tohoto usnesení a Přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

-  z v y š u j í 

neinvestiční transfery 
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na § 3299, pol. 5213, ÚZ 7110, ORJ 140     o  4 147 tis. Kč 

na § 3299, pol. 5333, ÚZ 7110, ORJ 140     o     200 tis. Kč 

na § 3299, pol. 5339, ÚZ 7110, ORJ 140     o  1 221 tis. Kč 

-  s n i ž u j í 

běžné výdaje 

na § 3299, pol. 5901, ÚZ 7110, ORJ 140     o  5 568 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
radě města 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.05.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

ZM_M 13 
Návrh darovat a přijmout darem pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1654/ZM1418/26 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 06194/RM1418/90 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

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

- pozemek parc. č. 3589/45 

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

Přívoz 

a 

- pozemek parc. č. 3589/50 

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

Přívoz 

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

zastoupenému 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 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo 

  
přijmout darem pozemek parc. č. 3589/54 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

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 

a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 14 
Návrh na svěření věcí movitých městským obvodům Poruba, Ostrava - 
Jih, Moravská Ostrava a Přívoz, Slezská Ostrava a Krásné Pole 
  
Usnesení číslo: 1655/ZM1418/26 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 06183/RM1418/90 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) si vyhrazuje 

  
rozhodnutí označit níže uvedený majetek jakožto majetek svěřený městským obvodům 

dle ustanovení čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města 

Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, a to: 

městskému obvodu Poruba 

9 ks stojanů na kola v celkové hodnotě 33.432,30 Kč (3.714,70 Kč / 1ks) v lokalitě: 

- Náměstí V. Vacka - 6 ks za 22.288,20 Kč 

- Mephacentrum - 3 ks  za 11.144,10 Kč 

městskému obvodu Ostrava - Jih 

19 ks stojanů na kola v celkové hodnotě  70.579,30 Kč (3.714,70 Kč / 1ks) v lokalitě: 

- Brodway - 3 ks za 11.144,10 Kč 

- Poliklinika - 3 ks za 11.144,10 Kč 

- ul. Lumírova - 3 ks za 11.144,10 Kč 

- Náměstí SNP - 3 ks za 11.144,10 Kč 

- ul. A. Poledníka - 3 ks za 11.144,10 Kč 

- ul. Kašparova - 3 ks za 11.144,10 Kč 
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- kino Luna - 1 ks za 3.714,70 Kč 

městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

8 ks stojanů na kola v celkové hodnotě  29.717,60 Kč (3.714,70 Kč / 1ks) v lokalitě: 

- Parník - 2 ks za 7.429,40 Kč 

- DKMO - 6 ks za 22.288,20 Kč 

městskému obvodu Slezská Ostrava 

6 ks stojanů na kola v celkové hodnotě 22.288,20 Kč (3.714,70 Kč / 1ks) v lokalitě: 

- Gagarinovo náměstí - 3 ks za 11.144,10 Kč 

- ul. Těšínská - 3 ks za 11.144,10 Kč 

městskému obvodu Krásné Pole 

3 ks stojanů na kola v celkové hodnotě 11.144,10 Kč (3.714,70 Kč / 1ks) v lokalitě: 

- školní jídelna 3 ks za 11.144,10 Kč 

  

2) rozhodlo 

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

městským obvodům Poruba, Ostrava - Jih, Moravská Ostrava a Přívoz, Slezská Ostrava a 

Krásné Pole dle ustanovení čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut 

města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků  

  

 
ZM_M 15 
Návrh na svěření majetku městskému obvodu Plesná 
  
Usnesení číslo: 1656/ZM1418/26 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 06186/RM1418/90 
  
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, ve znění pozdějších změn 

a doplňků, městskému obvodu Plesná 

- Chodníky (SO 102) – chodníky na ul. Karla Svobody v úseku od silnice I/11 po ul. Hrabek, 

na pozemcích parc. č. 856/55, 857/1, 903/13, 964/3, 964/11 a 964/16 v k. ú. Stará Plesná, obec 

Ostrava. V majetku SMO vedeny pod inventárním číslem 155271 v pořizovací hodnotě 1 649 

262,61 Kč 
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2) rozhodlo 

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

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

Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků 

  

 
ZM_M 16 
Návrh na nesvěření pozemku parc.č. 1913/2 v k. ú. Svinov, obec 
Ostrava, městskému obvodu Svinov 
  
Usnesení číslo: 1657/ZM1418/26 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 06184/RM1418/90 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) si vyhrazuje 

  
rozhodnutí neoznačit pozemek parc.č. 1913/2  orná půda v k. ú. Svinov, obec Ostrava, jakožto 

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

vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění 

  

2) rozhodlo 

  
neoznačit  pozemek parc.č. 1913/2 orná půda v k. ú. Svinov, obec Ostrava, jakožto majetek 

svěřený městskému obvodu Svinov, dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 

14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění 

  

 
ZM_M 17 
Návrh směnit nemovité věci v k.ú. Radvanice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1658/ZM1418/26 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 06182/RM1418/90 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

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

- pozemek parc.č. 198/21 
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- část pozemku parc.č. 198/12, o výměře 79 m2, dle geometrického plánu č. 2173-70/2016 

oddělenou a nově označenou jako pozemek parc.č. 198/26 

- část pozemku parc.č. 198/13, o výměře 45 m2, dle téhož geometrického plánu oddělenou a 

nově označenou jako pozemek parc.č. 198/28 

- část pozemku parc.č. 198/13, o výměře 1 m2, dle téhož geometrického plánu oddělenou a 

nově označenou jako pozemek parc.č. 198/29 

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

Bartovice) 

za 

- část pozemku parc.č. 198/20, o výměře 106 m2, dle geometrického plánu č. 2173-70/2016 

oddělenou a nově označenou jako pozemek parc.č. 198/27 

(ve vlastnictví fyzických osob) 

a uzavřít směnnou smlouvu dle přílohy č 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo 

  
vyhradit si rozhodnutí označit nově vzniklý pozemek parc.č. 198/27, k.ú. Radvanice, obec 

Ostrava, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Radvanice a Bartovice dle čl. 9 odst. 1 

písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn 

a doplňků, za podmínky, že předmětný pozemek statutární město Ostrava nabude do svého 

vlastnictví 

  

3) rozhodlo 

  
označit nově vzniklý pozemek parc.č. 198/27, k.ú. Radvanice, obec Ostrava, jakožto majetek 

svěřený městskému obvodu Radvanice a Bartovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné 

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

že předmětný pozemek statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  

 
ZM_M 18 
Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou a 
v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, návrh na záměr města neprodat část 
nemovité věci v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1659/ZM1418/26 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 06190/RM1418/90 
  
Zastupitelstvo města 

  



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 26/59  

1) rozhodlo 

  
o záměru města směnit 

níže uvedené nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy, nesvěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, a to: 

- pozemek p.p.č. 526/51 

- pozemek p.p.č. 526/52 

- pozemek p.p.č. 526/53 

- pozemek p.p.č. 526/57 

- pozemek p.p.č. 526/59 

- pozemek p.p.č. 526/64  

za  

níže uvedené nemovité věci v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava,  ve vlastnictví VÍTKOVICE 

ARÉNY, a.s., Ruská 3077/135, Zábřeh, 700 30, IČO: 259 11 368, a to: 

- pozemek p.p.č. 553/82 

- pozemek p.p.č. 553/83 

- pozemek p.p.č. 553/84 

a zároveň si vyhrazuje právo  kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodlo, 

  
že město nemá záměr prodat 

část pozemku p.p.č. 251/8 - ost. plocha, ost. komunikace  o výměře 96 m2 v k.ú. Hrabůvka, 

obec Ostrava,  ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřeného městskému obvodu 

Ostrava-Jih, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 5/1 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 19 
Návrh na záměr města prodat pozemek a části pozemků v k. ú. Poruba, 
obec Ostrava, svěřené městskému obvodu Poruba - lokalita lehká 
průmyslová zóna “Nad Porubkou” 
  
Usnesení číslo: 1660/ZM1418/26 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 06179/RM1418/90 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o záměru města prodat níže uvedené části pozemků v k. ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví 
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statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Poruba, a to: 

- část pozemku parc. č. 2801/118 o výměře 27 m2, která je dle geometrického plánu č. 

2973-215/2016 vyhotoveného pro k. ú. Poruba, obec Ostrava, v roce 2016, označená jako 

pozemek parc. č. 2801/177 v k. ú. Poruba, obec Ostrava 

-  část pozemku parc. č. 3007/1 o výměře 227 m2, která je dle geometrického plánu č. 

2973-215/2016 vyhotoveného pro k. ú. Poruba, obec Ostrava, v roce 2016, označená jako 

pozemek parc. č. 3007/5 v k. ú. Poruba, obec Ostrava 

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

PSČ 708 00, Ostrava 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodlo 

  
o záměru města prodat pozemek parc. č. 2801/15 v k. ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Poruba, 

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

PSČ 708 00, Ostrava 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
ZM_M 20 
Návrh prodat část nemovité věci v k.ú. Muglinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1661/ZM1418/26 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 06181/RM1418/90 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
prodat část nemovité věci v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 

Ostrava, nesvěřené městskému obvodu Slezská Ostrava, a to: 

- část pozemku p.p.č. 306/1, ovocný sad, o výměře 16 m2, dle geometrického plánu č. 

2590-79/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek p.p.č. 306/110, ovocný sad 
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a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
 

  

 
ZM_M 21 
Návrh na záměr města prodat část nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1662/ZM1418/26 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 06187/RM1418/90 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

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

statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Slezská Ostrava, a to část pozemku 

parc.č. 5054/1, zahrada, o výměře 72 m2, dle geometrického plánu č. 4133-9/2017 pro k.ú. 

Slezská Ostrava označena jako díl a) a sloučena do pozemku parc.č. 5054/2, zahrada (ve 

vlastnictví žadatele) 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
ZM_M 22 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Poruba, k.ú. 
Poruba-sever a návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. 
Poruba-sever, vše obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1663/ZM1418/26 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 06180/RM1418/90 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

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

města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Poruba, a to pozemek parc.č. 2597/1 

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

  
o záměru města prodat nemovitou věc v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, ve vlastnictví 

statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Poruba, a to část pozemku parc.č. 

3751/9,  která je dle geometrického plánu č. 2856-198/2016 vyhotoveného pro k.ú. 

Poruba-sever, obec Ostrava, oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 3751/257 o 

výměře 16 m2 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
 

  

3) rozhodlo 

  
o záměru města prodat nemovité věci v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, ve vlastnictví 

statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Poruba, a to části pozemku parc.č. 

3751/9,  které jsou dle geometrického plánu č. 2856-198/2016 vyhotoveného pro k.ú. 

Poruba-sever, obec Ostrava, odděleny a nově označeny jako pozemky parc.č. 3751/253 o 

výměře 29 m2 a parc.č. 3751/254 o výměře  14 m2
  

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
 

  

4) rozhodlo 

  
o záměru města prodat nemovité věci v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, ve vlastnictví 

statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Poruba, a to části pozemku parc.č. 

3751/9, které jsou dle geometrického plánu č. 2856-198/2016 vyhotoveného pro k.ú. 

Poruba-sever, obec Ostrava, odděleny a nově označeny jako pozemky parc.č. 3751/251 o 

výměře 10 m2 a parc.č. 3751/252 o výměře  32 m2
  

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
 

  

5) rozhodlo 

  
o záměru města prodat nemovitou věc v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, ve vlastnictví 

statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Poruba, a to část pozemku parc.č. 

3751/9, která je dle geometrického plánu č. 2856-198/2016 vyhotoveného pro k.ú. 

Poruba-sever, obec Ostrava, oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 3751/250 o 

výměře  16 m2 

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

  
o záměru města prodat nemovitou věc v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, ve vlastnictví 

statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Poruba, a to část pozemku parc.č. 

3751/9, která je dle geometrického plánu č. 2856-198/2016 vyhotoveného pro k.ú. 

Poruba-sever, obec Ostrava, oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 3751/248 o 

výměře 34 m2 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
 

  

7) rozhodlo, 

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

statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Poruba, a to část pozemku parc.č. 

3751/9, která je dle geometrického plánu č. 2856-198/2016 vyhotoveného pro k.ú. 

Poruba-sever, obec Ostrava, oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 3751/249 o 

výměře 31 m2 

  

8) rozhodlo, 

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

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

3751/153 

  

 
ZM_M 23 
Návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Hrabová, obec 
Ostrava a návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Svinov, 
obec Ostrava a v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1664/ZM1418/26 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 06271/RM1418/91 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o záměru města prodat 

- pozemek parc. č. 3028/4 v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřeného městskému obvodu Hrabová 
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a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodlo, 

  
že město nemá záměr prodat 

- pozemek parc.č. 989/1 

- pozemek parc.č. 989/4, 

oba v k.ú. Svinov, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřených městskému obvodu Svinov 

  

3) rozhodlo, 

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

- pozemek parc.č. 2900 

- pozemek parc.č. 2902 

- pozemek parc.č. 2903, 

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřených městskému obvodu Svinov 

- pozemek parc.č. 2901, 

ve vlastnictví statutárního města Ostrava 

  

4) rozhodlo, 

  
že město nemá záměr prodat 

- pozemek parc.č. 3428/17 v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřeného městskému obvodu Stará Bělá 

  

 
ZM_M 24 
Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Hrabová,v k.ú. 
Nová Bělá a v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava, návrh na záměr města 
darovat nemovitou věc v k.ú. Karviná-město, obec Karviná 
  
Usnesení číslo: 1665/ZM1418/26 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 06273/RM1418/91 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo, 
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že město nemá záměr prodat 

část pozemku parc.č. 1899/9 - orná půda o výměře 1900 m2 v k.ú. Hrabová, obec Ostrava, ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřený městskému obvodu Hrabová, dle přílohy č. 

1/1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo, 

  
že město nemá záměr prodat 

pozemek parc.č. 986/6 v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, svěřený městskému obvodu Nová Bělá 

  

3) rozhodlo, 

  
že město nemá záměr prodat 

část pozemku p.p.č. 340/5 - ost. plocha, zeleň o výměře 838 m2 v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Ostrava-Jih,  dle 

geodetického zaměření, které je přílohou č. 5/2  předloženého materiálu  

  

4) rozhodlo 

  
o záměru města darovat 

pozemek parc. č. 4018/2  v k. ú. Karviná-město, obec Karviná, ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy, nesvěřený městskému obvodu 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
ZM_M 25 
Návrh koupit nemovitou věc v k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1666/ZM1418/26 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 06281/RM1418/91 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
koupit nemovitou věc v k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, a to pozemek parc.č. 1906/17, 

od vlastníků 

manželé 

PXXXX KXXX, rok narození XXXX a EXX KXXXXX, rok narození XXXX, oba bydliště 
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XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

za sjednanou kupní cenu 15.000,00 Kč 

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

Odchylka od ceny obvyklé je součástí důvodové zprávy předloženého materiálu. 

  

 
ZM_M 26 
Návrh směnit části nemovitých věcí v k.ú. Radvanice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1667/ZM1418/26 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 06275/RM1418/91 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
směnit části nemovitých věcí v k.ú. Radvanice, obec Ostrava, a to: 

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

nově označenou 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, oddělenou a 

nově označenou 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) 

a uzavřít směnnou smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo 

  
vyhradit si rozhodnutí označit nově vzniklý pozemek parc.č. 2027/166, k.ú. Radvanice, obec 

Ostrava, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Radvanice a Bartovice dle čl. 9 odst. 1 

písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn 

a doplňků, za podmínky, že předmětný pozemek statutární město Ostrava nabude do svého 
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vlastnictví 

  

3) rozhodlo 

  
označit nově vzniklý pozemek parc.č. 2027/166, k.ú. Radvanice, obec Ostrava, jakožto majetek 

svěřený městskému obvodu Radvanice a Bartovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné 

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

že předmětný pozemek statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  

 
ZM_M 27 
Návrh na vydání souhlasu vlastníka pozemků s návrhem nového 
uspořádání pozemků v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. 
Mošnov 
  
Usnesení číslo: 1668/ZM1418/26 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 06268/RM1418/91 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) souhlasí 

  
s novým uspořádání pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy, označených 

pracovními parcelními čísly dle přílohy č. 1 předloženého materiálu v k.ú. Mošnov, obec 

Mošnov 

  

 
ZM_M 28 
Návrh na záměr města darovat nemovitou věc v k. ú. Lhotka u Ostravy 
(lokalita ul. Petřkovická) a návrh na záměr města prodat nemovitou věc 
v k. ú. Mariánské Hory (lokalita ul. Slavníkovců), obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1669/ZM1418/26 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 06272/RM1418/91 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o záměru města darovat 

- část pozemku parc. č. 887/1 o výměře 27 m2 v k. ú.  Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, 

která  je  dle geometrického  plánu  č. 967-97/2016  nově označena jako pozemek parc. 
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č. 887/8 v k. ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Lhotka, 

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. 183/1 o výměře 105 m2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, 

která  je  dle geometrického  plánu  č. 2132-15/2016  označena jako pozemek p.p.č. 183/27 v 

k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 

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

Hulváky, 

viz příloha č. 3 předloženého materiálu, 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
ZM_M 29 
Návrh na svěření a nesvěření nemovitých věcí městskému obvodu 
Nová Ves a odejmutí nemovitých věcí městskému obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz 
  
Usnesení číslo: 1670/ZM1418/26 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 06276/RM1418/91 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) si vyhrazuje 

  
rozhodnutí označit jakožto majetek svěřený městskému obvodu Nová Ves dle čl. 9 odst. 1 

písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění  

pozemky: 

p.p.č.  65/5 - orná půda 

p.p.č. 141/136 - orná půda 

p.p.č. 141/73 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
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vše v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava 

  

2) rozhodlo 

  
označit jakožto majetek svěřený městskému obvodu Nová Ves dle čl. 9 odst. 1 písm. b) 

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

pozemky: 

p.p.č.  65/5 - orná půda 

p.p.č. 141/136 - orná půda 

p.p.č. 141/73 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

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

  

3) si vyhrazuje 

  
rozhodnutí neoznačit jakožto majetek svěřený městskému obvodu Nová Ves dle čl. 9 odst. 1 

písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění  

pozemek p.p.č. 1063 - ostatní plocha, jiná plocha v k.ú.Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava 

  

4) rozhodlo 

  
neoznačit jakožto majetek svěřený městskému obvodu Nová Ves dle čl. 9 odst. 1 písm. b) 

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

pozemek p.p.č. 1063 - ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava 

  

5) rozhodlo 

  
o odejmutí 

pozemku p.p.č. 382/45 - ostatní plocha, zeleň 

pozemku p.p.č. 382/1 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha 

pozemku p.č.st. 3128 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, 

občanská vybavenost, vše v k.ú. Přívoz, obec Ostrava (dopravní hřiště ul. Orebitská), svěřeno 

městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

a majetku, který je součástí dopravního hřiště, tj. dětské dopravní hřiště, oplocení, altánek, 

dopravní značení, lavice a informační tabule, umístěného na pozemcích p.p.č. 382/45 a p.p.č. 

382/1  v k.ú. Přívoz, vedeného v evidenci majetku městského obvodu Moravská Ostrava a 

Přívoz pod iv.č. 020000001006 v celkové hodnotě 211.550,- Kč  

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

  

 
ZM_M 30 
Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1671/ZM1418/26 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 06279/RM1418/91 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
koupit nemovitou věc v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, a to část pozemku p.p.č. 566/8, trvalý 

travní porost,  o výměře 4 m2, která je dle geometrického plánu č. 2039-59/2016 oddělena a 

nově označena jako pozemek p.p.č. 566/15, ost. plocha, jiná plocha 

od JXXX ChXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXX XXXXXXXXX XXXXX 

XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX za cenu obvyklou ve výši 2.200,00 Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo 

  
koupit nemovitou věc v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, a to část pozemku p.p.č. 566/12, orná 

půda,  o výměře 4 m2, která je dle geometrického plánu č. 2039-59/2016 oddělena a nově 

označena jako pozemek p.p.č. 754/4, ost. plocha, jiná plocha 

od JXXX SXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXX 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za cenu obvyklou ve výši 2.200,00 Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) rozhodlo 

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

-  část pozemku p.č.st. 697, zast. plocha a nádvoří,  o výměře 1 m2, která je dle geometrického 

plánu č. 2039-59/2016 oddělena a nově označena jako pozemek p.p.č. 756, ost. plocha, jiná 

plocha 

- část pozemku p.č.st. 697, zast. plocha a nádvoří, o výměře 152 m2, která je dle téhož 
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geometrického plánu oddělena a nově označena jako pozemek p.p.č. 754/1, ost. plocha, jiná 

plocha 

- část pozemku p.č.st. 697, zast. plocha a nádvoří, o výměře 1 m2, která je dle téhož 

geometrického plánu oddělena a nově označena jako pozemek p.p.č. 758, ost. plocha, jiná 

plocha 

- část pozemku p.p.č. 566/3, zahrada, o výměře 2 m2, která je dle téhož geometrického plánu 

oddělena a nově označena jako pozemek p.p.č. 754/2, ost. plocha, jiná plocha 

- část pozemku p.p.č. 566/3, zahrada, o výměře 1 m2, která je dle téhož geometrického plánu 

oddělena a nově označena jako pozemek p.p.č. 754/3, ost. plocha, jiná plocha 

od RXXXX XXXXXXX rok narození XXXX, bydliště XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX 

XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za cenu obvyklou v celkové výši 86.350,00 Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, za podmínky, že dojde k 

výmazu zástavního práva věřitelem Českomoravská stavební spořitelna, a.s., IČO 492 41 397, 

sídlo Praha 10, Vinohradská 3218/169 

  

4) rozhodlo 

  
vyhradit si rozhodnutí označit nově vzniklé pozemky p.p.č. 566/15, p.p.č. 754/4, p.p.č. 756, 

p.p.č. 754/1, p.p.č. 758, p.p.č. 754/2 a p.p.č. 754/3, vše k.ú. Michálkovice, obec 

Ostrava, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Michálkovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) 

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

doplňků, za podmínky, že předmětné pozemky statutární město Ostrava nabude do svého 

vlastnictví 

  

5) rozhodlo 

  
označit nově vzniklé pozemky p.p.č. 566/15, p.p.č. 754/4, p.p.č. 756, p.p.č. 754/1, p.p.č. 758, 

p.p.č. 754/2 a p.p.č. 754/3, vše k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený 

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

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

předmětné pozemky statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  

 
ZM_M 43 
Návrh na záměr města darovat nemovité věci v k.ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava (lokalita Na Karolině, Havlíčkovo nábřeží, Smetanovo 
náměstí, Černá louka) 
  
Usnesení číslo: 1672/ZM1418/26 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 06330/RM1418/92 
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Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o záměru města darovat níže uvedené nemovité věci  v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

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

Přívoz, a to: 

- pozemek parc.č. 213/1 

- pozemek parc.č. 213/4 

- pozemek parc.č. 213/16 

- pozemek parc.č. 213/19, jehož součástí je stavba č.p. 3260, obč. vybavenost 

- pozemek parc.č. 213/20 

- pozemek parc.č. 213/22 

- pozemek parc.č. 213/23 

- pozemek parc.č. 213/24 

- pozemek parc.č. 214/10 

- pozemek parc.č. 225/9 

- pozemek parc.č. 225/10 

- pozemek parc.č. 3465/7 

- pozemek parc.č. 3465/8 

- pozemek parc.č. 3466/3 

- pozemek parc.č. 3960 

- pozemek parc.č. 3961 

- pozemek parc.č. 3962  

- pozemek parc.č. 3963 

- pozemek parc.č. 3964 

- pozemek parc.č. 3965  

- pozemek parc.č. 3966 

- pozemek parc.č. 3967 

- pozemek parc.č. 3968 

- pozemek parc.č. 3969 

- pozemek parc.č. 3970/2 

- pozemek parc.č. 3971/2 

- pozemek parc.č. 3972/2  

- pozemek parc.č. 3979/2 

- pozemek parc.č. 3980 

- pozemek parc.č. 3981 

- pozemek parc.č. 3982 

- pozemek parc.č. 3983  

- pozemek parc.č. 3984 

- pozemek parc.č. 3985 

- pozemek parc.č. 3986 

- pozemek parc.č. 3987  

- pozemek parc.č. 3988 

- pozemek parc.č. 3989 

- pozemek parc.č. 3990 

- pozemek parc.č. 3991 

- pozemek parc.č. 3992 
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- pozemek parc.č. 3993 

- pozemek parc.č. 3994 

- pozemek parc.č. 3995  

- pozemek parc.č. 3997 

- pozemek parc.č. 3998 

- pozemek parc.č. 3999 

- pozemek parc.č. 4000 

- pozemek parc.č. 4001 

- pozemek parc.č. 4002 

 s tím, že předmětem daru může být vícero z  uvedených pozemků nebo i všechny uvedené 

pozemky současně 

a zároveň si vyhrazuje právo tento záměr kteréhokoliv z uvedených pozemků ale i všech 

pozemků kdykoliv zrušit 

  

 
ZM_M 44 
Návrh na darování pozemku státnímu podniku Povodí Odry v k. ú. 
Poruba, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1673/ZM1418/26 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 06331/RM1418/92 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
darovat pozemek parc. č. 2974/45 v k. ú.Poruba, obec Ostrava, do vlastnictví ČR s právem 

hospodařit pro Povodí Odry, státní podnik, se sídlem Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 

702 00 Ostrava, IČO: 70890021 

za podmínek uvedených v darovací smlouvě, která je přílohou č. 3 předloženého materiálu a 

uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 45 
Návrh koupit a přijmout darem nemovité věci v k. ú. Stará Bělá, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1674/ZM1418/26 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 06338/RM1418/92 
  
Zastupitelstvo města 
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1) rozhodlo 

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

- část pozemku parc. č. 2862, trvalý travní porost, o výměře 220 m2, dle geometrického plánu č. 

3274-200c/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/13, ost. plocha, ost. 

komunikace 

- část pozemku parc. č. 2862, trvalý travní porost, o výměře 14 m2, dle téhož geometrického 

plánu oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/32, trvalý travní porost 

od vlastníka 

XXXXXX XXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX 

XXXXXXXXXXXXX XXXX 

za sjednanou kupní cenu celkem 257.400,00 Kč 

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

Odchylka od ceny obvyklé je součástí důvodové zprávy předloženého materiálu.
 

  

2) rozhodlo 

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

- část pozemku parc. č. 3849/8, orná půda, o výměře 99 m2, dle geometrického plánu č. 

3274-200a/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/7, ost. plocha, ost. 

komunikace 

- část pozemku parc. č. 3849/8, orná půda, o výměře 10 m2, dle téhož geometrického plánu 

oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/29, orná půda 

od vlastníka 

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

XX XXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXX 

za sjednanou kupní cenu celkem 109.000,00 Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu. 
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Odchylka od ceny obvyklé je součástí důvodové zprávy předloženého materiálu.
 

  

3) rozhodlo 

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

- část pozemku parc. č. 2860, trvalý travní porost, o výměře 86 m2, dle geometrického plánu č. 

3274-200c/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/15, ost. plocha, ost. 

komunikace 

- část pozemku parc. č. 2860, trvalý travní porost, o výměře 20 m2, dle téhož geometrického 

plánu oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/34, trvalý travní porost 

od vlastníka 

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

XXXXXXXXXXXXXX 

za cenu obvyklou celkem 33.920,00 Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
 

  

4) rozhodlo 

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

- část pozemku parc. č. 2842, trvalý travní porost, o výměře 111 m2, dle geometrického plánu č. 

3274-200c/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/18, ost. plocha, ost. 

komunikace 

- část pozemku parc. č. 2842, trvalý travní porost, o výměře 52 m2, dle téhož geometrického 

plánu oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/37, trvalý travní porost 

od podílových spoluvlastníků 

- XXXX XXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX 

XX XXXXXXXXXXXXX XXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 1/3) 

- XXXX XXX XXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXX XXXXXXXX XXX 

XX XXXXXXXXXXXXXXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 1/3) 

- XXXXX XXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 1/3) 

za cenu obvyklou celkem 52.160,00 Kč 
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a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
 

  

5) rozhodlo 

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

- část pozemku parc. č. 2867, trvalý travní porost, o výměře 161 m2, dle geometrického plánu č. 

3274-200a/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/10, ost. plocha, ost. 

komunikace 

- část pozemku parc. č. 2867, trvalý travní porost, o výměře 57 m2, dle téhož geometrického 

plánu oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/30, trvalý travní porost 

od podílových spoluvlastníků 

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

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

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

XXXXXXXXXXXXX XXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 1/2) 

za cenu obvyklou celkem 69.760,00 Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 6 předloženého materiálu
 

  

6) rozhodlo 

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

- část pozemku parc. č. 2832, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 6 m2, dle geometrického 

plánu č. 3274-200d/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/22, ost. 

plocha, ost. komunikace 

- část pozemku parc. č. 2832, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 6 m2, dle téhož 

geometrického plánu oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/42, ost. plocha, 

ost. komunikace 

- část pozemku parc. č. 2832, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 4 m2, dle téhož 

geometrického plánu oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/44, ost. plocha, 

ost. komunikace 

od podílových spoluvlastníků 

- XXX XXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX 

XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 1/4) 

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

XXXXXXXXXXXXX XXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 3/4) 
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za sjednanou kupní cenu celkem 17.600,00 Kč 

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

Odchylka 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. 2836, trvalý travní porost, o výměře 101 m2, dle geometrického plánu č. 

3274-200d/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/20, ost. plocha, ost. 

komunikace 

- část pozemku parc. č. 2836, trvalý travní porost, o výměře 12 m2, dle téhož geometrického 

plánu oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/40, trvalý travní porost 

- část pozemku parc. č. 2836, trvalý travní porost, o výměře 3 m2, dle téhož geometrického 

plánu oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/41, trvalý travní porost 

od podílových spoluvlastníků 

- XXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXXX XXXXXXXX 

XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 1/4) 

- XXXXX XXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX 

XXXXXXXXXXXXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 3/8) 

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

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 3/8) 

za sjednanou kupní cenu celkem 124.120,00 Kč 

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

Odchylka 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. 3849/7, orná půda, o výměře 61 m2, dle geometrického plánu č. 

3274-200a/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/6, ost. plocha, ost. 

komunikace 

- část pozemku parc. č. 3849/7, orná půda, o výměře 2 m2, dle téhož geometrického plánu 
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oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/28, orná půda 

od vlastníka 

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

XX XXXXXXXXX 

za sjednanou kupní cenu celkem 69.300,00 Kč 

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

Odchylka od ceny obvyklé je součástí důvodové zprávy předloženého materiálu.
 

  

9) rozhodlo 

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

- část pozemku parc. č. 2840, trvalý travní porost, o výměře 550 m2, dle geometrického plánu č. 

3274-200d/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/2, ost. plocha, ost. 

komunikace 

- část pozemku parc. č. 2840, trvalý travní porost, o výměře 381 m2, dle téhož geometrického 

plánu oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 3860/38, trvalý travní porost 

od vlastníka 

XXXXXXX XXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXXX XXXXXXXX 

XXX XX XXXXXXXXXXXX XXXX 

za sjednanou kupní cenu celkem 931.000,00 Kč 

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

Odchylka od ceny obvyklé je součástí důvodové zprávy předloženého materiálu.
 

  

10) rozhodlo 

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

- pozemek parc. č. 3853/3, ost. plocha, ost. komunikace 

- pozemek parc. č. 3853/6, ost. plocha, ost. komunikace 

- část pozemku parc. č. 3816/1, ost. plocha, silnice, o výměře 58 m2, dle geometrického plánu 
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č. 3274-200e/2016 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 3816/4, ost. plocha, ost. 

komunikace 

- část pozemku parc. č. 3816/1, ost. plocha, silnice, o výměře 103 m2, dle téhož geometrického 

plánu oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 3816/5, ost. plocha, ost. komunikace 

- část pozemku parc. č. 3816/1, ost. plocha, silnice, o výměře 2 m2, dle téhož geometrického 

plánu oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 3816/7, ost. plocha, ost. komunikace 

- část pozemku parc. č. 3816/1, ost. plocha, silnice, o výměře 37 m2, dle téhož geometrického 

plánu oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 3816/9, ost. plocha, ost. komunikace 

- část pozemku parc. č. 3816/1, ost. plocha, silnice, o výměře 105 m2, dle téhož geometrického 

plánu oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 3816/10, ost. plocha, ost. komunikace 

- část pozemku parc. č. 3816/1, ost. plocha, silnice, o výměře 20 m2, dle téhož geometrického 

plánu oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 3816/11, ost. plocha, ost. komunikace 

- část pozemku parc. č. 3830/1, ost. plocha, silnice, o výměře 2 m2, dle téhož geometrického 

plánu oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 3830/5, ost. plocha, ost. komunikace 

- část pozemku parc. č. 3816/1, ost. plocha, silnice, o výměře 3 m2, dle geometrického plánu č. 

3274-200a/2016 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 3860/9, ost. plocha, ost. 

komunikace 

- část pozemku parc. č. 3853/1, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 169 m2, dle téhož 

geometrického plánu oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 3853/18, ost. plocha, 

ost. komunikace 

- část pozemku parc. č. 3853/1, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 530 m2, dle téhož 

geometrického plánu oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 3860/1, ost. plocha, ost. 

komunikace 

- část pozemku parc. č. 3853/1, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 1 m2, dle téhož 

geometrického pánu oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 3860/8, ost. plocha, ost. 

komunikace 

- část pozemku parc. č. 3853/15, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 6 m2, dle téhož 

geometrického plánu oddělena a nově označena jako pozemek paarc. č. 3853/15, ost. plocha, 

ost. komunikace 

- část pozemku parc. č. 3816/1, ost. plocha, silnice, o výměře 33 m2, dle geometrického plánu 

č. 3274-200d/2016 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 3860/21, ost. plocha, ost. 

komunikace 

od vlastníka 

Moravskoslezský kraj, IČO 708 90 692, sídlo ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, zastoupený 

Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, IČO 000 95 711, sídlo 

Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 

a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 11 předloženého materiálu
 

  

 
ZM_M 46 
Návrh na záměr města vložit nemovitý majetek v k. ú. Slezská Ostrava 
(areál BAZALY) a v k. ú. Zábřeh nad Odrou, (lokalita ul. Starobělská), 
vše obec Ostrava, do základního kapitálu společnosti VÍTKOVICE 
ARÉNA, a.s. 

(zn.předkl.) 
32 
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Usnesení číslo: 1675/ZM1418/26 
  
k usnesení č. 06335/RM1418/92 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o záměru města 

vložit níže uvedený nemovitý majetek v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, do základního 

kapitálu společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., se sídlem Ruská 3077/135, 700 30  Ostrava, 

IČO 259 11 368, formou nepeněžitého vkladu, a to: 

nemovité věci 

- část pozemku parc. č. 1706 – ost. plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 

56533 m2 označená jako pozemek parc. č. 1706/1 v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, dle 

zaměření geometrickým plánem č. 4022-50/2016 ze dne 14.05.2016, jejíž součástí jsou: 

- budova sociálního zařízení 

-  komunikace (hlavní tribuna  - hrací plocha) 

- komunikace (hlavní tribuna – trafostanice) 

- komunikace (nekrytá tribuna – oplocení) 

- komunikace (u tréninkové hrací plochy) 

- nekrytá tribuna  - ochoz 

- osvětlovací stožáry hlavního hřiště 

-  ozvučení na nekryté tribuně 

- betonové schodiště u hlavního vstupu do areálu 

- betonové schodiště u vchodů 2, 3, 4 

- zpevněná plocha před hlavním vstupem 

- betonová dlažba zámková před hlavním vstupem 

- betonová dlažba u vchodů 2,3,4 

- plocha z betonových dlaždic 30x30 u vstupu do areálu z východní strany 

- betonová dlažba zámková šedá u mobilních WC, východní strana 

- betonová dlažba zámková barevná u mobilních WC, východní strana 

- betonová dlažba zámková šedá u mobilních WC, západní strana 

- betonová dlažba zámková šedá mezi hlavní tribunou a hrací plochou 

- plot ze strojového pletiva na ocelové sloupky 

- plot z vlnitého plechu na ocelové sloupky do betonových patek 

- věž ukazatele skóre 

- stánek rychlého občerstvení (u ukazatele skóre) 

- stánek rychlého občerstvení (u stožáru osvětlení) 

- pokladna u vchodu č. 1 

- přístřešek nad pokladnou č. 1 

- pokladny u vchodů č. 2, 3, 4 
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- pokladny u vchodu č. 5 (4 objekty) 

- pokladna u vchodu č. 5 

- přístřešek nad pokladnou č. 5 

- podzemní betonový objekt pro 2 ks zásobníků na LTO, 

- pozemek parc. č. 1708 – zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je: 

- stavba hlavní tribuny čp. 1028 

- pozemek parc. č. 1709/1 -  zast. plocha a nádvoří, jehož součástí jsou: 

- budova čp. 1067, 

- budova trafostanice bez čp. 

a dále samostatné nemovité věci na části pozemku p. p.č . 1706 o výměře 56533 m2 

označené jako pozemek parc. č. 1706/1 v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,  dle zaměření 

geometrickým plánem č. 4022-50/2016 ze dne 14.05.2016, a to: 

- vyhřívací systém hlavního hřiště 

- osvětlení komunikace před vstupem do areálu 

- osvětlení tréninkové hrací plochy 

- hlavní vodovodní řad v areálu 

- zavlažovací systém hlavního hřiště 

 a  zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
 

  

2) rozhodlo 

  
o záměru města 

vložit níže uvedený nemovitý majetek v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, do základního 

kapitálu společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., se sídlem Ruská 3077/135, 700 30  Ostrava, 

IČO 259 11 368, formou nepeněžitého vkladu, a to: 

- pozemek p. č. st. 1236/1 - zast. pl. a nádvoří, jehož součástí je stavba čp. 1155, bydlení 

včetně příslušenství (venkovní úpravy – vodovodní přípojka, kanalizační přípojka zaústěná do 

jímky, přípojka plynu vč. HUP, zpevněná plocha vč. opěrných zídek, oplocení vč. plotových 

vrat a vrátek). 

- pozemek p. č. st. 4860 - zast. pl. a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž 

- pozemek p. p. č. 117/2 - zahrada, včetně příslušenství (studna)  

- pozemek p. p. č. 4475 - ost. plocha, jiná plocha  

a  zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 
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ZM_M 47 
Návrh směnit nemovitosti v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1676/ZM1418/26 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 06332/RM1418/92 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
směnit nemovité věci v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, svěřených městskému obvodu Pustkovec a to:              

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

5643-45/2016 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 4222/7 

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

oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 4223/6 

za 

- část pozemku parc. č. 4403, o výměře 28 m2, která je dle geometrického plánu č. 

5643-45/2016 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 4403/4 

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

oba ve vlastnictví XXXXXXXX XXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXX 

a uzavřít směnnou smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
 

  

 
ZM_M 48 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Poruba, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1677/ZM1418/26 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 06334/RM1418/92 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

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

statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Poruba, a to: 
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- pozemek parc.č. 292 

- část pozemku parc.č. 294 o výměře 185 m2, která je dle geometrického plánu č. 2998-19/2017 

vyhotoveného pro k.ú. Poruba, obec Ostrava, dosud nepotvrzeného katastrálním úřadem, 

oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 294/2 

-  část pozemku parc.č. 295 o výměře 291 m2, která je dle geometrického plánu č. 

2998-19/2017 vyhotoveného pro k.ú. Poruba, obec Ostrava, dosud nepotvrzeného katastrálním 

úřadem, oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 295/2, 

a to vše za podmínky, že Státní fond životního prostředí České republiky, se sídlem Kaplanova 

1931/1, 148 00 Praha 11, IČO 00020279 vydá městskému obvodu Poruba souhlas k prodeji 

části pozemků parc.č. 294 nově označené jako pozemek parc.č. 294/2 a parc.č. 295  nově 

označené jako pozemek parc.č. 295/2 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
 

  

 
ZM_M 49 
Návrh na záměr prodat nemovité věci v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí, 
obec Frýdlant nad Ostravicí, formou zpeněžení ve veřejné dražbě 
  
Usnesení číslo: 1678/ZM1418/26 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 06336/RM1418/92 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o záměru zpeněžit ve veřejné dražbě tyto hmotné nemovité věci ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy: 

- pozemek parc. č. 2925 zastavěná plocha a nádvoří včetně budovy č. e. 164 na tomto 

pozemku, která je jeho součástí 

- pozemek parc. č. 2926 zahrada 

vše v k. ú. Frýdlant nad Ostravicí, obec Frýdlant nad Ostravicí, okres Frýdek-Místek, včetně 

všech součástí a příslušenství, přípojky vody z veřejného řadu, kanalizace splaškové DN 150 

mm včetně žumpy, kanalizace dešťové DN 150 mm včetně kanalizační šachtice a plynové 

přípojky DN 32 
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a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodlo 

  
svěřit radě města rozhodnutí ve všech záležitostech týkajících se zpeněžení hmotných 

nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Ostravy uvedených v bodu 1) tohoto 

usnesení ve veřejné dražbě 

  

 
ZM_M 54 
Návrh na záměr města neprodat nemovité věci a návrh odejmout 
nemovité věci městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, vše k.ú. 
Staré Hamry 2, obec Ostravice 
  
Usnesení číslo: 1679/ZM1418/26 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 06380/RM1418/93 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo, 

  
že město nemá záměr prodat nemovité věci v k.ú. Staré Hamry 2, obec Ostravice, ve vlastnictví 

statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, a to 

pozemky: 

- p.č.st. 3167, jehož součástí je stavba: Ostravice, č.e. 662, rod. rekr. 

- p.p.č. 983/1 

- p.p.č. 983/10 

  

2) rozhodlo 

  
odejmout nemovité věci v k.ú. Staré Hamry 2, obec Ostravice  ze svěření městskému obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz v souladu s ustanovením § 132 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a to pozemky: 

- p.č.st. 3167, jehož součástí je stavba: Ostravice, č.e. 662, rod. rekr. 

- p.p.č. 983/1 

- p.p.č. 983/10 

za podmínky, že k odejmutí nemovitých věcí ze svěření městskému obvodu vydá zastupitelstvo 

městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz kladné stanovisko 
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ZM_M 50 
Architektonická soutěž o návrh řešení rekonstrukce historické budovy 
bývalých jatek pro účely galerie Plato Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1680/ZM1418/26 

(zn.předkl.) 
34 

  
k usnesení č. 06344/RM1418/92 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) bere na vědomí 

  
informaci o průběhu soutěže “Architektonická soutěž o návrh na řešení rekonstrukce historické 

budovy bývalých jatek pro účely galerie Plato Ostrava” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 51 
Veřejná zakázka “Hasičská zbrojnice Ostrava - Michálkovice”, poř. č. 
28/2017 
  
Usnesení číslo: 1681/ZM1418/26 

(zn.předkl.) 
34 

  
k usnesení č. 06342/RM1418/92 
k usnesení č. 05811/RM1418/84 
k usnesení č. 1570/ZM1418/24 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o uzavření smlouvy na realizaci stavby “Hasičská zbrojnice Ostrava - Michálkovice” v k. ú. 

Michálkovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu za podmínky předložení 

dokladů dle § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 

znění, se společností: 

OSTRAVSKÉ STAVBY a.s. 

se sídlem: Karolíny Světlé 958/11, 702 00 Ostrava - Přívoz 

IČO: 64610225 

za cenu nejvýše přípustnou 21 562 275,- Kč bez DPH 
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ZM_M 31 
Návrh darovacích smluv uzavřených mezi statutárním městem 
Ostravou a příjemci podpory z projektu „Koruna ze vstupu“ 
  
Usnesení číslo: 1682/ZM1418/26 

(zn.předkl.) 
33 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o poskytnutí daru ve výši 150 000,- Kč právnické osobě: The Kukang Rescue program, z. s., 

IČO: 05611717, se sídlem Vinohradská 208/14, 120 00 Praha 2, dle důvodové zprávy a 

uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Ostravou a uvedenou právnickou osobou, 

jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 150 000,- Kč pro účely projektu The 

Kukang Rescue Program - ochrana outloňů váhavých a boj proti ilegálnímu obchodu se zvířaty 

v Indonésii na Sumatře dle Přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo 

  
o poskytnutí daru ve výši 50 000,- Kč právnické osobě: Derbianus Conservation, z. s., IČO: 

22858598, se sídlem Kamýcká 129, 165 00 Praha 6, dle důvodové zprávy a uzavření darovací 

smlouvy mezi statutárním městem Ostravou a uvedenou právnickou osobou, jejímž předmětem 

je poskytnutí finančního daru ve výši 50 000,- Kč pro účely projektu Derbianus Conservation - 

záchrana kriticky ohrožené antilopy Derbyho v Senegalu dle Přílohy č. 3 předloženého 

materiálu 

  

3) rozhodlo 

  
o poskytnutí daru ve výši 67 500,- Kč právnické osobě: Centre for Resources, Environment 

and Climate Change (CeREC), IČO: A-1140 (Registration number), se sídlem 26/17 Phung 

Chi Kien Street, Cau Giay District, Hanoi City, Vietnam dle důvodové zprávy a uzavření 

darovací smlouvy mezi statutárním městem Ostravou a uvedenou právnickou osobou, jejímž 

předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 67 500,- Kč pro účely projektu TSNM 

projekt (Langur indočínský) - záchrana a výzkum kriticky ohroženého langura indočínského ve 

Vietnamu dle Přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

4) rozhodlo 

  
o poskytnutí daru ve výši 67 500,- Kč fyzické osobě:XXXXX XXXXXXXX, narozen 

XXXXXXXXXX, adresa XXXXXXXXXXX XX XX XXX XXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX, Indonesia dle 

důvodové zprávy a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Ostravou a uvedenou 

fyzickou osobou, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 67 500,- Kč pro 

účely projektu Coffee and Primate Conversation - ochrana gibona stříbrného v oblasti 

Centrální Jáva v Indonésii dle Přílohy č. 5 předloženého materiálu 
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5) rozhodlo 

  
o poskytnutí daru ve výši 25 000,- Kč právnické osobě: Global Wildlife Conservation, 

IČO:  26-2887967, PO Box 129, Austin, TX 78767-0129 USA, dle důvodové zprávy a 

uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Ostravou a uvedenou právnickou osobou, 

jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 25 000,- Kč pro účely projektu Saola 

Working Group (SWG) - ochrana Annamského pohoří na hranici Laosu a Vietnamu s cílem 

zachránit (nejen) saolu před vyhubením dle Přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

6) rozhodlo 

  
o poskytnutí daru ve výši 35 000,- Kč fyzické osobě: XXXX XXXX XXXXXXXXX, 

narozena XXXXXXXXX, adresa trvalého bydliště XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX 

XXX XX XXXXXXXX X XXXXX, dle důvodové zprávy a uzavření darovací smlouvy mezi 

statutárním městem Ostravou a uvedenou fyzickou osobou, jejímž předmětem je poskytnutí 

finančního daru ve výši 35 000,- Kč pro účely programu Mořskéželvy.cz - ochrana mořských 

želv v Indonésii dle Přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  

7) rozhodlo 

  
o poskytnutí daru ve výši 25 000,- Kč fyzické osobě: XXXX XXXXX XXXXXX, narozen 

XXXXXXXXX, adresa trvalého bydliště XXXX XX XXX XX XXXX, dle důvodové zprávy a 

uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Ostravou a uvedenou fyzickou osobou, 

jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 25 000,- Kč pro účely projektu Projekt 

Poksai výzkumu sojkovce dvoubarvého (Garrulax bicolor) endemického pěvce z ostrova 

Sumatry dle Přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  

8) rozhodlo 

  
o poskytnutí daru ve výši 25 000,- Kč právnické osobě: Yayasan Ekosistem Lestari, IČO: 

AHU-4978.AH.O 1.04.Tahun 2009, se sídlem Jl. K.H. Wahid Hasyim No 51/74; Medan Baru; 

Medan 20154; Sumatera Utara; Indonesia, dle důvodové zprávy a uzavření darovací smlouvy 

mezi statutárním městem Ostravou a uvedenou právnickou osobou, jejímž předmětem je 

poskytnutí finančního daru ve výši 25 000,- Kč pro účely projektu Sumatran Orangutan 

Conservation Program (SOCP) - prevence vyhubení orangutana sumaterského a ochrany jeho 

přirozeného habitatu na Sumatře v Indonésii dle Přílohy č. 9 předloženého materiálu 

  

9) rozhodlo 

  
o poskytnutí daru ve výši 25 000,- Kč právnické osobě: Green-books.org z. s., IČO 02389355, 

se sídlem Veleslavínská 150/44, PSČ 162 00, Praha 6, dle důvodové zprávy a uzavření 

darovací smlouvy mezi statutárním městem Ostravou a uvedenou právnickou osobou, jejímž 

předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 25 000,- Kč pro účely projektu 

Green-books.org - poskytování dětských knih o zvířatech, rostlinách a přírodě v indonéském 
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jazyce v Indonésii, dle Přílohy č. 10 předloženého materiálu 

  

10) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- zvyšuje financování 

pol. 8115, ORJ 120 ............................... o 470 tis. Kč 

- zvyšují neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným organizacím 

§ 3741, pol. 5240, ORJ 190 .................. o 225 tis. Kč 

- zvyšují dary obyvatelstvu 

§ 3741, pol. 5492, ORJ 190 .................. o 60 tis. Kč 

- zvyšují peněžní dary do zahraničí 

§ 3741, pol. 5531, ORJ 190 ................. o 185 tis. Kč 

  

11) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 10) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.05.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

ZM_M 52 
Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí 
města Ostravy na realizaci projektu “III. etapa revitalizace v areálu NPP 
Landek” 
  
Usnesení číslo: 1683/ZM1418/26 

(zn.předkl.) 
33 

  
k usnesení č. 06346/RM1418/92 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

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

561.600 Kč právnické osobě: VÍTKOVICE HOLDING, a.s., IČO: 25816039, se sídlem 

Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava, doručovací číslo: PSČ 706 02 na realizaci 
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projektu “III. etapa revitalizace zeleně v areálu NPP Landek” dle přílohy č. 1 a důvodové 

zprávy předloženého materiálu a 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 562 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje 

§ 3741, pol. 5213, ÚZ 1030, ORJ 190 .......... o 562 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
radě města 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.05.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

ZM_M 53 
Návrh smlouvy o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v 
Moravskoslezském kraji“ 
  
Usnesení číslo: 1684/ZM1418/26 

(zn.předkl.) 
33 

  
k usnesení č. 06347/RM1418/92 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o uzavření smlouvy o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském 

kraji - 2. výzva”: CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005161 mezi statutárním městem Ostrava 

a 

Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, dle přílohy 
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č. 1 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 32 
Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o financování ev.č. 
2100/2014/OFR/LPO s Evropskou investiční bankou 
  
Usnesení číslo: 1685/ZM1418/26 

(zn.předkl.) 
29 

  
k usnesení č. 06298/RM1418/91 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o financování ev.č. 2100/2014/OFR/LPO mezi 

statutárním městem Ostrava a Evropskou investiční bankou, 100 boulevard Konrad Adenauer, 

L-2950 Luxembourg ve znění  dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 33 
Žádost o uzavření dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 
neinvestiční dotace uzavřenou mezi SMO a společností Koordinátor 
ODIS s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 1686/ZM1418/26 

(zn.předkl.) 
39 

  
k usnesení č. 06301/RM1418/91 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace, uzavřené 

dne 27.12.2016 mezi statutárním městem Ostrava a společností Koordinátor ODIS s.r.o., IČO 

64613895, se sídlem Na Hradbách 1440/16, 702 00 Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

sníží 

kapitálové výdaje 
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na § 2212, pol. 6121, ORG 0000000003093, ORJ 100                                           o 50 tis. Kč 

zvýší 

neinvestiční transfery 

na § 2221, pol. 5213, ORG 0000000009207, ORJ 100                                           o 50 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
radě města 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.05.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

ZM_M 34 
Návrh na uzavření Smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti na území 
Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou pro oblast 
Novojičínsko východ 
  
Usnesení číslo: 1687/ZM1418/26 

(zn.předkl.) 
39 

  
k usnesení č. 06227/RM1418/90 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) si vyhrazuje 

  
rozhodnout o uzavření Smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského 

kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Novojičínsko východ, mezi statutárním městem 

Ostrava a Moravskoslezským krajem, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo 

  
o uzavření Smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje 

veřejnou linkovou dopravou - oblast Novojičínsko východ, mezi statutárním městem Ostrava a 

Moravskoslezským krajem, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 35 
Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na zajištění 18. ročníku 
mezinárodního veletrhu CZECH RAILDAYS 
  
Usnesení číslo: 1688/ZM1418/26 

(zn.předkl.) 
39 
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k usnesení č. 06300/RM1418/91 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
a) o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 125 tis. Kč společnosti M-PRESSE plus, s. r. o., 

IČO: 28959221, se sídlem: Na Petřinách 1945/55, 162 00 Praha 6 - Břevnov, na zabezpečení 

18. ročníku mezinárodního železničního veletrhu CZECH RAILDAYS 

b) o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo 

  
schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

s n í ž í 

kapitálové výdaje na 

§ 2212, pol. 6121, ORG 0000000003093, ORJ 0100           o 125 tis. Kč 

z v ý š í  

ostatní neinv. transfery na 

§ 2291, pol. 5213, ORJ 0100                                               o 125 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
radě města 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.05.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

  
 
 


