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Přehled usnesení zastupitelstva města dle čísel ze dne: 21.06.2017 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

1689/ZM1418/27 ZM_M 0 Schválení programu 27. zasedání zastupitelstva 

města konaného dne 21.06.2017 

35 

1690/ZM1418/27 ZM_M 0 Volba ověřovatelů zápisu z 27. zasedání 

zastupitelstva města, konaného dne 21. 6. 2017 

72 

1691/ZM1418/27 ZM_M 0 Zpráva ověřovatelů zápisu z 26. zasedání 

zastupitelstva města 

72 

1692/ZM1418/27 ZM_M 1 Informace o činnosti orgánů města 35 

1693/ZM1418/27 ZM_M 3 Poskytnutí investiční účelové dotace pro rok 2017 

z rozpočtu statutárního města Ostravy k 

financování nákladů na realizaci pamětní desky 

Rudolfa Tlapáka Matičnímu gymnáziu Ostrava, 

příspěvkové organizaci 

35 

1694/ZM1418/27 ZM_M 4 Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace 

na organizační zajištění projektu “Turné černých 

koní” 

35 

1695/ZM1418/27 ZM_M 5 Návrh změn ve složení dozorčích rad společností 

Ostravské výstavy, a.s., Dům kultury města 

Ostravy, a.s., Garáže Ostrava, a.s. Návrh změny 

stanov společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 

35 

1696/ZM1418/27 ZM_M 6 Rozšíření předmětu podnikání společnosti 

Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, 

s.r.o. 

35 

1697/ZM1418/27 ZM_M 7 Fúze společností Dům kultury Akord Ostrava - 

Zábřeh, s.r.o. a DK POKLAD, s.r.o. 

35 

1698/ZM1418/27 ZM_M 8 Informace o plnění usnesení zastupitelstva města 35 

1699/ZM1418/27 ZM_M 9 Schválení Strategického plánu rozvoje 

statutárního města Ostravy na léta 2017-2023 v 

návaznosti na ukončení procesu hodnocení vlivů 

koncepce na životní prostředí 

35 

1700/ZM1418/27 ZM_M 10 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z 

rozpočtu Regionální rady k projektu statutárního 

města Ostravy “KOMUNITNÍ CENTRUM 

Ostrava” 

35 

1701/ZM1418/27 ZM_M 11 Volba přísedících Okresního soudu v Ostravě 35 

1702/ZM1418/27 ZM_M 12 Návrh městského obvodu Slezská Ostrava na 

změnu obecně závazné vyhlášky statutárního 

města Ostravy č. 5/2017, o nočním klidu 

35 

1703/ZM1418/27 ZM_M 13 Návrh na poskytnutí bezúročných zápůjček 

zaměstnancům dle Statutu sociálního fondu 

zaměstnanců statutárního města Ostravy 

zařazených do magistrátu města Ostravy 

35 
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1704/ZM1418/27 ZM_M 14 Souhlas s přijetím dotace z Operačního programu 

Životní prostředí 2014-2020 pro projekt 

“Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, 

Ostrava-Zábřeh” 

35 

1705/ZM1418/27 ZM_M 15 Souhlas s přijetím dotace z Operačního programu 

Životní prostředí 2014-2020 pro projekt 

“Rekonstrukce objektu Kpt. Vajdy 6, 

Ostrava-Zábřeh” 

35 

1706/ZM1418/27 ZM_M 16 Souhlas s přijetím dotace z Operačního programu 

Životní prostředí 2014-2020 pro projekt „Snížení 

energetické náročnosti Hasičské stanice Koblov” 

35 

1707/ZM1418/27 ZM_M 64 Návrh na udělení Ceny města Ostravy U. B. 35 

1708/ZM1418/27 ZM_M 65 Poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu 

města na nákup sanitního vozidla pro potřebu 

územního odboru Ostrava Zdravotnické záchranné 

služby Moravskoslezského kraje 

35 

1709/ZM1418/27 ZM_M 66 Žádost občanů města Ostravy o vyvěšení 

moravské vlajky na budovu Radnice města 

Ostravy dne 5. července 2017 

35 

1710/ZM1418/27 ZM_M 67 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 

1711/ZM1418/27 ZM_M 68 Souhlas s přijetím dotace v rámci dotačního 

programu Podpora bydlení pro rok 2017, 

podprogramu Regenerace sídlišť 

pro rok 2017 - RS-Ostrava, Muglinov, 4. etapa 

35 

1712/ZM1418/27 ZM_M 69 Informace o vyřízení dotazu a podnětu člena 

zastupitelstva města Ing. Martina Jurošky, Ph.D., 

vznesených na 26. zasedání zastupitelstva města 

dne 10. května 2017 

35 

1713/ZM1418/27 ZM_M 103 Souhlas s uzavřením “SMLOUVY O 

PARTNERSTVÍ” v rámci realizace 

mezinárodního projektu s názvem “AIR TRITIA” 

35 

1714/ZM1418/27 ZM_M 17 Poskytnutí neinvestičního příspěvku Městské 

nemocnici Ostrava, příspěvková organizace, ve 

výši 30 mil. Kč na krytí navýšení platů 

zaměstnanců 

30 

1715/ZM1418/27 ZM_M 18 Návrh na poskytnutí finančních prostředků 

právnické osobě Městská nemocnice Ostrava, 

příspěvková organizace, z rozpočtu statutárního 

města Ostrava - z Fondu pro rozvoj Městské 

nemocnice Ostrava 

30 

1716/ZM1418/27 ZM_M 72 Návrh na poskytnutí účelových dotací z odvodů 

loterií a jiných podobných her v oblasti sociální 

péče a protidrogové prevence 

30 
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1717/ZM1418/27 ZM_M 73 Návrh na změnu podmínek pro čerpání účelového 

neinvestičního příspěvku poskytnutého Městské 

nemocnici Ostrava, příspěvková organizace a 

změnu termínu vyúčtování tohoto příspěvku 

30 

1718/ZM1418/27 ZM_M 74 Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního 

příspěvku právnické osobě Městská nemocnice 

Ostrava, příspěvková organizace, z rozpočtu 

statutárního města Ostrava - z Fondu pro rozvoj 

Městské nemocnice Ostrava 

30 

1719/ZM1418/27 ZM_M 19 Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v 

oblasti kultury fyzické osobě podnikající Dimitře 

Prusali 

31 

1720/ZM1418/27 ZM_M 75 Návrh na uzavření memorand o spolupráci při 

přípravě a realizaci projektů “Novostavba 

Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě”, 

“Přístavby Domu umění - Galerie 21. století” a 

“Výstavby nového koncertního sálu jako přístavba 

objektu Domu kultury města Ostravy” 

31 

1721/ZM1418/27 ZM_M 20 Žádost Střední průmyslové školy 

Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace o 

změnu účelu použití poskytnuté účelové dotace na 

realizaci projektu “GAME4INDUSTRY 

TALENT” 

46 

1722/ZM1418/27 ZM_M 21 Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu 

statutárního města Ostravy pro rok 2017 Vysoké 

škole báňské Technické univerzitě Ostrava a 

Ostravské univerzitě na významnou akci města 

“Ostravská Noc vědců 2017” 

46 

1723/ZM1418/27 ZM_M 58 Schválení účetní závěrky 29 

1724/ZM1418/27 ZM_M 59 Zpráva o hospodaření SMO za rok 2016 - 

závěrečný účet 

29 

1725/ZM1418/27 ZM_M 100 Návrh na rozdělení volných zdrojů u základního 

běžného účtu 

29 

1726/ZM1418/27 ZM_M 60 Zpráva o hospodaření statutárního města Ostrava 

za první čtvrtletí roku 2017 

29 

1727/ZM1418/27 ZM_M 61 Úprava rozpočtu 29 

1728/ZM1418/27 ZM_M 101 Plnění usnesení zastupitelstva města č. 590/12 ze 

dne 17.12.2003 - pohledávky statutárního města 

Ostravy ke dni 31.12.2016 

29 

1729/ZM1418/27 ZM_M 102 Informace o činnosti zástupců města v odborné 

pracovní komisi ustavené na základě Smlouvy o 

spolupráci a závazcích s Dalkia Česká republika, 

a.s. (dnes Veolia Energie ČR, a.s.) 

29 

1730/ZM1418/27 ZM_M 76 Program na poskytnutí mimořádných peněžních 

prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy 

pro období 2017 - 2018 v oblasti sportu 

46 
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1731/ZM1418/27 ZM_M 77 Žádost Českého volejbalového svazu o poskytnutí 

dotace z rozpočtu statutárního města Ostrava na 

realizaci významné mezinárodní sportovní akce 

„Final Four FIVB Volleyball World Grand Prix ve 

volejbalu žen” 

46 

1732/ZM1418/27 ZM_M 78 Návrh na uzavření dodatků k veřejnoprávním 

smlouvám o poskytnutí účelových dotací 

obchodní společnosti Sportovní a rekreační 

zařízení města Ostravy, s.r.o. 

46 

1733/ZM1418/27 ZM_M 79 Návrh na poskytnutí účelových dotací z odvodů z 

loterií a jiných podobných her pro období 

2017-2018 v oblasti sportu 

46 

1734/ZM1418/27 ZM_M 80 Uzavření smlouvy o spolupráci při uspořádání 

olympijského parku Ostrava 2018 s Českým 

olympijským výborem a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města 

Ostrava 

46 

1735/ZM1418/27 ZM_M 81 Žádost BUVI Promotion s.r.o. o poskytnutí 

účelové dotace z rozpočtu statutárního města 

Ostravy na projekt “XIII. Festival dřeva, MČR 

STIHL®TIMBERSPORTS®CZECH SERIES 

Ostrava 2017” 

46 

1736/ZM1418/27 ZM_M 70 Návrh na výkup nemovitostí v k. ú. Hrušov, obec 

Ostrava (Gravitační odvodnění Hrušova) 

35 

1737/ZM1418/27 ZM_M 71 Návrh na uzavření smlouvy o uzavření budoucí 

darovací smlouvy, veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí návratné finanční výpomoci a dohody 

o podmíněném prominutí dluhu k nemovitým 

věcem v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

(lokalita Na Karolině, Havlíčkovo nábřeží, 

Smetanovo náměstí, Černá louka) 

32 

1738/ZM1418/27 ZM_M 22 Delegace zástupců statutárního města Ostravy na 

valné hromady obchodních společností s 

majetkovou účastí statutárního města Ostravy 

32 

1739/ZM1418/27 ZM_M 23 Návrh nevyhovět žádosti fyzické osoby - pozemek 

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

32 

1740/ZM1418/27 ZM_M 24 Žádost o podpis souhlasného prohlášení o 

vydržení vlastnického práva k pozemku v k.ú. 

Krásné Pole, obec Ostrava 

32 

1741/ZM1418/27 ZM_M 25 Návrh nenabýt majetek nepatrné hodnoty v k.ú. 

Měrkovice, obec Kozlovice 

32 

1742/ZM1418/27 ZM_M 26 Návrh na úplatný převod pozemku v rámci 

“Revitalizace knihovny na ulici Podroužkova” v k. 

ú. Poruba-sever, obec Ostrava 

32 

1743/ZM1418/27 ZM_M 27 Návrh na bezúplatné nabytí majetku z vlastnictví 

ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových v k. ú. Nová Ves u Ostravy (lokalita 

ulice U Hrůbků) 

32 
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1744/ZM1418/27 ZM_M 28 Návrh na svěření majetku městskému obvodu 

Mariánské Hory a Hulváky 

32 

1745/ZM1418/27 ZM_M 29 Návrh na svěření majetku městskému obvodu 

Třebovice 

32 

1746/ZM1418/27 ZM_M 30 Návrh na svěření pozemků městskému obvodu 

Slezská Ostrava, městskému obvodu Stará Plesná 

a městskému obvodu Ostrava-Jih a nesvěření 

pozemku městskému obvodu Ostrava-Jih 

32 

1747/ZM1418/27 ZM_M 31 Návrh na svěření majetku městskému obvodu 

Svinov 

32 

1748/ZM1418/27 ZM_M 32 Návrh darovat nemovité věci v k.ú. Dubina u 

Ostravy, obec Ostrava, návrh na záměr města 

darovat nemovité věci v k.ú. Nová Bělá, obec 

Ostrava 

32 

1749/ZM1418/27 ZM_M 33 Návrh darovat pozemek k.ú. Mariánské Hory, 

obec Ostrava (ul. Boleslavova) 

32 

1750/ZM1418/27 ZM_M 34 Návrh koupit části nemovitých věcí v k. ú. Nová 

Bělá, obec Ostrava 

32 

1751/ZM1418/27 ZM_M 35 Návrh koupit nemovitou věc v k. ú. Petřkovice u 

Ostravy, obec Ostrava 

32 

1752/ZM1418/27 ZM_M 36 Návrh koupit pozemek v k. ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava (ul. 28. října), návrh koupit pozemek 

v k. ú. Přívoz, obec Ostrava (ul. Skladištní) 

32 

1753/ZM1418/27 ZM_M 37 Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Vítkovice, obec 

Ostrava, návrh svěřit nemovité věci v k.ú. 

Vítkovice, obec Ostrava městskému obvodu 

Vítkovice 

32 

1754/ZM1418/27 ZM_M 38 Návrh nekoupit pozemky v k. ú. Výškovice u 

Ostravy, obec Ostrava a návrh neprodat pozemky 

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava 

32 

1755/ZM1418/27 ZM_M 39 Návrh na záměr města směnit pozemky k.ú. 

Moravská Ostrava, k. ú. Přívoz, k. ú. Nová Ves u 

Ostravy, k. ú. Mariánské Hory, návrh na záměr 

města směnit pozemky k. ú. Moravská Ostrava - s 

ŘSD ČR 

32 

1756/ZM1418/27 ZM_M 40 Návrh na záměr města nesměnit nemovité věci v 

k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava a návrh na 

záměr města neprodat část nemovité věci v k.ú. 

Heřmanice, obec Ostrava 

32 

1757/ZM1418/27 ZM_M 41 Návrh nezrušit část usnesení ZM týkajícího se 

účelu užívání svěřených nemovitých věcí, návrh 

na záměr města neprodat nemovité věci, vše v k. 

ú. Přívoz (lokalita ul. Koksární) 

32 

1758/ZM1418/27 ZM_M 42 Návrh na záměr města prodat pozemek v k. ú. 

Moravská Ostrava (lokalita ul. Veleslavínova) 

32 

1759/ZM1418/27 ZM_M 43 Návrh na záměr města prodat část nemovité věci v 

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

města nedarovat nemovitou věc v k.ú. Slezská 

32 
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Ostrava, obec Ostrava 

1760/ZM1418/27 ZM_M 44 Návrh na záměr města prodat nemovitou věc v 

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

směnit nemovité věci v k.ú. Proskovice, obec 

Ostrava 

32 

1761/ZM1418/27 ZM_M 45 Návrh na záměr města prodat nemovitou věc v 

k.ú. Zábřeh nad Odrou, návrh na záměr města 

darovat část nemovité věci v k.ú. Zábřeh-VŽ, vše 

obec Ostrava 

32 

1762/ZM1418/27 ZM_M 46 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. 

ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, návrh prodat 

pozemek v k. ú. Třebovice ve Slezsku, obec 

Ostrava 

32 

1763/ZM1418/27 ZM_M 47 Návrh na záměr města prodat část nemovité věci a 

návrh na záměr města neprodat část nemovité 

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

32 

1764/ZM1418/27 ZM_M 48 Návrh na záměr města prodat část pozemku v k.ú. 

Moravská Ostrava (ul. K Trojhalí) 

32 

1765/ZM1418/27 ZM_M 49 Návrh na záměr města prodat části pozemků v 

areálu Vědecko-technologického parku v Ostravě 

- Pustkovci 

32 

1766/ZM1418/27 ZM_M 50 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v 

k.ú. Třebovice ve Slezsku, v k.ú. Stará Plesná a v 

k.ú. Proskovice, vše obec Ostrava a prodat 

nemovité věci v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava 

32 

1767/ZM1418/27 ZM_M 51 Návrh na záměr města neprodat část nemovité 

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

města prodat nemovitou věc v k.ú. Krásné Pole, 

obec Ostrava 

32 

1768/ZM1418/27 ZM_M 82 Návrh dodatku č. 4 ke zřizovací listině právnické 

osoby PLATO Ostrava, příspěvková organizace 

32 

1769/ZM1418/27 ZM_M 83 Návrh koupit věci v k.ú. Michálkovice, obec 

Ostrava 

32 

1770/ZM1418/27 ZM_M 84 Návrh koupit spoluvlastnické podíly pozemků v k. 

ú. Bartovice, obec Ostrava 

32 

1771/ZM1418/27 ZM_M 85 Návrh koupit nemovitou věc na ul. Stodolní, návrh 

odejmout pozemky (vše k.ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava) 

32 

1772/ZM1418/27 ZM_M 86 Návrh na odejmutí nemovitých věcí městským 

obvodům Petřkovice, Nová Bělá, Svinov a návrh 

na schválení Dodatku č. 12 ke zřizovací listině 

příspěvkové organizaci Čtyřlístek 

32 

1773/ZM1418/27 ZM_M 87 Návrh na prodej pozemku společnosti MIKES 

s.r.o. k.ú. Svinov, obec Ostrava 

32 

1774/ZM1418/27 ZM_M 88 Návrh na prodej nemovitostí v k.ú. Dubina u 

Ostravy, obec Ostrava 

32 
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1775/ZM1418/27 ZM_M 89 Návrh na odstoupení od kupní smlouvy v k. ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava, návrh na 

neprominutí smluvní pokuty 

32 

1776/ZM1418/27 ZM_M 90 Návrh na uzavření smlouvy o bezúplatném 

převodu pozemků v k.ú. Proskovice, obec Ostrava 

32 

1777/ZM1418/27 ZM_M 92 Návrh na záměr města prodat pozemky v k. ú. 

Přívoz, obec Ostrava (lokalita ul. Sokolská třída) 

32 

1778/ZM1418/27 ZM_M 93 Návrh na záměr města prodat část pozemku 

parc.č. 1913/2 v k.ú. Svinov, obec Ostrava 

32 

1779/ZM1418/27 ZM_M 94 Návrh na záměr města prodat nemovitou věc v 

k.ú. Poruba, návrh na záměr města prodat 

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

Ostrava 

32 

1780/ZM1418/27 ZM_M 95 Návrh na záměr města neprodat pozemek p.p.č. 

116, k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 

32 

1781/ZM1418/27 ZM_M 96 Projednání vybraných bodů valné hromady 

obchodní společnosti KIC Odpady, a.s. 

32 

1782/ZM1418/27 ZM_M 104 Návrh nevyužít předkupní právo k nemovitým 

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

32 

1783/ZM1418/27 ZM_M 52 Vyhodnocení soutěže o titul Ostravský dům roku 

2016 

34 

1784/ZM1418/27 ZM_M 53 Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na 

zachování a obnovu kulturní památky z rozpočtu 

statutárního města Ostravy pro rok 2017 

34 

1785/ZM1418/27 ZM_M 97 Architektonicko-urbanistická soutěž na 

revitalizaci veřejného prostoru náměstí Msgre 

Šrámka v Ostravě 

34 

1786/ZM1418/27 ZM_M 54 Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu 

statutárního města Ostravy pro rok 2017 v oblasti 

Revitalizace veřejného prostoru v Ostravě. 

33 

1787/ZM1418/27 ZM_M 55 Informativní zpráva k přípravě kandidatury 

statutárního města Ostrava do soutěže European 

Green Capital 

33 

1788/ZM1418/27 ZM_M 56 Změna obecně závazné vyhlášky č. 12/2005, 

kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na 

veřejném prostranství a vymezují se prostory pro 

volné pobíhání psů na území statutárního města 

Ostravy, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 

13/2006, č. 7/2008, č. 6/2009, č. 4/2013 a č. 

6/2015 

33 

1789/ZM1418/27 ZM_M 57 Poskytnutí bezúročných zápůjček občanům 

statutárního města Ostravy za účelem 

předfinancování výdajů na pořízení kotlů v rámci 

dotačního programu “Kotlíkové dotace v 

Moravskoslezském kraji” 

33 

 

1790/ZM1418/27 ZM_M 98 Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu 33 
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životního prostředí města Ostravy na realizaci 

projektu “Identifikace původců znečištění ovzduší 

za zhoršených rozptylových podmínek (během 

vyhlášení smogové situace)” 

1791/ZM1418/27 ZM_M 99 Návrh na poskytnutí dotace Moravskoslezskému 

kraji na spolufinancování projektu “Kotlíkové 

dotace v Moravskoslezském kraji” 

33 

1792/ZM1418/27 ZM_M 63 Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace 

Správě silnic Moravskoslezského kraje na 

nadlimitní čištění komunikací v jejich správě 

39 

1793/ZM1418/27 ZM_M 91 Návrh 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 

  
Materiály, které byly staženy: 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  ZM_M 62 Žádost městského obvodu Mariánské Hory a 

Hulváky o přijetí úvěru ve výši 100 mil. Kč na 

výstavbu “Radnice Mariánských Hor a Hulvák” a 

petice občanů městského obvodu 

29 
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ZM_M 0 
Schválení programu 27. zasedání zastupitelstva města konaného dne 
21.06.2017 
  
Usnesení číslo: 1689/ZM1418/27 

(zn.předkl.) 
35 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
program 27. zasedání zastupitelstva města konaného dne 21.06.2017 

  

 
ZM_M 0 
Volba ověřovatelů zápisu z 27. zasedání zastupitelstva města, 
konaného dne 21. 6. 2017 
  
Usnesení číslo: 1690/ZM1418/27 

(zn.předkl.) 
72 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) volí 

  
za ověřovatele zápisu z 27. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 21. 6. 2017 

Ing. Simonu Piperkovou a PhDr. Miriam Prokešovou, Ph.D. 

  

 
ZM_M 0 
Zpráva ověřovatelů zápisu z 26. zasedání zastupitelstva města 
  
Usnesení číslo: 1691/ZM1418/27 

(zn.předkl.) 
72 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
zprávu ověřovatelů zápisu doc. Ing. Roberta Čepa, Ph.D. a Ing. Martina Štěpánka, Ph.D. o 

ověření zápisu z 26. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 10. 5. 2017 

  

 
ZM_M 1 
Informace o činnosti orgánů města 
  
Usnesení číslo: 1692/ZM1418/27 

(zn.předkl.) 
35 

  
Zastupitelstvo města 
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1) bere na vědomí 

  informaci o činnosti orgánů města 

 

  

 
ZM_M 3 
Poskytnutí investiční účelové dotace pro rok 2017 z rozpočtu 
statutárního města Ostravy k financování nákladů na realizaci pamětní 
desky Rudolfa Tlapáka Matičnímu gymnáziu Ostrava, příspěvkové 
organizaci 
  
Usnesení číslo: 1693/ZM1418/27 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 06357/RM1418/93 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o poskytnutí investiční účelové dotace ve výši 135 tis. Kč Matičnímu gymnáziu Ostrava, 

příspěvkové organizaci, se sídlem Dr. Šmerala 2565/25, 728 04  Ostrava, IČO 00842761, 

zastoupené Mgr. Ladislavem Vasevičem, ředitelem, na financování realizačních nákladů na 

pořízení pamětní desky Rudolfa Tlapáka 

  

2) rozhodlo 

  
o uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu města 

Ostravy mezi statutárním městem Ostrava, se sídlem Prokešovo náměstí 8, 729 30  Ostrava, 

IČO 00845451 na straně poskytovatele a Matičním gymnáziem Ostrava, příspěvkové 

organizaci, se sídlem Dr. Šmerala 2565/25, 728 04  Ostrava, IČO 00842761 na straně 

příjemce, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 4 
Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace na organizační 
zajištění projektu “Turné černých koní” 
  
Usnesení číslo: 1694/ZM1418/27 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 06561/RM1418/96 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostrava ve výši 
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100 000 Kč spolku Černí koně, z.s. se sídlem Cyrilovská 48, Nové Jirny, 250 90  Jirny, IČO: 

227 24 389, na organizační zajištění projektu “Turné černých koní” dle přílohy č. 1 a důvodové 

zprávy předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- sníží běžné výdaje na § 2143, pol. 5909, ÚZ 7117, ORJ 221 o 100 000 Kč 

- zvýší neinvestiční transfery na § 3113, pol. 5222, ÚZ 7117, ORJ 221 o 100 000 Kč 

  

3) rozhodlo 

  
o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 

statutárního města Ostravy mezi: statutárním městem Ostrava se sídlem Prokešovo nám. 8, 729 

30 Ostrava 25, 

IČO 00845451 a spolkem Černí koně, z.s., se sídlem Cyrilovská 48, Nové Jirny, 250 90 Jirny, 

IČO: 22724389 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

4) ukládá 

  
radě města realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 
ZM_M 5 
Návrh změn ve složení dozorčích rad společností Ostravské výstavy, 
a.s., Dům kultury města Ostravy, a.s., Garáže Ostrava, a.s. Návrh změny 
stanov společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 
  
Usnesení číslo: 1695/ZM1418/27 

(zn.předkl.) 
35 

  
k materiálu č. BJ1418 01909/17 
k usnesení č. 06412/RM1418/94 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) projednalo 

  
odstoupení XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXX 

ve společnostech Ostravské výstavy, a.s., Dům kultury města Ostravy, a.s., Garáže Ostrava, 

a.s., uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu 
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2) navrhuje 

  
do funkce člena dozorčí rady společnosti Ostravské výstavy, a.s., místo osoby uvedené v bodě 

1) tohoto usnesení 

XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX nar. XXXXXXXXXX, bytem 

XXXXXXXXXX XXXXX XXX XX XXXXXXX 

  

3) navrhuje 

  
do funkce člena dozorčí rady společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s., místo osoby 

uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX nar. XXXXXXXXXX, bytem 

XXXXXXXXXX XXXXX XXX XX XXXXXXX 

  

4) navrhuje 

  
do funkce člena dozorčí rady společnosti Garáže Ostrava, a.s., místo osoby uvedené v bodě 1) 

tohoto usnesení 

XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX 

XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

  

5) schvaluje 

  
změnu stanov společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

 

  

 
ZM_M 6 
Rozšíření předmětu podnikání společnosti Sportovní a rekreační 
zařízení města Ostravy, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 1696/ZM1418/27 

(zn.předkl.) 
35 

  
k materiálu č. BJ1418 01848/17 
k usnesení č. 06564/RM1418/96 
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Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
změnu zakladatelské listiny společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., se 

sídlem Čkalovova 6144/20, Poruba, 708 00 Ostrava, IČO: 25385691, dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 7 
Fúze společností Dům kultury Akord Ostrava - Zábřeh, s.r.o. a DK 
POKLAD, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 1697/ZM1418/27 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 06552/RM1418/96 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) souhlasí 

  
se záměrem fúze sloučením společnosti Dům kultury Akord Ostrava - Zábřeh, s.r.o., se sídlem 

Ostrava - Zábřeh, náměstí SNP 1, PSČ 70030, IČO 47973145 a společnosti DK POKLAD, 

s.r.o., se sídlem Matěje Kopeckého 675/21, Poruba, 708 00 Ostrava, IČO 47670576, kdy bude 

nástupnickou společností Dům kultury Akord Ostrava - Zábřeh, s.r.o., se sídlem Ostrava - 

Zábřeh, náměstí SNP 1, PSČ 70030, IČO 47973145, 

za podmínky, že bude u společnosti Dům kultury Akord Ostrava - Zábřeh, s.r.o., se sídlem 

Ostrava - Zábřeh, náměstí SNP 1, PSČ 70030, IČO 47973145 proveden výmaz o zahájení 

insolvenčního řízení z obchodního rejstříku 

  

 
ZM_M 8 
Informace o plnění usnesení zastupitelstva města 
  
Usnesení číslo: 1698/ZM1418/27 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 06563/RM1418/96 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) souhlasí 

  
s předloženou kontrolou plnění usnesení zastupitelstva města s tím, že: 
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a) usnesení dle přílohy č. 1 předloženého materiálu vyřazuje ze sledování 

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

plnění usnesení zastupitelstva města 

  

 
ZM_M 9 
Schválení Strategického plánu rozvoje statutárního města Ostravy na 
léta 2017-2023 v návaznosti na ukončení procesu hodnocení vlivů 
koncepce na životní prostředí 
  
Usnesení číslo: 1699/ZM1418/27 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 1494/ZM1418/23 
k usnesení č. 06492/RM1418/95 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
Strategický plán rozvoje statutárního města Ostravy na léta 2017-2023 dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu v návaznosti na ukončení procesu hodnocení vlivů koncepce na životní 

prostředí se zohledněním podmínek a doporučení dle stanoviska Krajského úřadu 

Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička,  

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

ZM_M 10 
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální 
rady k projektu statutárního města Ostravy “KOMUNITNÍ CENTRUM 
Ostrava” 
  
Usnesení číslo: 1700/ZM1418/27 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 06568/RM1418/96 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě č. 2117/2011/OER o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Regionální rady  ze dne 19. 7. 2011 uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a Regionální 

radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 
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Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 75082616, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 11 
Volba přísedících Okresního soudu v Ostravě 
  
Usnesení číslo: 1701/ZM1418/27 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 06546/RM1418/95 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) volí 

  
kandidáty: 

1. paní Ing. RXXXXX MXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX navrženou panem Mgr. Michalem Mariánkem 

(hnutí Ostravak), 

2. paní ŠXXXX OXXXXXXXXXX, trvalý pobyt KrmelínX XXXXXXXXXX XXXX 

místo výkonu práce Ostrava, navrženou panem Mgr. Michalem Mariánkem (hnutí 

Ostravak), 

3. paní Mgr. Ing. PXXXX PXXXXXXXXXX trvalý pobyt OstravaXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXX XXXXXXX navrženou panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 

2011), 

4. paní BXXXXXXX ZXXXXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXX XXX 

XXXXXXXXX XXXXXXX navrženou panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 

2011) 

za přísedící Okresního soudu v Ostravě na dobu 4 let 

  

 
ZM_M 12 
Návrh městského obvodu Slezská Ostrava na změnu obecně závazné 
vyhlášky statutárního města Ostravy č. 5/2017, o nočním klidu 
  
Usnesení číslo: 1702/ZM1418/27 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 06547/RM1418/95 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o nezahájení procesu tvorby nové obecně závazné vyhlášky, kterou by byla doplněna obecně 
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závazná vyhláška č. 5/2017, o nočním klidu dle požadavků rady městského obvodu Slezská 

Ostrava 

  

 
ZM_M 13 
Návrh na poskytnutí bezúročných zápůjček zaměstnancům dle Statutu 
sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených 
do magistrátu města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 1703/ZM1418/27 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 06635/RM1418/96 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
poskytnout zápůjčky zaměstnancům dle Statutu sociálního fondu zaměstnanců statutárního 

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

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

účelů a výše zápůjček 

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

zápujčce pro bytové účely) 

  

 
ZM_M 14 
Souhlas s přijetím dotace z Operačního programu Životní prostředí 
2014-2020 pro projekt “Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, 
Ostrava-Zábřeh” 
  
Usnesení číslo: 1704/ZM1418/27 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 06402/RM1418/94 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
vyslovit souhlas s tím, že předmět podpory nebude převeden na jinou osobu nejméně po dobu 

udržitelnosti (5 let ode dne schválení posledního vyúčtování, příp. závěrečné žádosti o platbu) 

a dále, že předmět podpory nebude po dobu udržitelnosti právně zatížen, zejména zastaven ve 

prospěch jiné osoby (vyjma takových věcných břemen, u kterých výkon práv z nich odvozený 

neohrozí realizaci akce ani plnění jejího účelu po stanovenou dobu) bez souhlasu Poskytovatele 

dotace dle části II, čl. 14 Přílohy č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného 

Ministerstvem životního prostředí dne 7. 3. 2017 pod č. j. 115D316010166 uvedené v příloze 
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č. 2 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 15 
Souhlas s přijetím dotace z Operačního programu Životní prostředí 
2014-2020 pro projekt “Rekonstrukce objektu Kpt. Vajdy 6, 
Ostrava-Zábřeh” 
  
Usnesení číslo: 1705/ZM1418/27 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 06403/RM1418/94 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
vyslovit souhlas s tím, že předmět podpory nebude převeden na jinou osobu nejméně po dobu 

udržitelnosti (5 let ode dne schválení posledního vyúčtování, příp. závěrečné žádosti o platbu) 

a dále, že předmět podpory nebude po dobu udržitelnosti právně zatížen, zejména zastaven ve 

prospěch jiné osoby (vyjma takových věcných břemen, u kterých výkon práv z nich odvozený 

neohrozí realizaci akce ani plnění jejího účelu po stanovenou dobu) bez souhlasu Poskytovatele 

dotace dle části II, čl. 14 Přílohy č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného 

Ministerstvem životního prostředí dne 14. 3. 2017 pod č. j. 115D316010099 uvedené v příloze 

č. 2 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 16 
Souhlas s přijetím dotace z Operačního programu Životní prostředí 
2014-2020 pro projekt „Snížení energetické náročnosti Hasičské stanice 
Koblov” 
  
Usnesení číslo: 1706/ZM1418/27 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 06555/RM1418/96 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) souhlasí 

  
s tím, že předmět podpory nebude převeden na jinou osobu nejméně po dobu udržitelnosti (5 

let ode dne schválení posledního vyúčtování, příp. závěrečné žádosti o platbu) a dále, že 

předmět podpory nebude po dobu udržitelnosti právně zatížen, zejména zastaven ve prospěch 

jiné osoby (vyjma takových věcných břemen, u kterých výkon práv z nich odvozený neohrozí 

realizaci akce ani plnění jejího účelu po stanovenou dobu) bez souhlasu Poskytovatele dotace 

dle části II, čl. 14 Přílohy č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného Ministerstvem 

životního prostředí, které bylo městskému obvodu doručeno dne 19. 4. 2017 pod č. j. 
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115D316010335 uvedené v příloze č. 2 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 64 
Návrh na udělení Ceny města Ostravy U. B. 
  
Usnesení číslo: 1707/ZM1418/27 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 06653/RM1418/97 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) uděluje 

  
Cenu města Ostravy XXXXXXXXXX sportovci UXXXXX BXXXXXX, narozenému XXX 

XX XXXX, bytem XX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX bez nároku 

na finanční odměnu s touto cenou spojenou 

  

 
ZM_M 65 
Poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu města na nákup 
sanitního vozidla pro potřebu územního odboru Ostrava Zdravotnické 
záchranné služby Moravskoslezského kraje 
  
Usnesení číslo: 1708/ZM1418/27 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 06654/RM1418/97 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o poskytnutí investiční účelové dotace ve výši 3.850.000,-- Kč Zdravotnické záchranné službě 

Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Výškovická 2995/40, 700 

30  Ostrava - Zábřeh, IČO 48804525, zastoupené ředitelem MUDr. Romanem Gřegořem na 

financování nákladů na nákup sanitního vozidla pro potřebu územního odboru Ostrava 

Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace 

  

2) rozhodlo 

  
o uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu města 

Ostravy mezi statutárním městem Ostrava, se sídlem Prokešovo náměstí 1803/8, 729 

30  Ostrava, IČO 00845451 na straně poskytovatele a Zdravotnickou záchrannou službou 

Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Výškovická 2995/40, 700 

30  Ostrava - Zábřeh, IČO 48804525 na straně příjemce, dle přílohy č. 4 předloženého 
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materiálu 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- zvyšuje financování ORJ 120 

na pol. 8115, ÚZ 1020                                        o 3.850 tis. Kč 

- zvyšují investiční transfery ORJ 200 

na § 3533, pol. 6359, ÚZ 1020                           o 3.850 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
radě města realizovat rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

ZM_M 66 
Žádost občanů města Ostravy o vyvěšení moravské vlajky na budovu 
Radnice města Ostravy dne 5. července 2017 
  
Usnesení číslo: 1709/ZM1418/27 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 06655/RM1418/97 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o  nevyvěšení moravské vlajky na budovu  Radnice města  Ostravy dne 5. července 2017 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, 

informovat žadatele o rozhodnutí zastupitelstva města 
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 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 28.06.2017 

 vedoucí kanceláře primátora 

  
 

ZM_M 67 
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: 1710/ZM1418/27 

(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: 21.06.2017 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

ZM_M 68 
Souhlas s přijetím dotace v rámci dotačního programu Podpora bydlení 
pro rok 2017, podprogramu Regenerace sídlišť pro rok 2017 - 
RS-Ostrava, Muglinov, 4. etapa 
  
Usnesení číslo: 1711/ZM1418/27 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 06644/RM1418/97 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) souhlasí 

  
s podmínkami udržitelnosti projektu “Regenerace sídliště - Ostrava, Muglinov, 4.etapa” dle 

oddílu 9 písm. f) podprogramu Regenerace sídlišť pro rok 2017 uvedeného v příloze č. 1 

předloženého materiálu 
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ZM_M 69 
Informace o vyřízení dotazu a podnětu člena zastupitelstva města Ing. 
Martina Jurošky, Ph.D., vznesených na 26. zasedání zastupitelstva 
města dne 10. května 2017 
  
Usnesení číslo: 1712/ZM1418/27 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 06657/RM1418/97 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) bere na vědomí 

  
informaci o vyřízení dotazu a podnětu člena zastupitelstva města Ing. Martina Jurošky, Ph.D., 

vznesených na 26. zasedání zastupitelstva města dne 10. května 2017 

  

 
ZM_M 103 
Souhlas s uzavřením “SMLOUVY O PARTNERSTVÍ” v rámci realizace 
mezinárodního projektu s názvem “AIR TRITIA” 
  
Usnesení číslo: 1713/ZM1418/27 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 04241/RM1418/63 
k usnesení č. 06751/RM1418/98 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) souhlasí 

  
s uzavřením Smlouvy o partnerství v rámci realizace projektu s názvem “Air Tritia” 

financovaného z operačního programu INTERREG CENTRAL EUROPE dle přílohy č. 1 a 2 

předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 17 
Poskytnutí neinvestičního příspěvku Městské nemocnici Ostrava, 
příspěvková organizace, ve výši 30 mil. Kč na krytí navýšení platů 
zaměstnanců 
  
Usnesení číslo: 1714/ZM1418/27 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 06575/RM1418/96 
  
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 23/108  

1) schvaluje 

  
poskytnutí neinvestičního příspěvku Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace, ve 

výši 

30 mil. Kč z rezervy odboru sociálních věcí a zdravotnictví na krytí navýšení platů 

zaměstnanců 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- sníží 

ostatní neinvestiční výdaje 

na § 3599, pol. 5909, ORJ 170                                          o 30.000 tis. Kč 

- zvýší 

neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 

na § 3522, pol. 5331, ORJ 170, ORG 4241                      o 30.000 tis. Kč 

  

3) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele právnické osobě Městská nemocnice Ostrava, příspěvková 

organizace, IČO 00635162, a to: 

- zvýšení neinvestičního příspěvku                                      o 30.000 tis. Kč 

  

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: 30.06.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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ZM_M 18 
Návrh na poskytnutí finančních prostředků právnické osobě Městská 
nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, z rozpočtu statutárního 
města Ostrava - z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1715/ZM1418/27 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 06574/RM1418/96 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
a) zpracování dokumentací, realizaci akcí, provedení oprav a pořízení vybavení Městskou 

nemocnicí Ostrava, příspěvková organizace dle důvodové zprávy a příloh č. 1, č. 2 a č. 3 

předloženého materiálu 

b) financování dokumentací, realizaci akcí, provedení oprav a pořízení vybavení dle bodu 1a) 

tohoto usnesení z Fondu pro rozvoj městské nemocnice Ostrava 

  

2) schvaluje 

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

898/20A, 728 80 Ostrava poskytnutí 

- investičního příspěvku v celkové výši 52 540 tis. Kč 

- účelového neinvestičního příspěvku v celkové výši 14 208 tis. Kč 

dle důvodové zprávy a příloh č. 1, č. 2 a č. 3 předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- sníží 

ostatní kapitálové výdaje - Fond pro rozvoj MNO 
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na § 3599, pol. 6909, ÚZ 1070, ORJ 170                                                            o 66 748 tis. Kč 

- zvýší 

investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 

na § 3522, pol. 6351, ÚZ 1070, ORG 4241, ORJ 170                                         o 52 540 tis. Kč 

- zvýší 

neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 

na § 3522, pol. 5331, ÚZ 1070, ORG 4241, ORJ 170                                         o 14 208 tis. Kč 

  

4) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele právnické osobě Městská nemocnice Ostrava, příspěvková 

organizace, IČO 00635162, a to: 

- zvýšení investičního příspěvku                                                                          o 52 540 tis. Kč 

- zvýšení účelového neinvestičního příspěvku                                                     o 14 208 tis. Kč 

  

5) ukládá 

  
radě města 

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

tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

ZM_M 72 
Návrh na poskytnutí účelových dotací z odvodů loterií a jiných 
podobných her v oblasti sociální péče a protidrogové prevence 
  

(zn.předkl.) 
30 
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Usnesení číslo: 1716/ZM1418/27 
  
k usnesení č. 1541/ZM1418/24 
k usnesení č. 06663/RM1418/97 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
- o poskytnutí účelových dotací v oblasti sociální péče a protidrogové prevence dle přílohy č. 1 

a č. 3 předloženého materiálu a o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelových 

dotací dle návrhu uvedeného v příloze č. 6 předloženého materiálu, 

- o neposkytnutí účelových dotací v oblasti sociální péče a protidrogové prevence dle přílohy 

č. 2 a č. 4 předloženého materiálu z důvodů, které jsou ve vztahu k jednotlivým žadatelům 

uvedené v týchž přílohách 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- snižují 

běžné výdaje 

na § 4349, pol. 5909, ÚZ 1355, ORJ 180                                                       o        3 473 tis. Kč 

- zvyšují 

neinvestiční transfery 

na § 4349, pol. 5212, ÚZ 1355, ORJ 180                                                       o           180 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5213, ÚZ 1355, ORJ 180                                                       o           210 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5221, ÚZ 1355, ORJ 180                                                       o           914 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5222, ÚZ 1355, ORJ 180                                                       o           439 tis. Kč 
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na § 4349, pol. 5223, ÚZ 1355, ORJ 180                                                       o             30 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5229, ÚZ 1355, ORJ 180                                                       o             50 tis. Kč 

investiční transfery 

na § 4349, pol. 6321, ÚZ 1355, ORJ 180                                                       o              80 tis. Kč 

na § 4349, pol. 6322, ÚZ 1355, ORJ 180                                                       o            400 tis. Kč 

na § 4349, pol. 6323, ÚZ 1355, ORJ 180                                                       o         1 170 tis. Kč 

 

  

3) ukládá 

  
radě města 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
4) schvaluje 

  
finanční rezervu v celkové výši 1.097 tis. Kč 

jako rezervu alokovanou v rozpočtu ORJ 180 pro řešení mimořádných okolností či nově 

vzniklých potřeb v oblasti sociální péče v průběhu roku 2017 

  

 
ZM_M 73 
Návrh na změnu podmínek pro čerpání účelového neinvestičního 
příspěvku poskytnutého Městské nemocnici Ostrava, příspěvková 
organizace a změnu termínu vyúčtování tohoto příspěvku 
  

(zn.předkl.) 
30 
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Usnesení číslo: 1717/ZM1418/27 
  
k usnesení č. 1543/ZM1418/24 
k usnesení č. 06665/RM1418/97 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
změnu  podmínek  pro  čerpání  účelového  neinvestičního  příspěvku  poskytnutého ve 

výši 997.000,-- Kč Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace na akci “Stavební 

úpravy kožního oddělení a ORL ambulance v budově  H3”  z  Fondu pro rozvoj Městské 

nemocnice Ostrava a změnu termínu vyúčtování příspěvku dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 74 
Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku právnické 
osobě Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, z rozpočtu 
statutárního města Ostrava - z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1718/ZM1418/27 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 06666/RM1418/97 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
a) realizaci opravy havarijního stavu rozvodů vody v garážích a dílnách pavilonu C Městské 

nemocnice Ostrava, příspěvková organizace dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

b) financování opravy havarijního stavu rozvodů vody v garážích a dílnách pavilonu C 

Městské nemocnice Ostrava dle bodu 1a) tohoto usnesení z Fondu pro rozvoj Městské 

nemocnice Ostrava 

  

2) schvaluje 

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

898/20A, 728 80 Ostrava poskytnutí 

- účelového neinvestičního příspěvku v celkové výši 934 tis. Kč 
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dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- sníží 

ostatní kapitálové výdaje - Fond pro rozvoj MNO 

na § 3599, pol. 6909, ÚZ 1070, ORJ 170                                                                  o 934 tis. Kč 

- zvýší 

neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 

na § 3522, pol. 5331, ÚZ 1070, ORG 4241, ORJ 170                                               o 934 tis. Kč 

 

  

4) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele právnické osobě Městská nemocnice Ostrava, příspěvková 

organizace, IČO 00635162, a to: 

- zvýšení účelového neinvestičního příspěvku                                                         o 934 tis. Kč 

 

  

5) ukládá 

  
radě města 

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

tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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ZM_M 19 
Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti kultury 
fyzické osobě podnikající Dimitře Prusali 
  
Usnesení číslo: 1719/ZM1418/27 

(zn.předkl.) 
31 

  
k usnesení č. 1243/ZM1418/19 
k usnesení č. 06576/RM1418/96 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o neposkytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti kultury fyzické osobě podnikající Dimitře 

Prusali, se sídlem nábřeží Svazu protifašistických bojovníků 60/46, 708 00 Ostrava-Poruba, 

IČO: 05520169, na realizaci projektu “Představení nové knihy - historického románu 

ISIDORIAS”  dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 75 
Návrh na uzavření memorand o spolupráci při přípravě a realizaci 
projektů “Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě”, 
“Přístavby Domu umění - Galerie 21. století” a “Výstavby nového 
koncertního sálu jako přístavba objektu Domu kultury města Ostravy” 
  
Usnesení číslo: 1720/ZM1418/27 

(zn.předkl.) 
31 

  
k usnesení č. 06667/RM1418/97 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o uzavření Memorand o spolupráci při přípravě a realizaci projektů spolufinancovaných 

statutárním městem Ostrava, Moravskoslezským krajem a Českou republikou - ministerstvem 

kultury dle důvodové zprávy a přílohy č. 1, 2, 3 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 20 
Žádost Střední průmyslové školy Ostrava-Vítkovice, příspěvková 
organizace o změnu účelu použití poskytnuté účelové dotace na 
realizaci projektu “GAME4INDUSTRY TALENT” 
  
Usnesení číslo: 1721/ZM1418/27 

(zn.předkl.) 
46 
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k usnesení č. 06503/RM1418/95 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o uzavření dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 

statutárního města Ostravy,  ze dne 27.03.2017, ev. č. smlouvy 0928/2017/ŠaS, uzavřené mezi 

statutárním městem Ostrava a Střední průmyslovou školou Ostrava-Vítkovice, příspěvková 

organizace, sídlem Zengrova 822/1, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČO 00602141 dle přílohy č. 1 

a přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 21 
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města 
Ostravy pro rok 2017 Vysoké škole báňské Technické univerzitě 
Ostrava a Ostravské univerzitě na významnou akci města “Ostravská 
Noc vědců 2017” 
  
Usnesení číslo: 1722/ZM1418/27 

(zn.předkl.) 
46 

  
k usnesení č. 06504/RM1418/95 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy Vysoké škole 

báňské Technické univerzitě Ostrava, IČO 61989100, sídlem 17. listopadu 2172/15, 708 33 

Ostrava-Poruba, 

ve výši 100 tis. Kč na významnou akci města “Ostravská Noc vědců 2017” a o uzavření 

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města 

Ostravy mezi statutárním městem Ostrava a výše uvedeným subjektem dle přílohy č. 1 a 

přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo 

  
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy Ostravské 

univerzitě, IČO 61988987, sídlem Dvořákova138/7, 701 03 Ostrava, ve výši 100 tis. Kč na 

významnou akci města “Ostravská Noc vědců 2017” a o uzavření Veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy mezi statutárním městem 

Ostrava a výše uvedeným subjektem dle přílohy č. 2 a přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 58 
Schválení účetní závěrky 

(zn.předkl.) 
29 
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Usnesení číslo: 1723/ZM1418/27 
  
k usnesení č. 06628/RM1418/96 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
a) účetní závěrku Magistrátu města Ostravy zpracovanou k rozvahovému dni 31.12.2016 za 

účetní období od 1.1.2016 do 31.12.2016 dle přílohy č. 1-5 předloženého materiálu 

b) účetní převod výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení (účet 431) vykázaný 

Magistrátem města Ostravy za období roku 2016 do výsledku hospodaření předcházejících 

účetních období (účet 432) 

c) závěrku účetní jednotky statutární město Ostrava zpracovanou k rozvahovému dni 

31.12.2016 za účetní období od 1.1.2016 do 31.12.2016 dle přílohy č. 6-10 předloženého 

materiálu 

  

2) bere na vědomí 

  
schválení účetních závěrek městských obvodů za účetní období od 1.1.2016 do 31.12.2016 

  

 
ZM_M 59 
Zpráva o hospodaření SMO za rok 2016 - závěrečný účet 
  
Usnesení číslo: 1724/ZM1418/27 

(zn.předkl.) 
29 

  
k usnesení č. 06626/RM1418/96 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
a) “Zprávu o hospodaření statutárního města Ostrava za rok 2016 - závěrečný účet” včetně 

tabulkových příloh 

b) finanční vypořádání se státním rozpočtem, rozpočtem kraje, s městskými obvody (příloha č. 

12 předloženého materiálu) a příspěvkovými organizacemi 
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2) souhlasí 

  
s celoročním hospodařením bez výhrad 

  

3) projednalo 

  
a) ponechání nevyčerpaných účelových prostředků k využití v roce 2017 příspěvkové 

organizaci 

- Domov Slunovrat 

  – ve výši Kč 500 000,-- na rekonstrukci a výstavbu domova se zvláštním 

      režimem včetně technického zázemí     

- Domov pro seniory Kamenec 

  – ve výši Kč 129 000,-- na pořízení varného kotle 150 l do stravovacího provozu         

- Domov Čujkovova – ve výši Kč 821 000,-- na pořízení multifunkční pánve do stravovacího 

  provozu                                                             

- Domov pro seniory Iris 

  – ve výši Kč 800 000,-- na renovaci vnějších omítek objektu 

  - ve výši Kč 630 000,-- na stavební úpravy oddělení A4+B3   

  - ve výši Kč 330 000,-- na vybudování pietního místa, úpravu dlažeb 

           a rekonstrukci pergol 

- Domov Sluníčko 

  – ve výši Kč 986 000,-- na rekonstrukci chodníku a příjezdové cesty pro  alternativní 

příjezd      

     IZS                                            

  - ve výši Kč 345 000,-- na dobudování chodníku   

  - ve výši Kč 3 900 000,-- na výměnu dorozumívacího systému pacient-sestra     

- Domov Magnolie 

  – ve výši Kč 265 000,-- na zpracování projektově dokumentace na opravu střechy a výměnu 

     krovu                                                                      

  - ve výši Kč 49 100,-- na sanaci vlhkosti včetně projektové dokumentace 

  - ve výši Kč 104 000,-- na opravu trhlin v opěrných zídkách schodiště do 1. PP včetně 

projektové      

    dokumentace       

  - ve výši Kč 462 000,--  na sanaci vlhkosti sklepa včetně projektové       

    dokumentace                                                         

- Dům dětí a mládeže Poruba 

  - ve výši Kč 1 091 000,-- na opravu podlah v budově střediska na 

    ul. M. Majerové a Polská 

  - ve výši Kč 2 190 000,-- na pořízení podlahového mycího stroje, 

    výměnu a opravu dveří ve vestibulech 3 budov, vybudování recepce, 

    výměnu, opravu osvětlení, podlah a stropního podhledu 

    v tělocvičně v budově Plesná 

  - ve výši 21 780,-- na realizaci zadávacího řízení a administraci 

    projektů na zateplení 3 budov DDM 

- SVČ Moravská Ostrava 

  - ve výši 450 317,-- na rekonstrukci divadelního sálu a přilehlých 



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 34/108  

    prostor – zpracování PD, dovybavení sálu 

  - ve výši 1 276 331,-- na projekt „Máme zelenou“ - podpora 

    celoroční zájmové činnosti 

  - ve výši 1 270 208,-- na pořízení keramické pece a podlahového 

    mycího stroje, opravu elektroinstalace a vnitřního osvětlení, 

    výměnu, opravu a vybavení učeben, kanceláří a ostatních prostor, 

    opravu sociálního zařízení táborové základny 

  - ve výši 599 999,93 na projekt Jedeme dál – podpora celoročního 

    zájmového vzdělávání 

  - ve výši 1 054 020,-- na realizaci volnočasové zóny v areálu 

    střediska na ul. Ostrčilova 

- SVČ Korunka 

  - ve výši Kč 1 693 414,-- na vzdělávání v Korunce 

  - ve výši Kč 3 120 000,-- na částečnou rekonstrukci, opravy a 

    úpravy ve Středisku turistiky, výměnu a opravu okapů a svodů u 3 

    budov, vybavení kluboven, dílen, výukových a provozních prostor 

- SVČ Zábřeh 

  - ve výši Kč 1 290 000,-- na projekt “Zlepšování podmínek zájmového  vzdělávání pro 

klienty SVČ“ 

  - ve výši Kč 1 620 000,-- na modernizaci tanečního sálu, výměnu a  opravu vnitřních dveří, 

vybavení 

    učeben, kanceláří a ostatních prostor, provoz bezpečnostního kamerového systému 

  - ve výši 592 000,-- na opravu hokejového hřiště 

- Zoologická zahrada Ostrava 

  - ve výši 10 761 793,77 na nákup dopravních prostředků pro  zajištění přepravy návštěvníků 

po safari, 

    pořízení dopravních  prostředků a zahradní techniky 

  - ve výši 2 012 823,82 – na projektovou přípravu na rekonstrukci, modernizaci a rozvoj 

areálu ZOO 

    Ostrava 

- Janáčkova filharmonie Ostrava ve výši Kč 4 147 446,61 na pořízení busu/kamionu na převoz 

  hudebních nástrojů 

- Národní divadlo moravskoslezské 

  - ve výši 2 334 492,-- na projektovou přípravu a přípravu realizace  rekonstrukce areálu DJM 

  - ve výši 94 616,-- na projektovou dokumentaci modernizace  technologií 

b) informaci o majetku města 

  

4) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- nedaňové příjmy na ORJ 120       
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na § 6402 pol. 2229,ÚZ 6402, org. 35 o      55 tis.Kč 

                                                        43 o    384 tis.Kč 

                                                        38 o    311 tis.Kč 

                                                        40 o 2 715 tis.Kč 

                                                        4212 o 150 tis.Kč 

                                                        4214 o   52 tis.Kč 

                                                        83 o         1 tis.Kč                        

                                                        4245 o 372 tis.Kč   

                                                        4254 o     1 tis.Kč 

                                                        4251 o   49 tis.Kč 

                                                        4234 o 963 tis.Kč 

na § 6402, pol. 2222, ÚZ 98193, ORJ 120 o 3 308 tis.Kč                                  

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 

na pol. 4116, ÚZ 13011, ORJ 120 o 12 968 tis.Kč 

- převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy na ORJ 120 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 6402, org. 504 o 6 990 tis.Kč 

                                                   org. 508 o        5 tis.Kč 

                                                   org. 515 o        4 tis.Kč 

                                                   org. 517 o    224 tis.Kč  

                                                   org. 521 o      82 tis.Kč 

                                                   org. 522 o      11 tis.Kč   

                                                   org. 524 o      11 tis.Kč  

-  převody - fondy 

na § 6330, pol. 4139, ÚZ 6402, ORJ 120 o   77 tis.Kč 

na § 6330, pol. 4139, ÚZ 6402, ORJ 132 o 403 tis.Kč 

                  

- běžné výdaje 

na § 6330, pol. 5342, ORJ 120 o 403 tis.Kč 

na § 6330, pol. 5342, ORJ 272 o  77 tis.Kč 

na ORJ 120 

§ 6402, pol. 5364, ÚZ 14018 o       4 tis.Kč 

§ 6402, pol. 5364, ÚZ 13015 o   342 tis.Kč 

§ 6402, pol. 5364                   o   372 tis.Kč       

- neinvestiční příspěvky na ORJ 120 

na § 6402, pol. 5331, ÚZ 6402, org. 37 o        38 tis.Kč 

                                                  org. 36 o        57 tis.Kč                              

                                                  org. 34 o      223 tis.Kč 

                                                  org. 39 o          9 tis.Kč 

                                                  org. 41 o        15 tis.Kč           
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                                                  org. 4241 o      3 tis.Kč 

                                                  org. 4240 o    63 tis.Kč 

                                                  org. 4215 o     21 tis.Kč    

                                                  org. 81  o          1 tis.Kč    

                                                  org. 82  o        56 tis.Kč    

                                                  org. 84  o        15 tis.Kč    

                                                  org. 4270 o    132 tis.Kč                                       

- převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi – výdaje na ORJ 

120 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 6402, org. 502 o    2 570 tis.Kč 

                                                  org. 503 o        748 tis.Kč 

                                                  org. 505 o    6 411 tis.Kč 

                                                  org. 506 o         19 tis.Kč 

                                                  org. 507 o       222 tis.Kč 

                                                  org. 509 o         28 tis.Kč 

                                                  org. 510 o       752 tis.Kč 

                                                  org. 511 o         31 tis.Kč 

                                                  org. 512 o         18 tis.Kč 

                                                  org. 513 o           3 tis.Kč 

                                                  org. 514 o         33 tis.Kč 

                                                  org. 516 o         80 tis.Kč  

                                                  org. 518 o         16 tis.Kč 

                                                  org. 519 o         34 tis.Kč                      

                                                  org. 520 o         26 tis.Kč 

                                                  org. 523 o           3 tis.Kč 

z v y š u j í  výdaje z FV minulých let mezi krajem a obcemi 

na § 6402, pol. 5366, ÚZ 319, ORJ 120 o  50 tis.Kč 

z v y š u j e 

- financování na ORJ 120, pol. 8115 o 22 462 tis.Kč 

- rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 22 462 

tis.Kč                                                                                         

s n i ž u j e 

- financování na pol. 8115 o 16 261 tis.Kč                                                       

městské obvody celkem: 

       - zvýší převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje 
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         na § 6330, pol. 5347, ÚZ 6402 o 7 327 tis.Kč 

      - zvýší financování na  pol. 8115 o 7 327 tis.Kč 

městské obvody celkem: 

       - zvýší převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy 

         § 6330, pol. 4137, ÚZ 6402 o  10 994 tis.Kč 

       - sníží financování na  pol. 8115 o 10 994 tis.Kč                                                   

  

5) ukládá 

  
radě města realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

ZM_M 100 
Návrh na rozdělení volných zdrojů u základního běžného účtu 
  
Usnesení číslo: 1725/ZM1418/27 

(zn.předkl.) 
29 

  
k usnesení č. 06731/RM1418/97 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
návrh  na  rozdělení volných zdrojů u základního běžného účtu v celkové výši 1 033 510 

tis.Kč 

  

2) rozhodlo 

  
o poskytnutí finančních prostředků městskému obvodu 

Slezská Ostrava ve výši 4 000 tis.Kč na opravu chodníku podél komunikace ul. Vratimovská 

                           ve výši 4 826 tis.Kč na opravu rozvodů vody a odpadů v učeb. pavilonu 

ZŠ Bohumínská, Sl. Ostrava  

Ostrava-Jih ve výši 500 tis.Kč na opravu dopravního hřiště na ul. A. Kučery 

Poruba ve výši 11 000 tis.Kč na parkoviště Alžírská 

Vítkovice ve výši 1 139 tis.Kč na opravu chodníku Kořenského 

Pustkovec ve výši 320 tis.Kč na opravu chodníků ul. Opavská a zálivky ul. Technologická 

Mariánské Hory a Hulváky ve výši 2 660 tis.Kč na rekonstrukci Baarova, přechod pro chodce 

Lhotka ve výši 3 000 tis.Kč na výstavbu budovy technického zázemí městského obvodu 

Lhotka 

Petřkovice ve výši 6 145 tis.Kč na rekonstrukci školních šaten ZŠ Petřkovice 
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Polanka nad Odrou ve výši 10 000 tis.Kč na stavební úpravy školy č.p.330 

Svinov ve výši 10 000 tis.Kč na opravu místních komunikací po rekonstrukci kanalizace, 

vodovodů a plynovodů v Ostravě-Svinově, II. etapa 

  

3) rozhodlo 

  
o poskytnutí návratných finančních výpomocí v rámci  projektu “Rozvoj rovného přístupu ke 

vzdělávání ve městě Ostrava II” subjektům uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu dle 

průvodního dopisu z přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

4) schvaluje 

  
4.1. úpravu závazného ukazatele 

- zvýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci 

Středisko volného času Korunka, Ostrava-Mar. Hory, p.o. o 164 tis.Kč 

Středisko volného času, Ostrava-Zábřeh, p.o. o 300 tis.Kč 

Dům dětí a mládeže, Ostrava-Poruba, p.o. o 151 tis.Kč 

Středisko volného času, Ostrava-Moravská Ostrava, p.o. o 319 tis.Kč  

Národní divadlo moravskoslezské o 5 694 tis.Kč 

Divadlo loutek Ostrava o 912 tis.Kč 

Komorní scéna Aréna o 326 tis.Kč 

Lidová konzervatoř a Múzická škola o 391 tis.Kč 

Knihovna města Ostravy o 1 711 tis.Kč 

Ostravské muzeum o 1 708 tis.Kč 

Dětské centrum Domeček o 55 tis.Kč 

Městská nemocnice Ostrava o 119 000 tis.Kč 

Zoologická zahrada Ostrava o 6 637 tis.Kč 

PLATO Ostrava o 413 tis.Kč 

4.2. úpravu závazného ukazatele  

a) navýšení neinvestičního příspěvku na základě smlouvy o závazku veřejné služby a 

vyrovnávací platbě za jeho výkon takto: 

č. smlouvy 03180/2015/SOC Domov Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace o 

2 500 tis.Kč 

č. smlouvy 02872/2015/SOC Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěková organizace o 2 

500 tis.Kč 

b) navýšení investičního příspěvku na základě smlouvy o závazku veřejné služby a 

vyrovnávací platbě za jeho výkon takto: 

č. smlouvy 02980/2015/SOC Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková 
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organizace o 700 tis.Kč 

č. smlouvy 03180/2015/SOC Domov Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace o 

13 000 tis.Kč 

  

5) rozhodlo 

  
a) o poskytnutí neinvestiční dotace a uzavření smlouvy s Vysokou školou báňskou - 

Technickou univerzitou se sídlem tř. 17. listopadu 15, Ostrava-Poruba, IČO 61989100 dle 

přílohy č. 4 předloženého materiálu 

b) o poskytnutí neinvestiční dotace a uzavření smlouvy s Ostravskou univerzitou se 

sídlem Dvořákova 138/7, 703 03 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 61988987 dle přílohy č. 5 

předloženého materiálu 

c) o poskytnutí neinvestiční dotace a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě se společností Dům 

kultury města Ostravy, a.s. se sídlem ul. 28. října 2556/124, 702 00 Ostrava, IČO 4751595 dle 

přílohy č. 6 předloženého materiálu 

d) o poskytnutí neinvestiční dotace a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě se společností Dům 

kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o. se sídlem nám. SNP 1, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 

47973145 dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

e) o poskytnutí neinvestiční dotace a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě se společností DK 

POKLAD, s.r.o. se sídlem M. Kopeckého 675, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO 47670576 dle 

přílohy č. 8 předloženého materiálu 

f)  o poskytnutí neinvestiční dotace a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě se společností 

Ostravské výstavy, a.s. se sídlem Černá louka 3235, 702 00 Ostrava, IČO 25399471 dle přílohy 

č. 9 předloženého materiálu 

  

6) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j e  financování na pol. 8115 o 1 033 510 tis.Kč 

z v y š u j í   

- běžné výdaje 

na § 3299, pol. 5901, ORJ 140, org. 100000000 o 1 648 tis.Kč 

                  pol. 5901, ÚZ 7113 o 10 000 tis.Kč    
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na § 3419, pol. 5139, ORJ 161 o 300 tis.Kč  

na § 3319, pol. 5901, ORJ 160 o 7 000 tis.Kč           

na § 4357, pol. 5909, ORJ 180, ÚZ 12 o 14 000 tis.Kč   

na § 2141, pol. 5169, ORJ 221 o 270 tis.Kč 

na § 2292, pol. 5193, ORJ 100, ÚZ 9205, org. 9205 o 50 000 tis.Kč 

na § 2212, pol. 5171, ORJ 100 o 16 530 tis.Kč 

na § 2292, pol. 5193, ORJ 100, org. 9205 o 45 000 tis.Kč 

na § 2310, pol. 5171, ORJ 230 o 18 000 tis.Kč 

na § 3745, pol. 5901, ORJ 300, ÚZ 7120 o 878 tis.Kč 

na § 4350, pol. 5909, ORJ 180, ÚZ 2004 o 10 452 tis.Kč 

na § 6171, pol. 5161, ORJ 130 o 5 000 tis.Kč 

na § 3639, pol. 5171, ORJ 136 o 8 134 tis.Kč 

na § 3319, pol. 5901, ORJ 160 o 18 000 tis.Kč 

- neinvestiční půjčené prostředky 

na § 3299, pol. 5651, ORJ 140 o 1 941 tis.Kč 

                                  ORJ 140, org. 82 o 144 tis.Kč 

- investiční půjčené prostředky 

na § 3299, pol. 6451, ORJ 140 o 267 tis.Kč 

- kapitálové výdaje 

na § 3639, pol. 6201, ORJ 125 o 3 700 tis.Kč 

                  pol. 6130 ORJ 137 o 92 333 tis.Kč 

                  pol. 6121 ORJ 137 o 41 162 tis.Kč 

na § 5311, pol. 6111, ORJ 270 o 600 tis.Kč 

                  pol. 6125, ORJ 270 o 4 400 tis.Kč  

na § 3599, pol. 6909, ORJ 170, ÚZ 1070 o 120 000 tis.Kč 

na § 5512, pol. 6123, ORJ 121 o 13 300 tis.Kč 

na ORJ 230, § 3319, pol. 6121, org. 2011 o 11 000 tis.Kč 

                     § 2212, pol. 6121, org. 3136 o 5 000 tis.Kč 

                     § 2271, pol. 6121, org. 3150 o 12 000 tis.Kč 

                     § 2212, pol. 6121, org. 3172 o 12 000 tis.Kč 

                                                   org. 3203 o 185 tis.Kč 

                     § 2219, pol. 6121, org. 3218 o 8 000 tis.Kč 

                     § 3631, pol. 6121, org. 4300 o 800 tis.Kč 

                                                   org. 4303 o 930 tis.Kč 

                                                   org. 4313 o 2 000 tis.Kč 

                                                   org. 4324 o 360 tis.Kč 

                     § 3745, pol. 6121, org. 5045 o 300 tis.Kč 

                     § 4374, pol. 6121, org. 6052 o 2 000 tis.Kč 

                     § 3111, pol. 6121, org. 6320 o 500 tis.Kč 

                     § 3113, pol. 6121, org. 6321 o 500 tis.Kč 

                     § 3421, pol. 6121, org. 6325 o 8 000 tis.Kč 

                     § 2212, pol. 6121, org. 7255 o 4 000 tis.Kč 

                     § 2321, pol. 6121, org. 7348 o 3 500 tis.Kč 
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                     § 5522, pol. 6121, org. 8127 o 4 000 tis.Kč      

                     § 6409, pol. 6909 o 11 840 tis.Kč 

                     § 6409, pol. 6909, ÚZ 1080 o 60 091 tis.Kč  

- neinvestiční transfery 

na § 3299, pol. 5332, ORJ 140 o 300 tis.Kč 

na § 3233, pol. 5331, ORJ 140, ÚZ 81, org. 81 o 164 tis.Kč 

                                                   ÚZ 82, org. 82 o 300 tis.Kč 

                                                   ÚZ 83, org. 83 o 151 tis.Kč 

                                                   ÚZ 84, org. 84 o 319 tis.Kč   

na § 3419, pol. 5213, ORJ 161 o 10 000 tis.Kč 

na § 3419, pol. 5222, ORJ 161 o 15 000 tis.Kč 

                                                  o 2 000 tis.Kč 

na § 3392, pol. 5213, ORJ 160, org. 4257 o 1 300 tis.Kč 

                                                   org. 4258 o 400 tis.Kč 

                                                   org. 4259 o 3 200 tis.Kč    

na § 2141, pol. 5213, ORJ 160 o 2 700 tis.Kč 

na § 3311, pol. 5331, ORJ 160, ÚZ 2003, org. 4234 o 1 357 tis.Kč 

                                                                   org. 4240 o 382 tis.Kč 

                                                                   org. 4251 o 250 tis.Kč 

na § 3319, pol. 5331, ORJ 160, ÚZ 2003, org. 4254 o 162 tis.Kč 

na § 3314, pol. 5331, ORJ 160, ÚZ 2003, org. 4214 o 560 tis.Kč 

na § 3315, pol. 5331, ORJ 160, ÚZ 2003, org. 4215 o 282 tis.Kč 

na § 3311, pol. 5331, ORJ 160, ÚZ 4234, org. 4234 o 4 337 tis.Kč 

                                                   ÚZ 4240, org. 4240 o 530 tis.Kč 

                                                   ÚZ 4251, org. 4251 o 76 tis.Kč 

na § 3314, pol. 5331, ORJ 160, ÚZ 3314, org. 4214 o 1 151 tis.Kč 

na § 3315, pol. 5331, ORJ 160, ÚZ 3315, org. 4215 o 1 426 tis.Kč 

                                                   ÚZ 3350, org. 4250 o 413 tis.Kč 

na § 3319, pol. 5331, ORJ 160, ÚZ 4254, org. 4254 o 229 tis.Kč 

na § 3741, pol. 5331, ORJ 190, ÚZ 4270, org. 4270 o 6 637 tis.Kč  

na § 3522, pool. 5331, ORJ 170, org. 4241 o 119 000 tis.Kč                                          

na § 3529, pol. 5331, ORJ 170, ÚZ 11, org. 4245 o 55 tis.Kč 

na § 4357, pol. 5331, ORJ 180, org. 39 o 2 500 tis.Kč 

na § 4350, pol. 5331, ORJ 180, org. 37 o 2 000 tis.Kč 

na § 4357, pol. 5331, ORJ 180, org. 37 o 500 tis.Kč 

na § 3745, pol. 5222, ORJ 300, ÚZ 7120 o 90 tis.Kč 

                  pol. 5332, ORJ 300, ÚZ 7120 o 70 tis.Kč 

na § 3319, pol. 5222, ORJ 300, ÚZ 7120 o 95 tis.Kč 

na § 3745, pol. 5493, ORJ 300, ÚZ 7120 o 999 tis.Kč 

                  pol. 5339, ORJ 300, ÚZ 7120 o 310 tis.Kč 

                  pol. 5222, ORJ 300, ÚZ 7120 o 198 tis.Kč 

                  pol. 5229, ORJ 300, ÚZ 7120 o 5 tis.Kč  

- investiční transfery 

na § 3412, pol. 6313, ORJ 161, org. 4262 o 30 238 tis.Kč 

na § 4357, pol. 6351, ORJ 180, org. 39 o 13 000 tis.Kč 
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na § 4350, pol. 6351, ORJ 180, org. 36 o 700 tis.Kč 

na § 3419, pol. 6322, ORJ 161 o 3 000 tis.Kč 

na § 3745, pol. 6322, ORJ 300, ÚZ 7120 o 80 tis.Kč 

                  pol. 6324, ORJ 300, ÚZ 7120 o 86 tis.Kč 

na § 3319, pol. 6313, ORJ 300, ÚZ 7120 o 393 tis.Kč      

na § 3745, pol. 6352, ORJ 300, ÚZ 7120 o 846 tis.Kč 

                  pol. 6359, ORJ 300, ÚZ 7120 o 690 tis.Kč      

                  pol. 6329, ORJ 300, ÚZ 7120 o 260 tis.Kč 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, org. 502 o 6 358 tis.Kč 

                                   org. 503 o 5 437 tis.Kč 

                                   org. 504 o 14 254 tis.Kč  

                                   org. 505 o 9 026 tis.Kč 

                                   org. 506 o 496 tis.Kč 

                                   org. 507 o 1 603 tis.Kč 

                                   org. 508 o 1 020 tis.Kč 

                                   org. 509 o 333 tis.Kč 

                                   org. 510 o 2 214 tis.Kč 

                                   org. 511 o 609 tis.Kč 

                                   org. 512 o 247 tis.Kč 

                                   org. 513 o 488 tis.Kč 

                                   org. 514 o 428 tis.Kč 

                                   org. 515 o 345 tis.Kč  

                                   org. 516 o 678 tis.Kč 

                                   org. 517 o 1 728 tis.Kč 

                                   org. 518 o 535 tis.Kč 

                                   org. 519 o 336 tis.Kč 

                                   org. 520 o 1 191 tis.Kč 

                                   org. 521 o 991 tis.Kč 

                                   org. 522 o 1 319 tis.Kč 

                                   org. 523 o 449 tis.Kč 

                                   org. 524 o 326 tis.Kč  

                                   ÚZ 3500, org. 605 o 11 000 tis.Kč 

                                                   org. 610 o 2 660 tis.Kč 

                                                   org. 611 o 5 587 tis.Kč 

                                                   org. 612 o 3 000 tis.Kč 

                                                   org. 620 o 10 000 tis.Kč 

                                  ÚZ 93,  org. 503 o 8 826 tis.Kč 

                                               org. 504 o 500 tis.Kč 

                                               org. 507 o 1 139 tis.Kč 

                                               org. 509 o 320 tis.Kč 

                                               org. 511 o 558 tis.Kč 

                                               org. 522 o 10 000 tis.Kč  

z v y š u j e  
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- rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 20 703 tis.Kč 

- účelová rezerva pro městské obvody na investice 

na § 6409, pol. 5901, ÚZ 6330 o 50 000 tis.Kč 

Městské obvody dle přílohy č. 1 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, org. 5xx celkem o 50 411 tis.Kč 

- zvýší výdaje na § xxxx, pol. xxxx o 50 411 tis.Kč 

Městský obvod Slezská Ostrava 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 503 o 8 826 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na opravu chodníků podél komunikace ul. Vratimovská 

na § 2219, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 4 000 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na opravu rozvodů vody a odpadů v učebnovém pavilonu ZŠ Bohumínská 

na § 3113, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 4 826 tis.Kč 

Městský obvod Ostrava-Jih 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 504 o 500 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na opravu dopravního hřiště na ul. A. Kučery 

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 500 tis.Kč 

Městský obvod Poruba 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 605 o 11 000 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci 3962 - parkoviště Alžírská 

na § 2219, pol. 61xx, ÚZ 3500 o 11 000 tis.Kč 

Městský obvod Vítkovice 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 507 o 1 139 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na opravu chodníku ul. Kořenského 

na § 2219, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 1 139 tis.Kč 

Městský obvod Pustkovec 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 509 o 320 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na opravu chodníků ul. Opavská a zálivky ul. Technologická 
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na § 2219, piol. 5xxx, ÚZ 93 o 320 tis.Kč 

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 610 o 2 660 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci 3963 - Rekonstrukce Baarova, přechod pro chodce 

na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500 o 2 660 tis.Kč 

Městský obvod Pettřkovice 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 511 o 558 tis.Kč 

                                   ÚZ 3500, org. 611 o 5 587 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na rekonstrukci školních šaten ZŠ Petřkovice 

na § 3113, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 558 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci 6909 - rekonstrukce školních šaten ZŠ Petřkovice 

na § 3113, pol. 61xx, ÚZ 3500 o 5 587 tis.Kč 

Městský obvod Lhotka 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 612 o 3 000 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci 8773 - budova technického zázemí městského obvodu Lhotka 

na § xxxx, pol. 61xx, ÚZ 3500 o 3 000 tis.Kč 

Městský obvod Polanka nad Odrou 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 620 o 10 000 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci 8774 - stavební úpravy školy č.p.330 

na § 311x, pol. 61xx, ÚZ 3500 o 10 000 tis.Kč 

Městský obvod Svinov 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 522 o 10 000 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na opravu místních komunikací po rekonstrukci kanalizace, vodovodů a 

plynovodů v Ostravě-Svinově, II. etapa na § 221x, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 10 000 tis.Kč 

  

7) ukládá 

  
radě města realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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ZM_M 60 
Zpráva o hospodaření statutárního města Ostrava za první čtvrtletí roku 
2017 
  
Usnesení číslo: 1726/ZM1418/27 

(zn.předkl.) 
29 

  
k usnesení č. 06540/RM1418/95 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) projednalo 

  
 zprávu o hospodaření města za 1. čtvrtletí roku 2017 

  

 
ZM_M 61 
Úprava rozpočtu 
  
Usnesení číslo: 1727/ZM1418/27 

(zn.předkl.) 
29 

  
k usnesení č. 06631/RM1418/96 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í  kapitálové výdaje 

na § 2271, pol. 6121, ORJ 230, ÚZ 1080, org. 3150 o 56 000 tis.Kč 

s n i ž u j e  účelová rezerva pro strategické investice 

na § 6409, pol. 6909, ORJ 230, ÚZ 1080 o 56 000 tis.Kč 

  

2) ukládá 

  
radě města realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

ZM_M 101 
Plnění usnesení zastupitelstva města č. 590/12 ze dne 17.12.2003 - 
pohledávky statutárního města Ostravy ke dni 31.12.2016 
  

(zn.předkl.) 
29 
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Usnesení číslo: 1728/ZM1418/27 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) projednalo 

  
stav pohledávek statutárního města Ostravy ke dni 31.12.2016 dle důvodové zprávy 

  

 Vyřizuje: Odbor financí a rozpočtu T: 21.06.2017 

  
 

ZM_M 102 
Informace o činnosti zástupců města v odborné pracovní komisi 
ustavené na základě Smlouvy o spolupráci a závazcích s Dalkia Česká 
republika, a.s. (dnes Veolia Energie ČR, a.s.) 
  
Usnesení číslo: 1729/ZM1418/27 

(zn.předkl.) 
29 

  
k usnesení č. 06729/RM1418/97 
k usnesení č. 1415/ZM1418/21 
k usnesení č. 1082/ZM1418/17 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) bere na vědomí 

  
informaci o činnosti zástupců města v odborné pracovní komisi ustavené na základě Smlouvy o 

spolupráci a závazcích s Dalkia Česká republika, a.s. (dnes Veolia Energie ČR, a.s.) 

  

 
ZM_M 76 
Program na poskytnutí mimořádných peněžních prostředků z rozpočtu 
statutárního města Ostravy pro období 2017 - 2018 v oblasti sportu 
  
Usnesení číslo: 1730/ZM1418/27 

(zn.předkl.) 
46 

  
k usnesení č. 06671/RM1418/97 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
a) program na poskytnutí mimořádných peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města 

Ostravy pro období 2017-2018 v oblasti sportu, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

b) návrh na vyhlášení výběrového řízení pro poskytnutí mimořádných peněžních prostředků z 
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rozpočtu statutárního města Ostravy pro období 2017-2018 v oblasti sportu dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo 

  
o vyhlášení výběrového řízení pro poskytnutí mimořádných peněžních prostředků z rozpočtu 

statutárního města Ostravy pro období 2017-2018 v oblasti sportu dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 77 
Žádost Českého volejbalového svazu o poskytnutí dotace z rozpočtu 
statutárního města Ostrava na realizaci významné mezinárodní 
sportovní akce „Final Four FIVB Volleyball World Grand Prix ve 
volejbalu žen” 
  
Usnesení číslo: 1731/ZM1418/27 

(zn.předkl.) 
46 

  
k usnesení č. 06672/RM1418/97 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace Českému volejbalovému svazu, IČO 00540285, se 

sídlem: Zátopkova 100/2, Břevnov, PSČ 169 00 Praha ve výši 300 tis. Kč na realizaci 

významné akce” Final Four FIVB Volleyball World Grand Prix ve volejbalu žen” dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace 

mezi statutárním městem Ostrava a výše uvedeným subjektem dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

snižuje rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 300 tis. Kč 

zvyšují neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5222, ORJ 161 o 300 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
radě města 
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realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

ZM_M 78 
Návrh na uzavření dodatků k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí 
účelových dotací obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení 
města Ostravy, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 1732/ZM1418/27 

(zn.předkl.) 
46 

  
k usnesení č. 06669/RM1418/97 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o uzavření dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace z 

rozpočtu statutárního města Ostravy evid. č. 2787/2015/KSV  ze dne 29.10.2015, ve znění 

Dodatku č. 1 ze dne 05.01.2017, s obchodní společností Sportovní a rekreační zařízení města 

Ostravy, s.r.o., Čkalovova 6144/20, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO 25385691 dle přílohy č. 4 

předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo 

  
o uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace  evid. 

č. 1831/2016/ŠaS ze dne 29.06.2016 s obchodní společností Sportovní a rekreační zařízení 

města Ostravy, s.r.o., Čkalovova 6144/20, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO 25385691 dle přílohy 

č. 7 předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

snižují investiční transfery 

na § 3412, pol. 6313, ORG 4262, ORJ 161 o 6 905 tis. Kč 

zvyšují neinvestiční transfery 

na § 3412, pol. 5213, ORG 4262, ÚZ 2003, ORJ 161 o 6 905 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
radě města 
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realizovat rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

ZM_M 79 
Návrh na poskytnutí účelových dotací z odvodů z loterií a jiných 
podobných her pro období 2017-2018 v oblasti sportu 
  
Usnesení číslo: 1733/ZM1418/27 

(zn.předkl.) 
46 

  
k usnesení č. 06668/RM1418/97 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o neposkytnutí účelových dotací z odvodů z loterií a jiných podobných her v oblasti sportu pro 

období 2017-2018 žadatelům o účelovou dotaci uvedeným v příloze č. 1 předloženého 

materiálu z důvodu vyřazení žádostí z výběrového řízení pro nesplnění formálních náležitostí 

  

2) rozhodlo 

  
o poskytnutí účelových dotací z odvodů z loterií a jiných podobných her v oblasti sportu pro 

období 2017-2018  příjemcům dotací uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu, a to ve 

výši dle uvedené přílohy č. 2, a dle důvodové zprávy předloženého materiálu a o uzavření 

veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelových dotací mezi statutárním městem Ostrava a 

příjemci účelových dotací uvedenými v tomto bodě usnesení, a dle přílohy č. 4 předloženého 

materiálu 

  

3) rozhodlo 

  
o neposkytnutí účelových dotací z odvodů z loterií a jiných podobných her v oblasti sportu pro 

období 2017-2018 žadatelům o účelovou dotaci uvedeným v příloze č. 3 předloženého 

materiálu a dle důvodové zprávy 

  

4) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- snižují 

neinvestiční  transfery 

na § 3419, pol. 5213, ÚZ 1355, ORJ 161  o 36 050 tis. Kč 
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- zvyšují 

neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5212, ÚZ 1355, ORJ 161  o      100 tis. Kč    

na § 3419, pol. 5222, ÚZ 1355, ORJ 161  o 33 755 tis. Kč 

investiční transfery 

na § 3419, pol. 6322, ÚZ 1355, ORJ 161  o   2 195 tis. Kč 

  

5) ukládá 

  
radě města 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 4) tohoto usnesení 

Termín: 30.06.2017 

  

 
ZM_M 80 
Uzavření smlouvy o spolupráci při uspořádání olympijského parku 
Ostrava 2018 s Českým olympijským výborem a uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1734/ZM1418/27 

(zn.předkl.) 
46 

  
k usnesení č. 06673/RM1418/97 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) souhlasí 

  
s uzavřením Smlouvy o spolupráci při uspořádání olympijského parku s Českým olympijským 

výborem se sídlem Benešovská 1925/6, 101 00 Praha 10, IČO 48546607 dle přílohy č. 1 tohoto 

materiálu a dále s poskytnutím neinvestiční účelové dotace ve výši 10 000 tis. Kč Českému 

olympijskému výboru, se sídlem Benešovská 1925/6, 101 00 Praha 10, IČO 48546607 a s 

uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy 

mezi statutárním městem Ostrava a příjemcem uvedeným v tomto bodě usnesení dle přílohy č. 

3 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 81 
Žádost BUVI Promotion s.r.o. o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 
statutárního města Ostravy na projekt “XIII. Festival dřeva, MČR 
STIHL®TIMBERSPORTS®CZECH SERIES Ostrava 2017” 
  

(zn.předkl.) 
46 
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Usnesení číslo: 1735/ZM1418/27 
  
k usnesení č. 06674/RM1418/97 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace BUVI Promotion s.r.o., IČO 26812576, se sídlem 

Dolní náměstí 17/9, 746 01 Opava - Město na realizaci projektu  ”XIII. Festival dřeva, MČR 

STIHL® TIMBERSPORTS®CZECH SERIES Ostrava 2017” ve výši 100 tis. Kč dle přílohy č. 

1 předloženého materiálu a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace 

mezi statutárním městem Ostrava a výše uvedeným subjektem dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

snižuje rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 100 tis. Kč 

zvyšují neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5213, ORJ 161 o 100 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
radě města 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

ZM_M 70 
Návrh na výkup nemovitostí v k. ú. Hrušov, obec Ostrava (Gravitační 
odvodnění Hrušova) 
  
Usnesení číslo: 1736/ZM1418/27 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 06659/RM1418/97 
  
Zastupitelstvo města 
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1) rozhodlo 

  
koupit pozemky: 

- parc. č. 265 

- parc. č. 266/1 

- parc. č. 266/2 

- parc. č. 267/1 

- parc. č. 268 

- parc. č. 291/1 

- parc. č. 291/3 

- parc. č. 292 

- parc. č. 293 

- parc. č. 294 

vše v k. ú. Hrušov, obec Ostrava 

od spoluvlastníků: 

paní XXXX XXXXXXXXXX, rok nar. XXXXX XXXXX XX XX XXX XXX XX 

XXXXXXXXXX, spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1/5 

pana XXXXX XXXXXX, rok nar. XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX 

XXXXXXX, spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1/5 

paní XXXX XXXXXXXX, rok nar. XXXXX XXXXX XX XX XXX XXX XX 

XXXXXXXXXX, spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1/5 

paní XXXXXXX XXXXXXXX, rok nar. XXXXX XXXXX XX XX XXX XXX XX 

XXXXXXXXXX, spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1/5 

paní XXXXXX XXXXXXXXX rok nar. XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX 

XXX XX XXXXXXX, spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1/5 

za celkovou kupní cenu 26.815.000,- Kč  a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu a se zdůvodněním odchylky od ceny obvyklé v důvodové zprávě 

  

 
ZM_M 71 
Návrh na uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy, 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci a 
dohody o podmíněném prominutí dluhu k nemovitým věcem v k.ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita Na Karolině, Havlíčkovo 
nábřeží, Smetanovo náměstí, Černá louka) 
  
Usnesení číslo: 1737/ZM1418/27 

(zn.předkl.) 
32 
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k usnesení č. 06661/RM1418/97 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
uzavřít smlouvu o uzavření budoucí darovací smlouvy  s Ostravskou univerzitou, Dvořákova 

138/7, Ostrava-Moravská Ostrava, PSČ 702 00, IČO: 619 88 987  k níže uvedeným 

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

Ostravy,  nesvěřeným 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 
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- pozemek parc. č. 3989 

- pozemek parc. č. 3990 

- pozemek parc. č. 3991 

- pozemek parc. č. 3992 

- 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 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo 

  
uzavřít  veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci Ostravské univerzitě, 

Dvořákova 138/7, Ostrava-Moravská Ostrava, PSČ 702 00, IČO: 619 88 987 ve výši 

10.000.000,- Kč, která bude poskytnuta ve dvou splátkách a to 5.000.000,- Kč do 30. 9. 2017 a 

5.000.000,- Kč do 30. 3. 2018,  na úhradu části nákladů spojených s přípravou a realizací 

veřejných zakázek na zhotovení studie v rozsahu investičního záměru, projektové dokumentace 

pro účely územního řízení a projektové dokumentace pro účely stavebního řízení stavby 

„Fakulty umění a stavby Centra zdravého pohybu“ dle důvodové zprávy a přílohy č. 4 

předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

sníží běžné výdaje 

- na § 2143, pol. 5901, ORJ 300                                  o        4 000 tis. Kč 

- na § 3636, pol. 5901,ÚZ 3636, ORJ 300                   o        1 000 tis. Kč 

z v y š u j í   investiční půjčené prostředky vysokým školám 

- na § 3299, pol. 6452, ORJ 300                                  o         4 000 tis. Kč 

- na § 3299, pol. 6452, ÚZ 3636,  ORJ 300                 o         1 000 tis. Kč 

  

4) rozhodlo 

  
uzavřít dohodu o podmíněném prominutí dluhu dle ust. § 1995 obč. zák., s Ostravskou 

univerzitou, Dvořákova 138/7, Ostrava-Moravská Ostrava, PSČ 702 00, IČO: 619 88 987 dle 

přílohy č. 5 předloženého materiálu    
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ZM_M 22 
Delegace zástupců statutárního města Ostravy na valné hromady 
obchodních společností s majetkovou účastí statutárního města 
Ostravy 
  
Usnesení číslo: 1738/ZM1418/27 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 06430/RM1418/94 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) odvolává 

  
delegace Ing. Martina Štěpánka, Ph.D. jako zástupce statutárního města Ostravy na valné 

hromady obchodních společností s majetkovou účastí statutárního města Ostravy: 

Vědecko-technologický park Ostrava, a.s. 

Sídlo: Ostrava - Pustkovec, Technologická 372/2, PSČ 708 00, IČ: 25379631        

                                                                                                                                                         

Koordinátor ODIS s.r.o. 

Sídlo: Ostrava - Moravská Ostrava, Na Hradbách 1440/16, PSČ 702 00, IČ: 64613895 

Ostrava 2018, s.r.o.                                                                                                                     

Sídlo: Ostrava - Vítkovice, Závodní 2891/86, PSČ 703 00, IČ: 28597966 

Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s. 

Sídlo: Mošnov, č.p. 316, PSČ 742 51, IČ: 60792914 

  

2) deleguje 

  
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2) písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení) ve znění pozdějších předpisů zástupce statutárního města Ostravy na valné hromady 

obchodních společností s majetkovou účastí statutárního města Ostravy v následujícím složení: 

Vědecko-technologický park Ostrava, a.s. 

Sídlo: Ostrava - Pustkovec, Technologická 372/2, PSČ 708 00, IČ: 25379631   

třetí náhradník: Ing. Vladimír Cigánek, náměstek primátora 
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Koordinátor ODIS s.r.o. 

Sídlo: Ostrava - Moravská Ostrava, Na Hradbách 1440/16, PSČ 702 00, IČ: 64613895 

třetí náhradník: Ing. Vladimír Cigánek, náměstek primátora 

Ostrava 2018, s.r.o. 

Sídlo: Ostrava - Vítkovice, Závodní 2891/86, PSČ 703 00, IČ:28597966 

delegovaný zástupce: Ing. Vladimír Cigánek, náměstek primátora 

Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s. 

Sídlo: Mošnov, č.p. 316, PSČ 742 51, IČ: 60792914 

první náhradník: Ing. Vladimír Cigánek, náměstek primátora 

  

 
ZM_M 23 
Návrh nevyhovět žádosti fyzické osoby - pozemek p.p.č. 59/10, k.ú. 
Michálkovice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1739/ZM1418/27 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 06446/RM1418/94 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) projednalo 

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

XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX týkající se části pozemku p.p.č. 59/10, k.ú. 

Michálkovice, obec Ostrava 

a rozhodlo nevyhovět žádosti XXXXX XXXXXXXXXX 

  

 
ZM_M 24 
Žádost o podpis souhlasného prohlášení o vydržení vlastnického práva 
k pozemku v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava 
  

(zn.předkl.) 
32 
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Usnesení číslo: 1740/ZM1418/27 
  
k usnesení č. 06604/RM1418/96 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) projednalo 

  
žádost žadatele XXXXXXX XXXXXX o podpis souhlasného prohlášení o vydržení 

vlastnického práva k pozemku parc.č. 313/2 v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava, ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Krásné Pole dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo 

  
že město má za to, že je vlastníkem pozemku parc.č. 313/2 v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava, 

svěřeno městskému obvodu Krásné Pole a že nedošlo k vydržení vlastnického práva k 

uvedenému pozemku žadatelem XXXXXXXX XXXXXXX nebo jeho právním předchůdcem, 

na základě kterého žádal město o souhlasné prohlášení vzniku práva k tomuto pozemku 

  

 
ZM_M 25 
Návrh nenabýt majetek nepatrné hodnoty v k.ú. Měrkovice, obec 
Kozlovice 
  
Usnesení číslo: 1741/ZM1418/27 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 06445/RM1418/94 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
nenabýt majetek nepatrné hodnoty po zůstavitelce XXXXXX XXXXXXXX, rok narození 

XXXX, poslední trvalé bydliště XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX 

XXXXXXXXXXXXXX X XXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX, a to: 

- spoluvlastnický podíl ve výši 6/108 na pozemku p.p.č. 3638/15 

- spoluvlastnický podíl ve výši 6/108 na pozemku p.p.č. 3706/1  

  

 
ZM_M 26 
Návrh na úplatný převod pozemku v rámci “Revitalizace knihovny na 
ulici Podroužkova” v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1742/ZM1418/27 

(zn.předkl.) 
32 
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k usnesení č. 06512/RM1418/95 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o úplatném nabytí pozemku parc. č. 3613 zahrada v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, 

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

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

Ostrava 2, 

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

  

 
ZM_M 27 
Návrh na bezúplatné nabytí majetku z vlastnictví ČR - Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových v k. ú. Nová Ves u Ostravy 
(lokalita ulice U Hrůbků) 
  
Usnesení číslo: 1743/ZM1418/27 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 06598/RM1418/96 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
  

nabýt 

z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování 

státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČO 

69797111 

do vlastnictví statutárního města Ostravy, Prokešovo nám. č.8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451, 

a to: 

pozemek p.p.č. 1094 v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, 

a uzavřít Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci 

č. UZSVM/O/968/2017-HMSU, která je přílohou č. 3 předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo 



Statutární město Ostrava 
zastupitelstvo města 

Usnesení 

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

Strana 59/108  

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

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

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

město Ostrava předmětný pozemek nabude do svého vlastnictví 

  

3) rozhodlo 

  
označit pozemek uvedený v bodu 1) tohoto usnesení, jako majetek svěřený městskému obvodu 

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

ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že statutární město Ostrava předmětný 

pozemek nabude do svého vlastnictví 

  

 
ZM_M 28 
Návrh na svěření majetku městskému obvodu Mariánské Hory a 
Hulváky 
  
Usnesení číslo: 1744/ZM1418/27 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 06452/RM1418/94 
  
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 Mariánské Hory a Hulváky 

-  Místní komunikace v Mariánských Horách, ul. Grmelova, Švermova (SO 101) na pozemcích 

p. p. č. 736/1, 736/2, 736/113, 736/339, 736/340, 768/2, 768/6, 768/7, 768/8, 780/14, 816/22, 

976/5, 976/22, 976/26, 976/27, 976/32 a 976/33 v katastrálním území Mariánské Hory, obec 

Ostrava. 

chodníky vedeny pod inventárním číslem 154472 v pořizovací hodnotě 90 899,40 Kč, 

cyklostezka vedena pod inventárním číslem 154473 v pořizovací hodnotě 3 083 004,29 Kč. 

-  Opěrná zeď (SO 201) na pozemcích p. p. č. 976/5, 976/22, 976/27 v katastrálním území 

Mariánské Hory, obec Ostrava, vedena pod inventárním číslem 154474 v pořizovací hodnotě 

4.019.483,10 Kč. 

- Pozemky v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava: 

pozemek p. p. č. 736/339,  ostatní plocha, jiná plocha, inv. č. 156382 v hodnotě 5.600,- Kč,     
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pozemek p. p. č. 736/340, ostatní plocha, jiná plocha, inv. č. 156383 v hodnotě 3.600,- Kč,     

pozemek p. p. č. 768/6, ostatní plocha, ostatní komunikace, inv. č.  53217 v 

hodnotě    20.340,- Kč, 

pozemek p. p. č. 768/8, ostatní plocha, ostatní komunikace, inv. č. 53218 v 

hodnotě               10.620,- Kč, 

pozemek p. p. č. 816/22 v k. ú. Mariánské Hory, ostatní plocha, ostatní komunikace, inv. č. 

110373 v hodnotě  1.084.380,- Kč, 

pozemek p. p. č. 780/14, ostatní plocha, ostatní komunikace, inv. č. 110370 v 

hodnotě  244.200,- Kč, 

pozemek p. p. č. 976/32, ostatní plocha, jiná plocha, inv. č. 156774 v hodnotě   15.840,- Kč,    

pozemek p. p. č. 976/33, ostatní plocha, jiná plocha, inv. č. 156775 v hodnotě   25.080,- Kč 

  

2) rozhodlo 

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

obvodu Mariánské Hory a Hulváky dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 

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

  

3) žádá 

  
starostku městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky o zajištění udržitelnosti projektu 

„Cyklostezka Chemické osady, Grmelova“ dle podmínek stanovených ve smlouvě o poskytnutí 

dotace z rozpočtu Regionální rady ev. č. 0333/2016/OSR a o spolupráci s odborem 

strategického rozvoje při administraci pravidelných zpráv o udržitelnosti projektu 

 

  

 Vyřizuje: Ing. arch. Liana Janáčková, T: 27.10.2021 

 starostka Městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky 

  
 

ZM_M 29 
Návrh na svěření majetku městskému obvodu Třebovice 
  
Usnesení číslo: 1745/ZM1418/27 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 06507/RM1418/95 
  
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 Třebovice 
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- Cyklistická stezka, chodníky (SO 101.1) na pozemcích parc. č. 282, 941/1, 941/36, 959/1, 

959/2, 965, 966/3, 966/4, 990/1, 991/2, 991/9, 991/10, 991/12, 992/1, 992/2 a 4425/5 v k. ú. 

Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava, vedené pod inventárním číslem 157872 v pořizovací 

hodnotě 1.416.244,91 Kč, 

- Pozemek parc. č. 4425/5, ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Třebovice ve Slezsku, 

obec Ostrava, inv. č. 52630 v hodnotě 515.378,- Kč  

  

2) rozhodlo 

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

obvodu Třebovice 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 30 
Návrh na svěření pozemků městskému obvodu Slezská Ostrava, 
městskému obvodu Stará Plesná a městskému obvodu Ostrava-Jih a 
nesvěření pozemku městskému obvodu Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 1746/ZM1418/27 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 06523/RM1418/95 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) si vyhrazuje 

  
rozhodnutí označit jakožto majetek svěřený městskému obvodu Slezská Ostrava dle čl. 9 odst. 

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

pozemky: 

parc. č. 29/4 - ostatní plocha, jiná plocha 

parc. č. 5596/14 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

vše v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

  

2) rozhodlo 

  
označit jakožto majetek svěřený městskému obvodu Slezská Ostrava dle čl. 9 odst. 1 písm. b) 

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

pozemky: 

parc. č. 29/4 - ostatní plocha, jiná plocha 

parc. č. 5596/14 - ostatní plocha, ostatní komunikace 



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 62/108  

vše v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

  

3) si vyhrazuje 

  
rozhodnutí označit jakožto majetek svěřený městskému obvodu  Plesná dle čl. 9 odst. 1 písm. 

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

pozemek parc. č. 856/128 - orná půda v k. ú. Stará Plesná, obec Ostrava 

  

4) rozhodlo 

  
označit jakožto majetek svěřený městskému obvodu  Plesná dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně 

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

pozemek parc. č. 856/128 - orná půda v k. ú. Stará Plesná, obec Ostrava 

  

5) si vyhrazuje 

  
rozhodnutí označit jakožto majetek svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih dle čl. 9 odst. 1 

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

pozemek: 

parc. č. 73/1 - ostatní plocha, jiná plocha 

v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava 

a pozemky: 

p. č. st. 445 - zastavěná plocha, zbořeniště 

p. č. st. 1576 - zastavěná plocha a nádvoří 

p. č. st. 2126 - zastavěná plocha a nádvoří 

p. p. č. 270/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

p. p. č. 318/4 - ostatní plocha, jiná plocha 

p. p. č. 318/7 - ostatní plocha, jiná plocha 

p. p. č. 329/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

p. p. č. 329/3 - ostatní plocha, jiná plocha 

p. p. č. 371/1 - ostatní plocha, zeleň 

p. p. č. 371/23 - ostatní plocha, jiná plocha 

p. p. č. 371/52 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

p. p. č. 371/79 - ostatní plocha, jiná plocha 

p. p. č. 371/80 - ostatní plocha, jiná plocha 

p. p. č. 371/81 - ostatní plocha, jiná plocha 

p. p. č. 371/82 - ostatní plocha, jiná plocha 

p. p. č. 371/83 - ostatní plocha, jiná plocha 

p. p. č. 371/86 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

p. p. č. 371/87 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

p. p. č. 371/90 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
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p. p. č. 371/92 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

p. p. č. 379/7 - ostatní plocha, zeleň 

p. p. č. 379/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

vše v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava 

  

6) rozhodlo 

  
označit jakožto majetek svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih dle čl. 9 odst. 1 písm. b) 

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

pozemek: 

parc. č. 73/1 - ostatní plocha, jiná plocha 

v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava 

a pozemky: 

p. č. st. 445 - zastavěná plocha, zbořeniště 

p. č. st. 1576 - zastavěná plocha a nádvoří 

p. č. st. 2126 - zastavěná plocha a nádvoří 

p. p. č. 270/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

p. p. č. 318/4 - ostatní plocha, jiná plocha 

p. p. č. 318/7 - ostatní plocha, jiná plocha 

p. p. č. 329/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

p. p. č. 329/3 - ostatní plocha, jiná plocha 

p. p. č. 371/1 - ostatní plocha, zeleň 

p. p. č. 371/23 - ostatní plocha, jiná plocha 

p. p. č. 371/52 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

p. p. č. 371/79 - ostatní plocha, jiná plocha 

p. p. č. 371/80 - ostatní plocha, jiná plocha 

p. p. č. 371/81 - ostatní plocha, jiná plocha 

p. p. č. 371/82 - ostatní plocha, jiná plocha 

p. p. č. 371/83 - ostatní plocha, jiná plocha 

p. p. č. 371/86 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

p. p. č. 371/87 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

p. p. č. 371/90 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

p. p. č. 371/92 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

p. p. č. 379/7 - ostatní plocha, zeleň 

p. p. č. 379/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

vše v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava 

  

7) si vyhrazuje 

  
rozhodnutí neoznačit jakožto majetek svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih dle čl. 9 odst. 1 

písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění  
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pozemek p. p. č. 371/91 - ostatní plocha, zeleň v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava 

  

8) rozhodlo 

  
neoznačit jakožto majetek svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih dle čl. 9 odst. 1 písm. b) 

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

pozemek p. p. č. 371/91 - ostatní plocha, zeleň v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava 

  

 
ZM_M 31 
Návrh na svěření majetku městskému obvodu Svinov 
  
Usnesení číslo: 1747/ZM1418/27 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 06599/RM1418/96 
  
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 Svinov 

- Cyklostezka, chodníky (SO 101.3) na pozemcích parc. č. 573/19, 626/1, 647, 648/2, 650/1, 

740/3, 802/1, 802/335, 802/350, 802/375, 802/376 a 3076/1 v katastrálním území Svinov, obec 

Ostrava a široké zpomalovací prahy umístěné na místní komunikaci III. třídy ul. Psohlavců, 

vedené pod inventárním číslem 157934 v pořizovací hodnotě 4.216.799,83 Kč, 

- Zastávka MHD přístřešek (SO 102.3) na pozemku parc. č. 740/3 v katastrálním území 

Svinov, obec Ostrava, vedená pod inventárním číslem 157933 v pořizovací hodnotě 

134.929,79 Kč, 

- Pozemek parc. č. 648/2, ostatní plocha, jiná plocha, v k. ú. Svinov, obec Ostrava, inv. č. 

136401 v hodnotě 97.650,- Kč 

  

2) rozhodlo 

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

obvodu Svinov dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města 
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Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků 

  

 
ZM_M 32 
Návrh darovat nemovité věci v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, 
návrh na záměr města darovat nemovité věci v k.ú. Nová Bělá, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1748/ZM1418/27 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 06590/RM1418/96 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

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

Ostrava, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, a to: 

- pozemek parc.č. 71/196, ost. plocha, ost. komunikace, včetně oplocení 

- pozemek parc.č. 71/197, ost. plocha, jiná plocha 

- pozemek parc.č. 71/198, ost. plocha, sportoviště a rekreační plocha, včetně hřiště 

- pozemek parc.č. 71/199, ost. plocha, sportoviště a rekreační plocha, včetně součástí 

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

a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

 

  

2) rozhodlo 

  
o záměru města darovat části nemovitých věcí v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava, ve vlastnictví 

statutárního města Ostrava, nesvěřené městskému obvodu Nová Bělá, a to: 

- část pozemku parc.č. 567/2, ost. plocha, ost. komunikace, díl g), o výměře 27 m2 a část 

pozemku parc.č. 1736/1, ost. plocha, ost. komunikace, díl f), o výměře 3 m2, dle geometrického 

plánu č. 1536-39/2017 oddělené, sloučené a nově označené jako pozemek parc.č. 567/5, ost. 

plocha, ost. komunikace, o výměře 30 m2 

- část pozemku parc.č. 1653/8, orná půda, o výměře 11 m2, dle téhož geometrického plánu 

oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 1653/44, ost. plocha, zeleň 

- část pozemku parc.č. 1653/8, orná půda, o výměře 37 m2, dle téhož geometrického plánu 

oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 1653/8, orná půda 
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- část pozemku parc.č. 567/2, ost. plocha, ost. komunikace, díl e), o výměře 13 m2, část 

pozemku parc.č. 1653/8, orná půda, díl c), o výměře 8 m2 a část pozemku parc.č. 1736/1, ost. 

plocha, ost. komunikace, díl d), o výměře 16 m2, dle téhož geometrického plánu oddělené, 

sloučené a nově označené jako pozemek parc.č. 1736/6, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 

37 m2 

a o na záměru města darovat nemovité věci v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava, ve vlastnictví 

statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Nová Bělá, a to: 

- pozemek parc.č. 578/4, ost. plocha, zeleň, o výměře 23 m2 

- pozemek parc.č. 578/3, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 184 m2 

- část pozemku parc.č. 1736/2, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 1 m2, dle téhož 

geometrického plánu oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 1736/7, ost. plocha, ost. 

komunikace 

vše včetně součástí, za podmínky, že před uzavřením darovací smlouvy, u níž ž předmětem 

daru bude i pozemek parc.č. 578/3 v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava, bude komunikace na 

pozemku parc.č. 578/3, ost. plocha, ost. komunikace vyjmuta z pasportu místních komunikací 

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

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
 

  

 
ZM_M 33 
Návrh darovat pozemek k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava (ul. 
Boleslavova) 
  
Usnesení číslo: 1749/ZM1418/27 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 06591/RM1418/96 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
darovat pozemek p. p. č. 186/16, včetně jeho součástí, a to podzemních chodeb umístěných pod 

povrchem pozemku 

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

městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky 

do vlastnictví Moravskoslezského kraje, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 708 90 
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692 

a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 34 
Návrh koupit části nemovitých věcí v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1750/ZM1418/27 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 06520/RM1418/95 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
koupit části nemovitých věcí v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava, a to části pozemků: 

- parc. č. 806/64, orná půda, o výměře 182 m2, dle geometrického plánu č. 1538-40/2017 

oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 806/70, orná půda 

- parc. č. 882, ost. plocha, jiná plocha, o výměře 73 m2, dle téhož geometrického plánu 

oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 882/2, ost. plocha, jiná plocha 

- parc. č. 1627/3, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 42 m2, dle téhož geometrického plánu 

oddělenou a nově označenou jako pozemek parc. č. 1627/4, ost. plocha, jiná plocha 

od vlastníka XXXX XXXXX XXXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště X 

XXXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXXX, za dohodnutou kupní cenu v celkové výši 

118.800,00 Kč 

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

Odchylka od ceny obvyklé je zdůvodněna v důvodové zprávě předloženého materiálu
 

  

 
ZM_M 35 
Návrh koupit nemovitou věc v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1751/ZM1418/27 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 06521/RM1418/95 
  
Zastupitelstvo města 
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1) rozhodlo 

  
koupit nemovitou věc v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, a to pozemek parc. č. 1680/3, 

od podílových spoluvlastníků: 

- XXXXX XXXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XX XXXXXXXX XXXXXX 

XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 1/8) 

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

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 1/2) 

- XXXXX XXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXX XXXXXXX 

XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 1/4) 

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

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 1/8) 

za cenu obvyklou celkem 75.850,00 Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 36 
Návrh koupit pozemek v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. 28. 
října), návrh koupit pozemek v k. ú. Přívoz, obec Ostrava (ul. Skladištní) 
  
Usnesení číslo: 1752/ZM1418/27 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 06586/RM1418/96 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
koupit spoluvlastnické podíly k pozemku parc. č. 3594/15 v k. ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava od podílových spoluvlastníků: 

- XXXXXXXXXXX XXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště: XX XXXX XXXX 

XXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXX, podíl o velikosti 1/2 

- XXXXXXXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště: XXXXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX,  podíl o velikosti 1/2 

za celkovou kupní cenu ve výši 60.150,- Kč 

přičemž sjednaná kupní cena každého z výše uvedených spoluvlastnických podílů činí 30.075,- 

Kč 
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a uzavřít kupní smlouvu, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo 

  
koupit pozemek p. p. č. 1552 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 

od společnosti Koblovská komoditní společnost, s.r.o., se sídlem Hřbitovní 362/14, Koblov, 

711 00 Ostrava, IČO 619 72 436 

za kupní cenu 980.000,- Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 37 
Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, návrh svěřit 
nemovité věci v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava městskému obvodu 
Vítkovice 
  
Usnesení číslo: 1753/ZM1418/27 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 06587/RM1418/96 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

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

- pozemek parc.č. 942/5, zast. plocha a nádvoří,  jehož součástí je stavba č.p. 732, bydlení  

- pozemek parc.č. 942/57 

- pozemek parc.č. 942/71 

z vlastnictví Ing. Viliama Wachala,  rok narození XXXX, bydliště XXXXXX XXX XXX XX 

XXXXXXX 

za  sjednanou kupní cenu ve výši 3,188.660,- Kč, 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3  předloženého materiálu 

  

2) si vyhrazuje 

  
rozhodnutí označit  níže uvedené nemovité věci  v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava,  jakožto 
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majetek svěřený  městskému obvodu Vítkovice, dle  čl. 9 odst. (1) písm. b)  Obecně závazné 

vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění,  za podmínky, že statutární město 

Ostrava nabude uvedené nemovité věci do svého vlastnictví, a to: 

- pozemek parc.č. 942/5, zast. plocha a nádvoří,  jehož součástí je stavba č.p. 732, bydlení  

- pozemek parc.č. 942/57 

- pozemek parc.č. 942/71 

  

3) rozhodlo 

  
označit níže uvedené nemovité věci  v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava,  jakožto majetek svěřený 

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

14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění za podmínky, že statutární město Ostrava 

nabude uvedené nemovité věci do svého vlastnictví, a to: 

- pozemek parc.č. 942/5, zast. plocha a nádvoří,  jehož součástí je stavba č.p. 732, bydlení  

- pozemek parc.č. 942/57 

- pozemek parc.č. 942/71  

  

 
ZM_M 38 
Návrh nekoupit pozemky v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava a 
návrh neprodat pozemky v k. ú. Radvanice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1754/ZM1418/27 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 06517/RM1418/95 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
nekoupit pozemky v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, a to: 

- parc. č. 893/107 

- parc. č. 906/3 

- parc. č. 906/4 

- parc. č. 906/5 

- parc. č. 906/6 

- parc. č. 906/7 

- parc. č. 906/8 

- parc. č. 906/10 

- parc. č. 908/2 

- parc. č. 908/3 
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- parc. č. 908/4 

- parc. č. 911/10 

- parc. č. 911/11 

- parc. č. 911/12 

- parc. č. 911/13 

- parc. č. 911/14 

- parc. č. 911/16    

od vlastníka pozemků:  XXXX XXXXX, rok narození XXXX, bytem XXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXX XXXX 

  

2) rozhodlo 

  
o záměru města neprodat pozemky v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, a to: 

- parc. č. 340/1 

- parc. č. 340/2 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Radvanice a Bartovice 

  

 
ZM_M 39 
Návrh na záměr města směnit pozemky k.ú. Moravská Ostrava, k. ú. 
Přívoz, k. ú. Nová Ves u Ostravy, k. ú. Mariánské Hory, návrh na záměr 
města směnit pozemky k. ú. Moravská Ostrava - s ŘSD ČR 
  
Usnesení číslo: 1755/ZM1418/27 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 06588/RM1418/96 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o záměru města směnit pozemky, a to: 

pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

- pozemek parc. č. 3606/25 

- pozemek parc. č. 3606/7 

 k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

 nesvěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
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- pozemek parc. č. 2049/5 

- pozemek parc. č. 2062/4 

- pozemek parc. č. 2087/23 

- pozemek parc. č. 2087/27 

 k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

 svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

- pozemek p.p.č. 497/29 

- pozemek p.p.č. 958/25 

- pozemek p.p.č. 958/26 

 k. ú. Přívoz, obec Ostrava 

 nesvěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

- pozemek p.p.č. 958/27 

- pozemek p.p.č. 966/12 

 k. ú. Přívoz, obec Ostrava 

 svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

za 

pozemky ve vlastnictví České republiky - Ředitelství silnic a dálnic ČR,se sídlem Na Pankráci 

546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČO 659 93 390 

- pozemek parc. č. 2045/20 

 - pozemek parc. č. 2045/18 

 - pozemek parc. č. 2045/28 

 - pozemek parc. č. 2040/17 

 - pozemek parc. č. 2064/54 

 - pozemek parc. č. 2040/19 

 - pozemek parc. č. 1888/2 

 - pozemek parc. č. 1800/71 

 - pozemek parc. č. 1800/72 

 - pozemek parc. č. 1977/20 

 - pozemek parc. č. 1800/51 

 - pozemek parc. č. 1800/52 

 - pozemek parc. č. 1800/69 

 - pozemek parc. č. 1800/70 

 - pozemek parc. č. 1977/18 

 - pozemek parc. č. 1977/19 

 - pozemek parc. č. 1977/39 

 - pozemek parc. č. 1985/9 

 - pozemek parc. č. 3606/36 

 - pozemek parc. č. 2220/8 

 - pozemek parc. č. 2236/2 
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 - pozemek parc. č. 2241/4 

 - pozemek parc. č. 2241/5 

 - pozemek parc. č. 2327/4 

 - pozemek parc. č. 3606/21 

 - pozemek parc. č. 3606/27 

 - pozemek parc. č. 3606/34 

 - pozemek parc. č. 4240/25 

 - pozemek parc. č. 4240/36 

  k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

- pozemek p.p.č. 161/20 

- pozemek p.p.č. 161/21 

- pozemek p.p.č. 161/23 

- pozemek p.p.č.  161/24 

- pozemek p.p.č. 161/26 

- pozemek p.p. č. 161/30 

- pozemek p.p.č. 163/4 

- pozemek p.p.č. 168/59 

- pozemek p.p.č. 168/61 

- pozemek p.p.č. 168/62 

- pozemek p.p.č. 168/63 

- pozemek p.p.č. 168/64 

- pozemek p.p.č. 172/5 

- pozemek p.p.č. 487/4 

- pozemek p.p.č. 1065 

 k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava 

- pozemek p.p.č. 355/71 

 k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 

za podmínky, že Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz vydá souhlasné 

stanovisko ke směně výše uvedených pozemků 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodlo 

  
o záměru města směnit pozemky, a to: 

pozemek parc. č. 2087/24 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

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

Přívoz 
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za 

pozemky ve vlastnictví České republiky - Ředitelství silnic a dálnic ČR,se sídlem Na Pankráci 

546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČO 659 93 390 

 - pozemek parc. č. 1882/1 

 - pozemek parc. č. 1882/4 

 - pozemek parc. č. 1882/5 

k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

za podmínky, že Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz vydá souhlasné 

stanovisko ke směně výše uvedených pozemků 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
ZM_M 40 
Návrh na záměr města nesměnit nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, 
obec Ostrava a návrh na záměr města neprodat část nemovité věci v 
k.ú. Heřmanice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1756/ZM1418/27 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 06589/RM1418/96 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
že město nemá záměr směnit nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví 

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

- parc.č. 4211 

- parc.č. 4212 

- parc.č. 4217 

za pozemky ve vlastnictví obchodní společnosti QT Technik spol. s r.o., se sídlem Těšínská 

2088/179, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, IČO 619 77 837, a to:  

- parc.č. 4200/4 

- parc.č. 4204/1 
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- část pozemku parc.č. 4215, o výměře 65 m2 označenou jako díl “a” a sloučenou do pozemku 

parc.č. 4206, který je ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený MOb Slezská Ostrava, 

dle geometrického č. 4088-249/2016 (viz příloha č. 1/3)
 

  

2) rozhodlo 

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

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

- část pozemku p.p.č. 802/1, o výměře cca 2 m2, dle snímku (viz příloha č. 2/1)
 

  

 
ZM_M 41 
Návrh nezrušit část usnesení ZM týkajícího se účelu užívání svěřených 
nemovitých věcí, návrh na záměr města neprodat nemovité věci, vše v 
k. ú. Přívoz (lokalita ul. Koksární) 
  
Usnesení číslo: 1757/ZM1418/27 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 06518/RM1418/95 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
nezrušit část usnesení zastupitelstva města č. 851/15 ze dne 27.02.2008, a to tak, že se 

nevypouští text ”za účelem realizace sociálního bydlení”  

  

2) rozhodlo 

  
že město nemá záměr prodat 

- pozemek p. č. st. 131, jehož součástí je stavba: Přívoz č. p. 121, jiná stavba 

- pozemek p. č. st. 132, jehož součástí je stavba s č. p. 119, jiná stavba 

- pozemek p. č. st. 910, jehož součástí je stavba s č. p. 892, jiná stavba 

- pozemek p. č. st. 2265, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž 

- pozemek p. p. č. 110/1, 

- pozemek p. p. č. 351/12, 

přípojku kanalizace, přípojku pitné vody na pozemku p. p. č. 351/1, 

zpevněné plochy na pozemku p. p. č. 351/12, pozemku p. č. st. 131 a pozemku p. č. st. 910, 

vše v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 

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

Přívoz 

  



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 76/108  

 
ZM_M 42 
Návrh na záměr města prodat pozemek v k. ú. Moravská Ostrava 
(lokalita ul. Veleslavínova) 
  
Usnesení číslo: 1758/ZM1418/27 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 06437/RM1418/94 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o záměru města prodat 

pozemek parc. č. 839/8, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

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

Přívoz 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
ZM_M 43 
Návrh na záměr města prodat část nemovité věci v k.ú. Radvanice, obec 
Ostrava, návrh na záměr města nedarovat nemovitou věc v k.ú. Slezská 
Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1759/ZM1418/27 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 06438/RM1418/94 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

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

statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Radvanice a Bartovice, a to část 

pozemku parc.č. 2217/23, ost. plocha, neplodná půda, o výměře 834 m2, dle geometrického 

plánu č. 2212-262/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek parc.č. 2217/40, ost. 

plocha, neplodná půda, včetně zpevněné plochy 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodlo 
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že město nemá záměr darovat nemovitou věc v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, ve 

vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava, a to 

pozemek parc.č. 5609/3, ost. plocha, silnice 

  

 
ZM_M 44 
Návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Hrabová, obec 
Ostrava, návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. Proskovice, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1760/ZM1418/27 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 06513/RM1418/95 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o záměru města prodat 

pozemek  parc.č. 190/19 v k.ú. Hrabová, obec Ostrava  ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, nesvěřený městskému obvodu Hrabová 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodlo 

  
o záměru města směnit níže uvedenou nemovitou věc ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 

svěřenou městskému obvodu Proskovice, a to:  

- část  pozemku parc.č. 85/11, orná  půda  o  výměře 850 m2, která  je  dle  geometrického 

plánu č. 866-12/2017 vyhotoveného pro k.ú. Proskovice, obec Ostrava,  označena jako 

pozemek parc.č. 85/11, orná půda v k.ú. Proskovice, obec Ostrava 

za 

níže uvedenou nemovitou věc v podílovém spoluvlastnictví XXXXXX XXXXXXXXXX X 

XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX, oba bydliště XXXXXXXX XXXX XXXXX XXX 

XX, a to: 

- pozemek parc.č. 85/10 v k.ú. Proskovice, obec Ostrava 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 
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ZM_M 45 
Návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Zábřeh nad Odrou, 
návrh na záměr města darovat část nemovité věci v k.ú. Zábřeh-VŽ, vše 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1761/ZM1418/27 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 06514/RM1418/95 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o záměru města prodat pozemek p.p.č. 121/3 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodlo 

  
o záměru města darovat  část pozemku p.p.č. 460/1 - ost. plocha, manipulační plocha v k.ú. 

Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřenou městskému 

obvodu Vítkovice,  dle geodetického zaměření, které je přílohou č. 4/1 předloženého materiálu 

a zároveň si vyhrazuje právo, kdykoliv tento záměr zrušit  

  

 
ZM_M 46 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
obec Ostrava, návrh prodat pozemek v k. ú. Třebovice ve Slezsku, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1762/ZM1418/27 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 06515/RM1418/95 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

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

- pozemek p.p.č. 9/6  

- pozemek p.č.st. 4556, jehož součástí je stavba  bez čp/če, jiná stavba 
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vše ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřené městskému obvodu Ostrava-Jih 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodlo 

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

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřený městskému obvodu Třebovice 

XXXXXX XXXXXXX, rok narození XXXX a XXXXX XXXXXXX, rok narození XXXX, 

oba bytem Kozinova 5437/16, 722 00, Ostrava - Třebovice 

a uzavřít kupní smlouvu, která je přílohou č. 7 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 47 
Návrh na záměr města prodat část nemovité věci a návrh na záměr 
města neprodat část nemovité věci, vše v k.ú. Slezská Ostrava, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1763/ZM1418/27 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 06584/RM1418/96 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

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

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

- část pozemku parc.č. 4280, o výměře 1004 m2 (viz příloha č. 1/3) 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
 

  

2) rozhodlo 

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

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

- část pozemku parc.č. 2169, o výměře 206 m2 (viz příloha č. 2/3)
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ZM_M 48 
Návrh na záměr města prodat část pozemku v k.ú. Moravská Ostrava 
(ul. K Trojhalí) 
  
Usnesení číslo: 1764/ZM1418/27 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 06585/RM1418/96 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o záměru města prodat 

část pozemku parc. č. 3380/35 o výměře 623 m2, v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřenou městskému obvodu Moravská Ostrava a 

Přívoz, která je dle geometrického plánu č. 5714-35/2017 vyhotoveného pro katastrální území 

Moravská Ostrava označena jako pozemek parc. č. 3380/41 v k. ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
ZM_M 49 
Návrh na záměr města prodat části pozemků v areálu 
Vědecko-technologického parku v Ostravě - Pustkovci 
  
Usnesení číslo: 1765/ZM1418/27 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 06605/RM1418/96 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o záměru města  prodat  níže uvedené části pozemků v k. ú. Pustkovec,  obec  Ostrava,      

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřeno městskému obvodu Pustkovec, včetně 

součástí     a příslušenství, a to: 

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

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

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

- část pozemku parc. č. 4685/63 o výměře 848 m2, označená písmenem d 
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- část pozemku parc. č. 4685/89 o výměře 105 m2, označená písmenem c 

všechny části pozemku označené  v geometrickém plánu č. 5677-153/2017 vyhotoveném pro 

k.ú. Pustkovec, obec Ostrava, v roce 2017, a sloučené do pozemku dále označeného jako 

pozemek parc. č. 4685/61 o výměře 1677 m2  dle téhož uvedeného geometrického plánu 

a část pozemku parc. č. 4685/119 o výměře 10 m2, která je dle téhož geometrického 

plánu označená jako pozemek parc. č. 4685/123 

společnosti Elektro MAR, a.s., IČO: 039 15 131, se sídlem Technologická 376/5, Pustkovec, 

708 00 Ostrava 

a zároveň si vyhrazuje právo prodat všechny tyto výše uvedené nemovité věci (části pozemků) 

včetně součástí a příslušenství společně, nebo kteroukoliv z nich jednotlivě, případně i více 

uvedených věcí, přičemž si zároveň vyhrazuje právo tento záměr kdykoliv  zrušit
 

  

 
ZM_M 50 
Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Třebovice ve 
Slezsku, v k.ú. Stará Plesná a v k.ú. Proskovice, vše obec Ostrava a 
prodat nemovité věci v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1766/ZM1418/27 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 06516/RM1418/95 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
že město nemá záměr prodat 

- pozemek parc.č. 930 v k.ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený městskému obvodu Třebovice 

  

2) rozhodlo 

  
že město nemá záměr prodat 

- část pozemku parc.č. 219/1 o výměře 25 m2 v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Plesná, 

dle zákresu, který je přílohou č. 4 tohoto materiálu
 

  

3) rozhodlo 

  
že město nemá záměr prodat 

- část pozemku parc.č. 599/3 o výměře 57 m2 (díl “h”) a část pozemku parc.č. 618/7 o výměře 7 
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m2 

(díl “f “), oba v k.ú. Proskovice, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 

svěřené městskému obvodu Proskovice, které jsou dle geometrického plánu č. 

847-36/2016, vyhotoveného 

pro k.ú. Proskovice, obec Ostrava,  který je přílohou č. 5, označeny jako pozemek parc.č. 

599/3 

v k.ú. Proskovice, obec Ostrava
 

  

4) rozhodlo 

  
o záměru města prodat nemovité věci v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava 

- pozemek parc.č. 721/3 

- část pozemku parc.č. 720/2 o výměře cca 179 m2 dle zákresu, který je přílohou č. 8 tohoto 

materiálu, 

oba ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřeny městskému obvodu Krásné Pole 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
 

  

 
ZM_M 51 
Návrh na záměr města neprodat část nemovité věci v k. ú. Svinov, obec 
Ostrava a návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Krásné 
Pole, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1767/ZM1418/27 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 06597/RM1418/96 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

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

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřenou městskému obvodu Svinov, a to: 

- část pozemku parc.č. 3079/2 o výměře cca 336 m2 - dle zákresu, který je přílohou č.1  

předloženého materiálu 

 

  

2) rozhodlo 

  
o záměru města prodat nemovitou věc v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Krásné Pole, a to: 

- pozemek parc. č. 1994/4 v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava 
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a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
ZM_M 82 
Návrh dodatku č. 4 ke zřizovací listině právnické osoby PLATO Ostrava, 
příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 1768/ZM1418/27 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 06688/RM1418/97 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
dodatek č. 4 ke zřizovací listině ze dne 25. 5. 2016 právnické osoby PLATO Ostrava, 

příspěvková organizace, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 

  

2) stanovuje 

  
že dodatek č. 4 ke zřizovací listině ze dne 25. 5. 2016 právnické osoby PLATO Ostrava, 

příspěvková organizace, podepíše spolu s primátorem Ing. Tomášem Macurou, MBA, 

náměstek primátora Mgr. Radim Babinec 

  

 
ZM_M 83 
Návrh koupit věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1769/ZM1418/27 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 06678/RM1418/97 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

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

- pozemek p.č.st. 52/1, zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Michálkovice, č.p. 100, 
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bydlení a chodník 

- přípojka vody v pozemku p.č.st. 52/1 

- pozemek p.č.st. 52/2, zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Michálkovice, č.p. 120, 

bydlení a trvalé porosty 

- chodník na pozemku p.č.st. 52/2 

- zpevněná plocha na pozemku p.č.st. 52/2 

od vlastníka 

RESIDOMO, s.r.o., IČO 052 53 268, sídlo Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 

Ostrava 

za sjednanou kupní cenu v celkové výši 5.990.000,00 Kč, za podmínky, že před podpisem 

smlouvy osobou oprávněnou tuto smlouvu za statutární město Ostrava podepsat dojde k 

výmazu zástavního práva smluvního a zákazu zcizení a zatížení z listu vlastnictví č. 1587 pro 

k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, který je přílohou č.1/4 předloženého materiálu 

a zahájit jednání ve věci uzavření kupní smlouvy 

  

2) rozhodlo 

  
vyhradit si rozhodnutí označit věci, uvedené v bodu 1) tohoto usnesení, 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 věci statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  

3) rozhodlo 

  
označit věci, uvedené v bodu 1) tohoto usnesení, 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 věci statutární město 

Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  

 
ZM_M 84 
Návrh koupit spoluvlastnické podíly pozemků v k. ú. Bartovice, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1770/ZM1418/27 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 06687/RM1418/97 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 



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 85/108  

  
koupit spoluvlastnické podíly pozemků v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, a to:  

- spoluvlastnický podíl ve výši   6/26  pozemku parc. č. 1566/7 

- spoluvlastnický podíl ve výši   6/14  pozemku parc. č. 1735 

- spoluvlastnický podíl ve výši   1/33  pozemku parc. č. 1167/131 

- spoluvlastnický podíl ve výši   1/33  pozemku parc. č. 1617/1 

- spoluvlastnický podíl ve výši   1/33  pozemku parc. č. 1628/3 

- spoluvlastnický podíl ve výši   1/33  pozemku parc. č. 1641/3 

- spoluvlastnický podíl ve výši   6/12  pozemku parc. č. 1696/2 

- spoluvlastnický podíl ve výši 24/48  pozemku parc. č. 1707 

od vlastníka:  

Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu PRIOR – Severomoravské OD 

Ostrava v likvidaci, státní podnik, se sídlem Hrabákova 1861/1, 702 00 Moravská Ostrava, 

IČO: 001 57 325 

za sjednanou kupní cenu v celkové výši 30.000,- Kč 

a zahájit jednání ve věci uzavření kupní smlouvy 

  

2) si vyhrazuje 

  
označit spoluvlastnické podíly nemovitých věcí, uvedené v bodu 1) návrhu usnesení, 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 předmětné spoluvlastnické podíly statutární město Ostrava nabude do svého 

vlastnictví 

  

3) rozhodlo 

  
označit spoluvlastnické podíly nemovitých věcí, uvedených v bodu 1) návrhu usnesení tohoto 

materiálu, 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 předmětné spoluvlastnické podíly statutární město Ostrava nabude 

do svého vlastnictví 

  

 
ZM_M 85 
Návrh koupit nemovitou věc na ul. Stodolní, návrh odejmout pozemky 
(vše k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava) 
  
Usnesení číslo: 1771/ZM1418/27 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 06703/RM1418/97 
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Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
na straně statutárního města Ostrava o koupi budovy č.p. 3204, způsob využití obč. vyb., 

nacházející se na pozemku parc. č. 1942, zastavěná plocha a nádvoří, která je zapsána u 

Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava na listu 

vlastnictví č. 1785 pro katastrální území Moravská Ostrava, obec Ostrava, část obce Moravská 

Ostrava včetně příslušenství (shora uvedená budova se fakticky nachází na nově označeném 

pozemku parc. č. 1942, který dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 5708-34/2017 

ze dne 21. 2. 2017 vznikl z původního pozemku parc. č. 1942 a z části pozemku parc. č. 1948, 

označené geometrickým plánem jako díl a, dosud nezapsaného v katastru nemovitostí,  dle 

přílohy č. 10 předloženého materiálu nebo na základě jiného geometrického zaměření 

pozemků, na kterých budova č.p. 3204 stojí, může dojít ke změně parc. č. pozemků, na kterých 

tato budova stojí) od podílových spoluvlastníků XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXX 

XXXXX XXXXX XXXXX XXXX XXXXX XXX XX XXXXXX (podíl 3/4) a XXXXXX 

XXXXXXX XXX XXXX XXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXX XX 

XXXXXXX (podíl 1/4)  za celkovou cenu ve výši 37.950.000,- Kč s odůvodněním odchylky 

od ceny v daném místě a čase obvyklé dle důvodové zprávy 

a o uzavření Kupní smlouvy a Smlouvy o prosté správě majetku za podmínek uvedených v 

důvodové zprávě předloženého materiálu  dle příloh č. 6 a č. 7 předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo 

  
odejmout nemovité věci, a to pozemek parc. č. 1942, zastavěná plocha a nádvoří a pozemek 

parc. č. 1948 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, oba v k.ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy 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, za podmínky a k okamžiku uzavření kupní 

smlouvy uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

  

 
ZM_M 86 
Návrh na odejmutí nemovitých věcí městským obvodům Petřkovice, 
Nová Bělá, Svinov a návrh na schválení Dodatku č. 12 ke zřizovací 
listině příspěvkové organizaci Čtyřlístek 
  
Usnesení číslo: 1772/ZM1418/27 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 06686/RM1418/97 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 
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odejmout níže uvedené nemovité věci příslušným městským obvodům, a to: 

- městskému obvodu Petřkovice pozemek parc. č. 338/4, k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec 

Ostrava 

- městskému obvodu Nová Bělá část pozemku parc. č. 1226/35, o výměře 2716 m2 dle 

geometrického plánu č. 1519-764/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek parc.č. 

1226/92, k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava (viz příloha č. 2/3) 

- městskému obvodu Svinov část pozemku parc. č. 530/57, o výměře 2906 m2 dle 

geometrického plánu č. 2723-5/2017 oddělenou a nově označenou jako pozemek parc.č. 

530/67 a část pozemku parc. č. 242/1, o výměře 2750 m2 dle geometrického plánu 

č. 2753-69/2017 a nově označenou jako pozemek parc.č. 242/5, oba v k.ú. Svinov, obec 

Ostrava (viz příloha č. 3/3) 

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

ve znění pozdějších předpisů
 

  

2) rozhodlo 

  
schválit a uzavřít Dodatek č. 12 ke zřizovací listině ze dne 21. 5. 2014, právnické osoby 

Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, se 

sídlem Hladnovská 751/119, Ostrava - Muglinov, PSČ 712 00, IČO 706 31 808, dle přílohy č. 

4, kterým se příspěvkové organizaci předávají k hospodaření věci, ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy, a to: 

- pozemek parc. č. 338/4, k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava 

- část pozemku parc. č. 1226/35, o výměře 2716 m2 dle geometrického plánu č. 1519-764/2016 

oddělenou a nově označenou jako pozemek parc.č. 1226/92, k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava  

- myčka nádobí LG DE1453WF 

- chladnička Bosch kombinovaná KGE36AW402113L+92L 

vše dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
 

  

 
ZM_M 87 
Návrh na prodej pozemku společnosti MIKES s.r.o. k.ú. Svinov, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1773/ZM1418/27 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 06690/RM1418/97 
  



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 88/108  

Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
prodat část pozemku parc.č. 1913/7 v k.ú. Svinov, obec Ostrava o výměře 151 m2, která je dle 

geometrického plánu č. 2722-3/2017, vyhotoveného pro k.ú. Svinov, označená jako nový 

pozemek parc.č. 1913/222 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, společnosti MIKES s.r.o., se sídlem 

Jelínkova 20/1, Svinov, 721 00 Ostrava, IČO: 48397041 

za kupní cenu 146.168,-Kč, včetně DPH 

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

materiálu uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 88 
Návrh na prodej nemovitostí v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1774/ZM1418/27 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 06701/RM1418/97 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem prodat věci nemovité ve vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřené 

městskému obvodu, a to 

pozemek parc. č. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří jehož součástí je bytový dům č.p. 3039 v 

k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, a to bytovou jednotku vymezenou ve smyslu zák. 

72/1994Sb. K této  jednotce příslušejí spoluvlastnické podíly na společných částech budovy. 

Bytová jednotka číslo 3039/16, podíl na společných částech domu a společných částech 

pozemku ve výši 5845/174204, do vlastnictví XXXX XXXX XXXXXX, nar. 

XXXXXXXXXXX, bytem XXXXX XXXXXX XXXX XXX XXX XXXXXXXX za kupní 

cenu 498.782,50 Kč, dle přílohy č. 2 tohoto materiálu, se zdůvodněním odchylky od ceny 

obvyklé dle důvodové zprávy 

  

2) souhlasí 

  
s návrhem prodat věci nemovité ve vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřené 

městskému obvodu, a to 

pozemek parc. č. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří jehož součástí je bytový dům č.p. 3038 v 

k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, a to bytovou jednotku vymezenou ve smyslu zák. 

72/1994Sb. K této  jednotce příslušejí spoluvlastnické podíly na společných částech budovy. 

Bytová jednotka číslo 3038/4, podíl na společných částech domu a společných částech 
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pozemku ve výši 3336/99379, do vlastnictví XXXXXX XXXXXXX, r.č. XXXXXXXXXX, 

trvale bytem XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXXX 

XXXXXXX za kupní cenu 282.098,00 Kč, dle přílohy č. 3 tohoto materiálu, se zdůvodněním 

odchylky od ceny obvyklé dle důvodové zprávy 

  

 
ZM_M 89 
Návrh na odstoupení od kupní smlouvy v k. ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava, návrh na neprominutí smluvní pokuty 
  
Usnesení číslo: 1775/ZM1418/27 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 06692/RM1418/97 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
odstoupit od  kupní smlouvy a smlouvy o předkupním právu, uzavřené mezi statutárním 

městem Ostrava a společností COPERSA corporation s.r.o., se sídlem Hlučínská 148/26, 

Přívoz, 702 00, Ostrava, IČO: 285 97 125, jejíž předmětem je pozemek parc. č. 1581/73 v k. ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava  dle přílohy č. 6 a přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  

2) projednalo 

  
žádost společnosti COPERSA corporation s.r.o., se sídlem Přívoz, Hlučínská 148/26, Přívoz, 

702 00 Ostrava, IČO: 285 97 125, týkající se prominutí smluvní pokuty ve výši 300.000,- Kč 

  

3) rozhodlo 

  
neprominout smluvní pokutu uplatněnou vůči právnické osobě COPERSA corporation s.r.o., se 

sídlem Hlučínská 148/26 Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 285 97 125 za nesplnění povinnosti 

vybudovat polyfunkční objekt s bytovými jednotkami, nebytovými prostory pro služby a 

kanceláře a parkovacími prostory v 1. podzemním a 1. nadzemním podlaží dle kupní smlouvy a 

smlouvy o předkupním právu ev. č. 0442/2010/MJ ze dne 9. 2. 2010, ve výši 300.000,- Kč  

  

 
ZM_M 90 
Návrh na uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemků v k.ú. 
Proskovice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1776/ZM1418/27 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 06698/RM1418/97 
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Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu 

části pozemku parc. č. 434/7, o výměře 130 m2, označené jako díl p, 

sloučené do pozemku nově označeného jako pozemek parc. č. 434/12 o výměře 153 m2, dle 

geometrického plánu č. 725-176a/2010, vyhotoveného pro k. ú. Proskovice, obec Ostrava, v 

roce 2010 

části pozemku parc. č. 796/8, o výměře 12 m2, označené jako díl a, 

části pozemku parc. č. 797/39, o výměře 417 m2, označené jako díl c, 

části pozemku parc. č. 807/50, o výměře 303 m2, označené jako díl d, 

všechny sloučené do pozemku nově označeného jako pozemek parc. č. 797/77 o výměře 946 

m2, dle geometrického plánu č. 725-176b/2010, vyhotoveného pro k. ú. Proskovice, obec 

Ostrava, v roce 2010 

a pozemku parc. č. 828/63 

vše v k. ú. Proskovice, obec Ostrava, 

ve vlastnictví České republiky, ve správě Státního pozemkového úřadu, podle § 7 odst. 2 

písmeno a) zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění účinném ke dni 31. 7. 2016 (viz. přechodná ustanovení Čl. II 

zákona č. 185/2016 Sb.) 

s Českou republikou - Státní pozemkový úřad 

se sídlem: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, 

kterou zastupuje: Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro 

Moravskoslezský kraj 

adresa: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava, IČO: 01312774 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
 

  

 
ZM_M 92 
Návrh na záměr města prodat pozemky v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 
(lokalita ul. Sokolská třída) 
  
Usnesení číslo: 1777/ZM1418/27 

(zn.předkl.) 
32 
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k usnesení č. 06684/RM1418/97 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) projednalo 

  
a) žádost společnosti AKUSTART s.r.o., se sídlem Pod nemocnicí 685/6, Bohunice, 625 00 

Brno, IČO 499 67 894 o prodej pozemků, a to: 

- pozemku p. č. st. 369 

- pozemku p. č. st. 1019 

- pozemku p. p. č. 373/5 

vše v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému 

obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

b) žádost společnosti MS AUTO CZ spol. s r.o., se sídlem Vřesinská 2141/159, Poruba, 708 00 

Ostrava, IČO 258 29 131 o prodej částí pozemků, a to: 

- části pozemku p. č. st. 369 o výměře 216 m2 

- části pozemku p. p. č. 373/5 o výměře 286 m2 

vše v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému 

obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
 

  

2) rozhodlo 

  
o záměru města prodat pozemky, a to: 

- část pozemku p. č. st. 369 o výměře 535 m2 dle zákresu, který je přílohou č. 1/14 

předloženého materiálu 

- pozemek p. č. st. 1019 

- pozemek p. p. č. 373/5 

vše v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému 

obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

za podmínky, že zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz vydá souhlasné 

stanovisko k záměru prodeje výše uvedených pozemků 

a zároveň si  vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
 

  

 
ZM_M 93 
Návrh na záměr města prodat část pozemku parc.č. 1913/2 v k.ú. 
Svinov, obec Ostrava 
  

(zn.předkl.) 
32 
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Usnesení číslo: 1778/ZM1418/27 
  
k usnesení č. 06685/RM1418/97 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) projednalo 

  
žádosti na prodej celého pozemku parc.č. 1913/2 v k.ú. Svinov, obec Ostrava 

  

2) rozhodlo 

  
o záměru města prodat část pozemku parc.č. 1913/2 orná půda v k.ú.Svinov, obec Ostrava, ve 

vlastnictví statutárního města Ostrava dle přiloženého zákresu, který je přílohou 

č. 2 předloženého materiálu 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
ZM_M 94 
Návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Poruba, návrh na 
záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Poruba-sever, vše obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1779/ZM1418/27 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 06693/RM1418/97 
  
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. 1947/3  

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) 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 pozemek parc.č. 3751/255 o 

výměře 16 m2 a parc.č. 3751/256 o výměře 30 m2 
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a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
 

  

3) 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 pozemek parc.č. 

3751/230 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
ZM_M 95 
Návrh na záměr města neprodat pozemek p.p.č. 116, k.ú. Zábřeh nad 
Odrou, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1780/ZM1418/27 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 06691/RM1418/97 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

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

vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřenou městskému obvodu Ostrava-Jih, a to 

pozemek p.p.č. 116 

  

 
ZM_M 96 
Projednání vybraných bodů valné hromady obchodní společnosti KIC 
Odpady, a.s. 
  
Usnesení číslo: 1781/ZM1418/27 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 06676/RM1418/97 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) souhlasí 

  
se zrušením obchodní společnosti KIC Odpady, a.s., se sídlem Klicperova 504/8, 

Ostrava-Mariánské Hory, PSČ 709 00, IČO 285 64 111, s likvidací a se jmenováním 

likvidátora této obchodní společnosti Ing. Josefa Tuhého, dat. nar.  XXX XXXXX XXXX, 

bytem XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX - dle přílohy č. 1 
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předloženého materiálu 

 

  

2) ukládá 

  
delegovanému zástupci statutárního města Ostravy hlasovat na valné hromadě obchodní 

společnosti KIC Odpady, a.s. konané dne 29.06.2017 PRO, a to v bodech pořadu valné 

hromady číslo: 

6. Rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací 

7. Jmenování likvidátora společnosti 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Mgr. Kateřina Šebestová, T: 29.06.2017 

 náměstkyně primátora 

  
 

ZM_M 104 
Návrh nevyužít předkupní právo k nemovitým věcem v k.ú. 
Poruba-sever, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1782/ZM1418/27 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 06783/RM1418/98 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) projednalo 

  
oznámení o záměru zamýšleného úplatného převodu nemovitých věcí v k. ú. Poruba-sever, 

obec Ostrava, ve vlastnictví společnosti AHOLD Czech Republic, a.s., se sídlem Radlická 

520/117, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 440 12 373, a to pozemků: 

parc. č. 2173/5 -  ostat. plocha, jiná plocha o výměře 3 097 m2 

parc. č. 2173/6 - ostat. plocha, jiná plocha o výměře 534 m2 

parc. č. 2173/10 - ostat. plocha, jiná plocha o výměře 81 m2 
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s vymezeným předkupním právem dle ust. §101 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
 

  

2) rozhodlo 

  
nevyužít předkupní právo k níže uvedeným nemovitým věcem v k.ú. Poruba-sever, obec 

Ostrava, dle §101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve vlastnictví společnosti AHOLD Czech Republic, a.s., 

se sídlem Radlická 520/117, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 440 12 373, a to k pozemkům: 

parc. č. 2173/5 ostat. plocha, jiná plocha o výměře 3 097 m2 

parc. č. 2173/6 ostat. plocha, jiná plocha o výměře 534 m2 

parc. č. 2173/10 ostat. plocha, jiná plocha o výměře 81 m2 
 

  

 
ZM_M 52 
Vyhodnocení soutěže o titul Ostravský dům roku 2016 
  
Usnesení číslo: 1783/ZM1418/27 

(zn.předkl.) 
34 

  
k usnesení č. 06535/RM1418/95 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) bere na vědomí 

  
rozhodnutí rady města č. 6535/RM1418/95 ze dne 30.5.2017 o udělení: 

a) titul Ostravský dům roku 2016 stavbě: ATLETICKÁ HALA VÍTKOVICE v Ostravě - 

Zábřehu 

b) Odměny: Vědeckotechnický park 4MEDi - CORPORATE BIOTECH PARK FOR 

MEDiCAL INNOVATIONS OSTRAVA v Ostravě - Porubě 

c) Čestné uznání stavbám: Celková rekonstrukce bytového domu s přístavbou výtahu v 

Moravské Ostravě na ul. Přívozská 

Hala s administrativní částí fy ROPER Engineering s.r.o. v Moravské Ostravě 
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ANTRACIT HOUSE v Ostravě - Kunčičkách 

d) titul Ostravský dům roku - cena veřejnosti: Vědeckotechnický park 4MEDi - CORPORATE 

BIOTECH PARK FOR MEDiCAL INNOVATIONS OSTRAVA v Ostravě - Porubě 

  

2) rozhodlo 

  
o poskytnutí finančního ocenění: 

za titul Ostravský dům roku 2016 

investorovi VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.          částku ve výši                    195 000,- Kč 

autorovi arch. řešení OSA PROJEKT s.r.o.   částku ve výši                  105 000,- Kč 

za Odměnu - v pořadí druhé vyhodnocené dílo 

investorovi PrimeCell Bioscience, a.s.          částku ve výši                    97 500,- Kč 

autorovi arch. řešení CENTROPROJEKT GROUP, a.s.    částku ve výši              52 500,- Kč 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

snižují 

běžné výdaje na §3699, pol. 5901, ORJ 210 o částku 450 tis. Kč 

zvyšují 

běžné výdaje na §3699, pol. 5230, ORJ 210 o částku 195 tis. Kč 

běžné výdaje na §3699, pol. 5494, ORJ 210 o částku 105 tis. Kč 
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běžné výdaje na §3699, pol. 5213, ORJ 210 o částku 150 tis. Kč 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
4) ukládá 

  
radě města 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 
ZM_M 53 
Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na zachování a obnovu 
kulturní památky z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2017 
  
Usnesení číslo: 1784/ZM1418/27 

(zn.předkl.) 
34 

  
k usnesení č. 06616/RM1418/96 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o poskytnutí neinvestičních dotací na zachování a obnovu kulturní památky z rozpočtu 

statutárního města Ostravy pro rok 2017 a o uzavření příslušných smluv s níže uvedenými 

subjekty (1, 2, 4, 5, 6, 7) dle přílohy č. 3, kde výše finančního příspěvku je zdůvodněna v 

příloze č. 5, a dle vzorových smluv uvedených v příloze č. 1 a 2 předloženého materiálu 

následovně: 

1. Římskokatolická farnost Ostrava - Polanka, 1. května 329/158, 725 25  Ostrava - Polanka, 

IČO: 45210543 - dle vzorové smlouvy uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu 

2. Dolní oblast Vítkovice, z.s., Vítkovice 3004, 703 00  Ostrava - Vítkovice, IČO: 75125285 - 

dle vzorové smlouvy uvedené v příloze č. 2 předloženého materiálu 

4. Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Ostravě, Husovo náměstí 1188/4, 702 

00  Moravská Ostrava, IČO: 44938802 - dle vzorové smlouvy uvedené v příloze č. 1 

předloženého materiálu 

5. Římskokatolická farnost Ostrava - Přívoz, Svatopluka Čecha 507/5, 702 00  Ostrava, IČO: 

45210560 - dle vzorové smlouvy uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu 
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6. Červená Renata, Ing., Tvorkovských 888/10, 709 00  Ostrava - Mariánské Hory, nar. 

22.6.1954 - dle vzorové smlouvy uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu 

7. VICTORIA realitní centrum s.r.o., Stodolní 794/21, 702 00 Ostrava, IČO: 27766926 - dle 

vzorové smlouvy uvedené v příloze č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo 

  
o poskytnutí finančních prostředků městskému obvodu 

3. SMO Městský obvod Polanka nad Odrou, 1. května 1/2a, 725 25  Ostrava - Polanka n. O. 

na zachování a obnovu kulturní památky z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2017 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

sníží neinvestiční transfery na 

§ 3322, pol. 5229, ORJ 210             o    částku                      2 847 tis. Kč 

zvýší neinvestiční transfery na 

§ 3322, pol. 5212, ORJ 210                                o částku                           80 tis. Kč 

§ 3322, pol. 5213, ORJ 210                                o částku                         730 tis. Kč 

§ 3322, pol. 5223, ORJ 210                                o částku                      1 808 tis. Kč 

zvýší převody mez statutárními městy a jejich městskými obvody, ORJ 120 

§ 6330, pol. 5347, ORJ 120, org 520, ÚZ 93      o částku                         229 tis. Kč 
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městský obvod Polanka nad Odrou 

zvýší převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody 

§ 6330, pol. 4137, org 520, ÚZ 93                       o částku                        229 tis. Kč 

zvýší běžné výdaje 

§ xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 93                                      o částku                        229 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
radě města 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 
ZM_M 97 
Architektonicko-urbanistická soutěž na revitalizaci veřejného prostoru 
náměstí Msgre Šrámka v Ostravě 
  
Usnesení číslo: 1785/ZM1418/27 

(zn.předkl.) 
34 

  
k usnesení č. 06706/RM1418/97 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

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

na revitalizaci veřejného prostoru náměstí Msgre Šrámka v Ostravě dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo 

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

architektonicko-urbanistické soutěže na revitalizaci veřejného prostoru náměstí Msgre Šrámka 

v Ostravě dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 
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rozpočtové opatření, kterým se 

a) sníží běžné výdaje na: 

§ 3635, pol. 5166, ORJ 210..........................................o 270 tic. Kč 

b) zvyšují se běžné výdaje na: 

§ 3699, pol. 5021, ORJ 210..........................................o 136 tic. Kč 

§ 3699, pol. 5362, ORJ 210.........................................o    24 tic. Kč 

§ 3699, pol. 5213, ORJ 210.........................................o     60 tic. Kč 

§ 3699, pol. 5173, ORJ 210.........................................o       2 tic. Kč 

§ 6171, pol. 5021, ORJ 135.........................................o      48 tic. Kč 

  

4) ukládá 

  
radě města realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 
ZM_M 54 
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města 
Ostravy pro rok 2017 v oblasti Revitalizace veřejného prostoru v 
Ostravě. 
  
Usnesení číslo: 1786/ZM1418/27 

(zn.předkl.) 
33 

  
k usnesení č. 06617/RM1418/96 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o neposkytnutí účelových dotací v oblasti Revitalizace veřejného prostoru v Ostravě z rozpočtu 

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

materiálu 
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2) rozhodlo 

  
- o poskytnutí účelových dotací v oblasti Revitalizace veřejného prostoru z rozpočtu 

statutárního města Ostravy pro rok 2017 příjemcům dotací uvedených v příloze č. 2 

předloženého materiálu 

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

Ostrava a příjemci dotací uvedenými v tomto bodu usnesení dle přílohy č. 3 předloženého 

materiálu 

  

 
ZM_M 55 
Informativní zpráva k přípravě kandidatury statutárního města Ostrava 
do soutěže European Green Capital 
  
Usnesení číslo: 1787/ZM1418/27 

(zn.předkl.) 
33 

  
k usnesení č. 06618/RM1418/96 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) souhlasí 

  
s předloženou informativní zprávou k přípravě kandidatury statutárního města Ostravy do 

soutěže European Green Capital 

  

 
ZM_M 56 
Změna obecně závazné vyhlášky č. 12/2005, kterou se stanoví pravidla 
pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují se prostory pro 
volné pobíhání psů na území statutárního města Ostravy, ve znění 
obecně závazných vyhlášek č. 13/2006, č. 7/2008, č. 6/2009, č. 4/2013 a 
č. 6/2015 
  
Usnesení číslo: 1788/ZM1418/27 

(zn.předkl.) 
33 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) vydává 

  
obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 12/2005, kterou se 

stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují se prostory pro volné 

pobíhání psů na území statutárního města Ostravy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 

13/2006, obecně závazné vyhlášky č. 7/2008, obecně závazné vyhlášky č. 6/2009, obecně 

závazné vyhlášky č. 4/2013 a obecně závazné vyhlášky č. 6/2015, dle přílohy č. 1 a důvodové 
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zprávy předloženého materiálu  

  

2) stanoví 

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

náměstkyně primátora Mgr. Kateřina Šebestová 

  

 
ZM_M 57 
Poskytnutí bezúročných zápůjček občanům statutárního města Ostravy 
za účelem předfinancování výdajů na pořízení kotlů v rámci dotačního 
programu “Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji” 
  
Usnesení číslo: 1789/ZM1418/27 

(zn.předkl.) 
33 

  
k usnesení č. 06624/RM1418/96 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
návrh zásad poskytování bezúročných zápůjček občanům statutárního města Ostravy za účelem 

předfinancování výdajů na pořízení kotlů a překlenutí období od schválení dotace na pořízení 

kotle do vyplacení této dotace v rámci příslušného dotačního programu Moravskoslezského 

kraje “Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 98 
Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí 
města Ostravy na realizaci projektu “Identifikace původců znečištění 
ovzduší za zhoršených rozptylových podmínek (během vyhlášení 
smogové situace)” 
  
Usnesení číslo: 1790/ZM1418/27 

(zn.předkl.) 
33 

  
k usnesení č. 06727/RM1418/97 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

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

450.000 Kč právnické osobě: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, IČO: 71009396, se sídlem 

702 00  Ostrava-Moravská Ostrava, Partyzánské náměstí 2633/7 na realizaci projektu 

“Identifikace původců znečištění ovzduší za zhoršených rozptylových podmínek (během 

vyhlášení smogové situace)” dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu a o 

uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu 
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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 450 tis. Kč 

- zvyšují neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 

§ 3716, pol. 5339, ÚZ 1030, ORJ 190 ................... o 450 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
radě města 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

ZM_M 99 
Návrh na poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji na 
spolufinancování projektu “Kotlíkové dotace v Moravskoslezském 
kraji” 
  
Usnesení číslo: 1791/ZM1418/27 

(zn.předkl.) 
33 

  
k usnesení č. 06728/RM1418/97 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ve výši 3 425 231 Kč 

Moravskoslezskému kraji,  IČ: 708 90 692, 28. října 117, 702 18 Ostrava, na spolufinancování 

projektu “Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji”, dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 



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 104/108  

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- snižují běžné výdaje 

na § 3716, pol. 5909, ORJ 190 ................................................. o 3 426 tis. Kč. 

- zvyšují investiční transfery 

na § 3713, pol. 6342, ORJ 190 ................................................. o 3 426 tis. Kč. 

  

3) ukládá 

  
radě města 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
4) rozhodlo 

  
o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy 

dle bodu 1) tohoto usnesení mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 

Ostrava, IČO: 008 45 451 

a 

Moravskoslezským krajem, 28. října 117 702 18 Ostrava, IČO: 708 90 692 dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 63 
Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace Správě silnic 
Moravskoslezského kraje na nadlimitní čištění komunikací v jejich 
správě 
  
Usnesení číslo: 1792/ZM1418/27 

(zn.předkl.) 
39 

  
k usnesení č. 06542/RM1418/95 
  



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 105/108  

Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
a) o poskytnutí účelové neinvestiční dotace Správě silnic Moravskoslezského kraje, 

příspěvkové organizaci, IČO 00095711, ve výši 1.180 tis. Kč na nadlimitní čištění komunikací 

v jejich správě na území statutárního města Ostravy 

b) o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

S n í ž í 

kapitálové výdaje 

na § 2212, pol. 6121, ORG 0000000003093, ORJ 100                       o    1 180  tis. Kč 

z v ý š í 

neinvestiční příspěvky ost. přísp. org.                                                   o   1 180   tis. Kč 

na § 2212, pol. 5339, ORJ 100 

  

3) ukládá 

  
radě města realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

ZM_M 91 
Návrh 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. 
  
Usnesení číslo: 1793/ZM1418/27 

(zn.předkl.) 
32 
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k materiálu č. BJ1418 01909/17 
k usnesení č. 06702/RM1418/97 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
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 

-  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 

- 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 

- pokladny u vchodu č. 5 (4 objekty) 

- pokladna u vchodu č. 5 

- přístřešek nad pokladnou č. 5 - pokladna u vstupu č. 5 
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- 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 samostatné nemovité věci na části pozemku p. p.č . 1706 o výměře 56533 m
2
 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: 

- osvětlení komunikace před vstupem do areálu 

- osvětlení tréninkové hrací plochy 

- hlavní vodovodní řad v areálu 

- zavlažovací systém hlavního hřiště 

a dále movité věci 

- věž ukazatele skóre 

- vyhřívací systém hlavního hřiště 

- 2 ks nerezový zásobník LTO 

- technologie transformovny 

- 2 ks zastřešení střídaček 

- kovová konstrukce zádržné sítě 

- 7 ks mob. stánek 

- 2 ks branková konstrukce kov. na tréninkovém hřišti 

- 2 ks branková konstrukce na hlavním hřišti 

- 2 ks koš s deskou na basketbal 

Nepeněžitý vklad je oceněn znaleckým posudkem celkovou částkou 86.508.930 Kč. 

Výše ocenění jednotlivých věcí je uvedeno v příloze č. 3 předloženého materiálu
 

  

2) rozhodlo 

  
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 
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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  

Nepeněžitý vklad je oceněn znaleckým posudkem celkovou částkou 3.650.000,- Kč. 

Výše ocenění jednotlivých nemovitých věcí je uvedeno v příloze č. 4 předloženého materiálu 

  

3) rozhodlo 

  
o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., se sídlem 

Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava, IČO: 259 11 368, o 1.000.000,- Kč, a to upsáním 1 ks akcie 

ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, v listinné podobě a ve formě akcie na jméno. Nově 

upsaná akcie bude splacena nepeněžitým vkladem do uvedené obchodní společnosti, dle bodu 

1) a 2) tohoto usnesení v hodnotě 90.158.930,- Kč. Rozdíl mezi cenou nepeněžitého vkladu a 

jmenovitou hodnotou akcie bude určen budoucím rozhodnutím valné hromady na použití k 

tvorbě rezervního fondu uvedené obchodní společnosti 

  

 
  
 
 


