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Usnesení

Přehled usnesení zastupitelstva města dle čísel ze dne: 20.09.2017
Číslo usnesení

Materiál

Název

zn.předkl.

1794/ZM1418/28

ZM_M 0

35

1795/ZM1418/28

ZM_M 0

1796/ZM1418/28

ZM_M 0

1797/ZM1418/28
1798/ZM1418/28

ZM_M 1
ZM_M 3

1799/ZM1418/28

ZM_M 4

1800/ZM1418/28

ZM_M 5

1801/ZM1418/28

ZM_M 6

1802/ZM1418/28

ZM_M 7

1803/ZM1418/28

ZM_M 8

1804/ZM1418/28

ZM_M 9

1805/ZM1418/28
1806/ZM1418/28

ZM_M 10
ZM_M 11

1807/ZM1418/28

ZM_M 12

Schválení programu 28. zasedání zastupitelstva
města konaného dne 20.09.2017
Volba ověřovatelů zápisu z 28. zasedání
zastupitelstva města konaného dne 20.09.2017
Zpráva ověřovatelů zápisu z 27. zasedání
zastupitelstva města
Informace o činnosti orgánů města
Návrh na poskytnutí investiční účelové dotace
Ostravskému informačnímu servisu, s.r.o. na
projekt modernizace IC Přívoz
Návrh na poskytnutí peněžitého daru ve výši
22.100 Kč paní M.B., patronce 5. ročníku
charitativního závodu METROSTAV HANDY
CYKLO MARATON 2017 (MHCM)
Zvýšení neinvestiční účelové dotace - dodatek č. 1
k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční
účelové dotace z rozpočtu statutárního města
Ostravy ev. č. 0002/2017/KP ze dne 3. 1. 2017
Pravidelná informace o stavu projektů Průmyslová
zóna Ostrava-Hrabová, Strategická průmyslová
zóna Ostrava-Mošnov, Rozvojová zóna Hrušov a
Vědecko-technologický park za I. pololetí roku
2017
Změna k “Rozhodnutí o poskytnutí dotace” včetně
podmínek pro projekt “Cyklotrasa Y - Průmyslová,
Baarova” v rámci Integrovaného regionálního
operačního programu
Souhlas s Rozhodnutím o poskytnutí dotace z
rozpočtu Ministerstva vnitra na spolufinancování
projektu “Ostrava (Michálkovice) - Rekonstrukce
hasičské zbrojnice”
Zpráva o činnosti statutového výboru
zastupitelstva města za I. pololetí roku 2017
Stížnost občana
Souhlas s přijetím dotace v rámci dotačního
programu Podpora bydlení pro rok 2017,
podprogramu Regenerace sídlišť pro rok 2017 RS-Ostrava, Muglinov, 4. etapa
Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro
projekt “RS - Ostrava, Šalamouna - 5B etapa” v
rámci programu Podpora bydlení pro rok 2017

72
72
35
35

35

35

35

35

35

35
35
35

50
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1808/ZM1418/28

ZM_M 13

1809/ZM1418/28

ZM_M 67

1810/ZM1418/28

ZM_M 68

1811/ZM1418/28

ZM_M 69

1812/ZM1418/28

ZM_M 70

1813/ZM1418/28

ZM_M 71

1814/ZM1418/28

ZM_M 14

1815/ZM1418/28

ZM_M 15

1816/ZM1418/28

ZM_M 16

1817/ZM1418/28

ZM_M 73

1818/ZM1418/28

ZM_M 72

1819/ZM1418/28

ZM_M 17

1820/ZM1418/28

ZM_M 18

1821/ZM1418/28

ZM_M 74

Usnesení

Schválení projektu, přijetí dotace z Integrovaného
regionálního operačního programu na projekt
„Komunitní centrum – VŠICHNI SPOLU”
Návrh změny stanov a odvolání členů dozorčí rady
v obchodní společnosti Moravskoslezské inovační
centrum Ostrava, a.s.
Souhlas s uzavřením “Dohody o spolupráci na
projektu realizovaného z prostředků Programu
Interreg V-A Česká republika - Polsko” v rámci
projektu “Zpřístupnění Odry a Olše”
Výzva k podání nabídek na využití rozvojového
území Hrušov
Návrh koupit pozemky v k. ú. Moravská Ostrava,
obec Ostrava (ul. Českobratrská)
Návrh na změnu usnesení č. 1737/ZM1418/27 ze
dne 21. 6. 2017 - 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
Návrh na uzavření Dodatku č.1 k Veřejnoprávní
smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v
oblasti rodinná politika č. 9 na zabezpečení
projektu “Fandíme rodině” z rozpočtu statutárního
města Ostravy (ev. č. 0709/2017/SVZ) s organizací
Centrum pro rodinu a sociální péči, z. s.
Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o
poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu
statutárního města Ostravy
Zpráva o čerpání finančních prostředků z Fondu
pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava v 1.
pololetí 2017
Informativní materiál o vývoji platů v Městské
nemocnici Ostrava, příspěvková organizace
Program na poskytování peněžních prostředků z
rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2018
včetně Podmínek pro jednotlivé oblasti
Žádost o změnu realizátora projektu podpořeného
dotací v oblasti kultury
Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v
oblasti kultury společnosti BIO ILLUSION s.r.o.
Návrh na vyhlášení výběrového řízení na
poskytnutí peněžních prostředků na jednoleté i
víceleté projekty v oblasti kultury pro léta 2018 2020

35

35

35

35
32
32

30

30

30

30
31

31
31
31
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1822/ZM1418/28

ZM_M 75

1823/ZM1418/28

ZM_M 76

1824/ZM1418/28

ZM_M 19

1825/ZM1418/28

ZM_M 20

1826/ZM1418/28

ZM_M 21

1827/ZM1418/28

ZM_M 77

1828/ZM1418/28

ZM_M 78

1829/ZM1418/28

ZM_M 79

1830/ZM1418/28

ZM_M 80

1831/ZM1418/28

ZM_M 81

1832/ZM1418/28

ZM_M 82

1833/ZM1418/28

ZM_M 23

1834/ZM1418/28

ZM_M 24

1835/ZM1418/28

ZM_M 25

1836/ZM1418/28

ZM_M 26

1837/ZM1418/28

ZM_M 27

Usnesení

Dodatek č. 6 ke zřizovací listině právnické osoby
Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace
Žádost společnosti Ostravské výstavy, a.s. o
navýšení neinvestiční účelové dotace a rozšíření
účelu použití
Návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace
Ostravské univerzitě
Žádost FC Vítkovice z.s. o rozšíření podmínek
použití poskytnuté dotace na realizaci projektu
Turnaje fotbalového klubu FC Vítkovice 1919
Poskytnutí Stipendia města Ostrava v
akademickém roce 2017/2018
Návrh na poskytnutí mimořádných dotací z
rozpočtu statutárního města Ostravy pro období
2017 - 2018 v oblasti sportu
Programy na podporu sportu z rozpočtu
statutárního města Ostravy pro rok 2018
Návrh Programu zejména na podporu vzdělávání a
talentmanagementu v oblasti technických a
přírodních věd na území statutárního města
Ostravy pro rok 2018 a 1. čtvrtletí 2019
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu
statutárního města Ostravy na vzdělávání a
talentmanagement v oblasti technických a
přírodních věd na území SMO pro rok 2017 a 1.
čtvrtletí 2018 - 2. kolo výběrového řízení
Memorandum o vzájemné spolupráci k
rekonstrukci stadionu Bazaly a vybudování
“Klubové akademie Ostravy”
Žádosti společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., o
poskytnutí účelových dotací z rozpočtu
statutárního města Ostravy
Návrh na předání majetku k hospodaření dodatkem
č. 5 ke zřizovací listině právnické osoby PLATO
Ostrava, příspěvkové organizace a dodatkem č. 5
ke zřizovací listině právnické osoby Národní
divadlo moravskoslezské, příspěvkové organizace
Návrh na svěření majetku městskému obvodu
Ostrava - Jih
Návrh na svěření majetku městskému obvodu
Proskovice
Návrh na svěření nemovitých věcí městskému
obvodu Nová Ves, městskému obvodu Vítkovice,
městskému obvodu Slezská Ostrava a odejmutí
nemovitých věcí městskému obvodu Moravská
Ostrava a Přívoz
Návrh přijmout darem nemovité věci v k.ú.
Poruba-sever, obec Ostrava

31
31

46
46

46
46

46
46

46

46

46

32

32
32
32

32
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1838/ZM1418/28

ZM_M 28

1839/ZM1418/28

ZM_M 29

1840/ZM1418/28

ZM_M 30

1841/ZM1418/28

ZM_M 31

1842/ZM1418/28

ZM_M 32

1843/ZM1418/28

ZM_M 33

1844/ZM1418/28

ZM_M 34

1845/ZM1418/28

ZM_M 36

1846/ZM1418/28

ZM_M 37

1847/ZM1418/28

ZM_M 38

1848/ZM1418/28

ZM_M 39

1849/ZM1418/28

ZM_M 40

1850/ZM1418/28

ZM_M 41

1851/ZM1418/28

ZM_M 42

1852/ZM1418/28

ZM_M 43

Usnesení

Návrh darovat část pozemku p.p.č. 460/72 v k. ú.
Zábřeh-VŽ, obec Ostrava
Návrh na změnu části usnesení ZMO č.
1779/ZM1418/27 v bodě 2) ze dne 21. 6. 2017,
návrh na záměr města prodat a neprodat části
nemovitých věci v k.ú. Poruba-sever, vše obec
Ostrava
Návrh na odejmutí movitých věcí - ikon ze svěření
městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz,
svěření těchto ikon k hospodaření dodatkem č. 5 ke
zřizovací listině Ostravskému muzeu, p. o.
Návrh koupit nemovitou věc v k.ú. Stará Bělá, obec
Ostrava
Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Poruba-sever,
obec Ostrava, návrh svěřit nemovité věci v k.ú.
Poruba-sever, obec Ostrava městskému obvodu
Poruba
Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Stará Bělá, obec
Ostrava, návrh svěřit nemovité věci v k.ú. Stará
Bělá, obec Ostrava městskému obvodu Stará Bělá
Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, v k.ú. Moravská Ostrava a v
k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
Návrh směnit nemovité věci v k.ú. Hrabová, obec
Ostrava, návrh svěřit nemovité věci v k.ú. Hrabová,
obec Ostrava městskému obvodu Hrabová
Návrh prodat nemovitou věc v k.ú. Hrabová, obec
Ostrava
Návrh prodat části pozemků v areálu
Vědecko-technologického parku v Ostravě Pustkovci
Návrh prodat nemovité věci v k.ú. Solanec pod
Soláněm, návrh na záměr města neprodat pozemek
p.p.č. 645/3 v k.ú. Solanec pod Soláněm, obec
Hutisko-Solanec
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú.
Hošťálkovice (ul. Včelínek), v k. ú. Petřkovice u
Ostravy (ul. U Kovárny a ul. Balbínova) a v k. ú.
Mariánské Hory (ul. Nákladní a ul. Mojmírovců),
obec Ostrava

32
32

32

32
32

32

32

32

32
32

32

32
32

Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. 32
Koblov, v k.ú. Muglinov a v k.ú. Slezská Ostrava,
obec Ostrava
Návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. 32
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1853/ZM1418/28

ZM_M 44

1854/ZM1418/28

ZM_M 45

1855/ZM1418/28

ZM_M 46

1856/ZM1418/28

ZM_M 47

1857/ZM1418/28

ZM_M 48

1858/ZM1418/28

ZM_M 49

1859/ZM1418/28

ZM_M 50

1860/ZM1418/28

ZM_M 51

1861/ZM1418/28

ZM_M 52

1862/ZM1418/28

ZM_M 53

1863/ZM1418/28

ZM_M 54

1864/ZM1418/28

ZM_M 83

1865/ZM1418/28

ZM_M 84

1866/ZM1418/28

ZM_M 85

Usnesení

Pudlov, obec Bohumín, v k.ú. Muglinov, obec
Ostrava a v k.ú. Podivín, obec Podivín
Návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú.
Stará Plesná, obec Ostrava, návrh na záměr města
neprodat nemovité věci v k.ú. Krásné Pole, obec
Ostrava a v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava
Návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú.
Svinov, obec Ostrava a návrh na záměr neprodat
nemovité věci v k.ú. Svinov, obec Ostrava
Návrh na záměr města prodat pozemek v k. ú.
Radvanice, návrh na záměr města neprodat část
pozemku v k. ú. Radvanice, návrh koupit pozemek
v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava
Návrh na záměr města prodat část pozemku ve
strategické průmyslové zóně Ostrava - Mošnov
Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.
ú. Mošnov, obec Mošnov a návrh na záměr města
nesměnit nemovité věci v k. ú. Poruba, obec
Ostrava
Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v
k.ú. Muglinov, v k.ú. Hrušov a v k.ú. Kunčičky,
obec Ostrava
Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v
k.ú. Výškovice u Ostravy, k.ú. Hrabůvka a k.ú.
Proskovice,obec Ostrava a návrh na záměr města
darovat nemovitou věc v k.ú. Polanka nad Odrou,
obec Ostrava
Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.
ú. Nová Ves u Ostravy (ul. Bartošova), v k. ú.
Přívoz (ul. Božkova), v k. ú. Hošťálkovice (ul.
Hrušková), v k. ú. Přívoz (ul. Špálova) a návrh
přijmout darem nemovité věci v k. ú. Nová Ves u
Ostravy (ul. U Hrůbků), obec Ostrava
Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v
k.ú. Proskovice, obec Ostrava a návrh na záměr
města prodat nemovitou věc v k.ú. Proskovice,
obec Ostrava
Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v
k.ú. Kunčičky a návrh na záměr města prodat
nemovité věci v k.ú. Muglinov, obec Ostrava
Návrh na záměr města neprodat pozemky v k.ú.
Moravská Ostrava, obec Ostrava
Návrh přijmout darem pozemky k.ú. Moravská
Ostrava, obec Ostrava (ul. Českobratrská)
Návrh koupit stavbu garáže v k. ú. Moravská
Ostrava, obec Ostrava
Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v
k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava

32

32

32

32
32

32

32

32

32

32

32
32
32
32
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Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, lokalita ulic
Plzeňská a Pavlovova
Vydání Změny č. 1 Územního plánu Ostravy
Návrh na pořízení změny č. 2b Územního plánu
Ostravy
Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace na
zachování a obnovu kulturní památky z rozpočtu
statutárního města Ostravy pro rok 2017
Návrh darovací smlouvy uzavřené mezi
statutárním městem Ostravou a německým
institutem pro výzkum slonů, jejímž předmětem je
poskytnutí finančního daru
Návrh aktualizace č. 1 Plánu financování obnovy
vodovodů a kanalizací v majetku SMO v lokalitě
Mošnov
Úprava rozpočtu
Rozdělení prostředků z výnosu z hracích přístrojů
pro městské obvody
Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a
doplňuje obecně závazná vyhláška č. 17/2015 o
místním poplatku ze psů
Dopravní podnik Ostrava a.s. - příslib uzavření
Smlouvy o úvěru
Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace
Ředitelství silnic a dálnic ČR na nadlimitní čištění
komunikací
Návrh na uzavření Dodatku č. 22 ke Smlouvě o
veřejných službách v přepravě cestujících a
poskytnutí kompenzací za veřejné služby uzavřené
mezi statutárním městem Ostrava a společností
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Návrh na uzavření Smluv o zajištění dopravní
obslužnosti na území Moravskoslezského kraje
veřejnou linkovou dopravou pro oblast Opavsko,
Vítkovsko, Bílovecko a Hlučínsko
Zpráva o činnosti Finančního výboru zastupitelstva
města za 1. pololetí roku 2017
Zpráva o činnosti Kontrolního výboru
zastupitelstva města za I. pololetí 2017

32

Materiál

Název

zn.předkl.

ZM_M 35

Návrh na záměr města směnit pozemky v k. ú.
32
Hošťálkovice, obec Ostrava, lokalita ulice K Vodě

1867/ZM1418/28

ZM_M 86

1868/ZM1418/28
1869/ZM1418/28

ZM_M 55
ZM_M 56

1870/ZM1418/28

ZM_M 87

1871/ZM1418/28

ZM_M 57

1872/ZM1418/28

ZM_M 58

1873/ZM1418/28
1874/ZM1418/28

ZM_M 59
ZM_M 60

1875/ZM1418/28

ZM_M 61

1876/ZM1418/28

ZM_M 62

1877/ZM1418/28

ZM_M 63

1878/ZM1418/28

ZM_M 64

1879/ZM1418/28

ZM_M 65

1880/ZM1418/28

ZM_M 66

1881/ZM1418/28

ZM_M 88

34
34
34

33

33

29
29
29

39
39

39

39

61
61

Materiály, které byly staženy :
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ZM_M 22

Usnesení

Návrh na přijetí majetkoprávních úprav k
32
nemovitým věcem nacházejícím se ve strategické
průmyslové zóně Ostrava - Mošnov, v ploše “A”

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

Usnesení

ZM_M 0
(zn.předkl.)
Schválení programu 28. zasedání zastupitelstva města konaného dne
35
20.09.2017
Usnesení číslo: 1794/ZM1418/28
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
program 28. zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.09.2017

ZM_M 0
(zn.předkl.)
Volba ověřovatelů zápisu z 28. zasedání zastupitelstva města konaného
72
dne 20.09.2017
Usnesení číslo: 1795/ZM1418/28
Zastupitelstvo města
1)

volí
za ověřovatele zápisu z 28. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 20.09.2017, Ing. Iva
Furmančíka a Ing. Víta Macháčka

ZM_M 0
Zpráva ověřovatelů zápisu z 27. zasedání zastupitelstva města

(zn.předkl.)
72

Usnesení číslo: 1796/ZM1418/28
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
zprávu ověřovatelů zápisu Ing. Simony Piperkové a PhDr. Miriam Prokešové, Ph.D., o ověření
zápisu z 27. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 21. 6. 2017

ZM_M 1
Informace o činnosti orgánů města

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 1797/ZM1418/28

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

Usnesení

Zastupitelstvo města
1)

bere na vědomí
informaci o činnosti orgánů města

ZM_M 3
(zn.předkl.)
Návrh na poskytnutí investiční účelové dotace Ostravskému
35
informačnímu servisu, s.r.o. na projekt modernizace IC Přívoz
Usnesení číslo: 1798/ZM1418/28
k usnesení č. 07157/RM1418/101
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ve výši 950.000 Kč
společnosti Ostravský informační servis, s.r.o., Jurečkova 1935/12, 702 00 Ostrava,
IČO 26879280, na projekt modernizace IC Přívoz

2)

schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
- sníží rozpočtová rezerva
na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 950.000 Kč
- zvýší investiční transfery podnikatelským subjektům
na § 2143, pol. 6313, ORJ 221 o 950.000 Kč

3)

rozhodlo
o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu statutárního
města Ostravy dle bodu 1) tohoto usnesení mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8,
729 30 Ostrava, IČO 00845451 a společností Ostravský informační servis, s. r. o., Jurečkova
1935/12, 702 00 Ostrava, IČO 26879280, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

4)

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

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

Usnesení

Termín: 29. 9. 2017

ZM_M 4
(zn.předkl.)
Návrh na poskytnutí peněžitého daru ve výši 22.100 Kč paní M.B.,
35
patronce 5. ročníku charitativního závodu METROSTAV HANDY CYKLO
MARATON 2017 (MHCM)
Usnesení číslo: 1799/ZM1418/28
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o poskytnutí peněžitého daru ve výši 22.100 Kč paní MXXXXX BXXXXXXXX, rok nar.
XXXX, bytem XX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XX, patronce
5. ročníku charitativního závodu METROSTAV HANDY CYKLO MARATON 2017
a o uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

2)

schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
- sníží běžné výdaje z rozpočtové rezervy města
na § 2143, pol. 5909, UZ 7117, ORJ 221 o 23 tis.Kč
- zvýší dary obyvatelstvu
na § 4399, pol. 5492, UZ 7117, ORJ 221 o 23 tis.Kč

3)

ukládá
radě města
realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení
Vyřizuje:

Ing. Lukáš Jančálek,
vedoucí odboru financí a rozpočtu

T: 27.09.2017

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

Strana 11/75

Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města

Usnesení

ZM_M 5
(zn.předkl.)
Zvýšení neinvestiční účelové dotace - dodatek č. 1 k Veřejnoprávní
35
smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu
statutárního města Ostravy ev. č. 0002/2017/KP ze dne 3. 1. 2017
Usnesení číslo: 1800/ZM1418/28
k usnesení č. 07160/RM1418/101
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
a) o uzavření dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace
z rozpočtu statutárního města Ostravy ev. č. 0002/2017/KP ze dne 3. 1. 2017 uzavřené s Českou
republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, se sídlem Výškovická
2995/40, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO 70884561 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
b) schválit rozpočtové opatření, kterým se
snižuje
rozpočtová rezerva
na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 2.100 tis. Kč
zvyšují
neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům
na § 5511, pol. 5319, ORJ 121 o 2.100 tis. Kč

2)

ukládá
radě města
realizovat rozpočtové opatření dle bodu 1b) tohoto usnesení
Vyřizuje:

Ing. Lukáš Jančálek,
vedoucí odboru financí a rozpočtu

T: 30.09.2017

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

Usnesení

ZM_M 6
(zn.předkl.)
Pravidelná
informace
o
stavu
projektů
Průmyslová
zóna
35
Ostrava-Hrabová, Strategická průmyslová zóna Ostrava-Mošnov,
Rozvojová zóna Hrušov a Vědecko-technologický park za I. pololetí roku
2017
Usnesení číslo: 1801/ZM1418/28
k usnesení č. 07028/RM1418/100
k usnesení č. 1526/ZM1418/24
Zastupitelstvo města
1)

projednalo
informaci o stavu projektů
a) Průmyslová zóna Ostrava-Hrabová
b) Strategická průmyslová zóna Ostrava-Mošnov
c) Rozvojová zóna Hrušov
d) Vědecko-technologický park Ostrava

2)

ukládá
primátorovi, Ing. Tomáši Macurovi, MBA,
předložit zastupitelstvu města k projednání pravidelnou informaci o stavu projektů dle bodu 1)
tohoto usnesení za II. pololetí roku 2017
Vyřizuje:

Ing. Václav Palička,
vedoucí odboru strategického rozvoje

T: 30.03.2018

ZM_M 7
(zn.předkl.)
Změna k “Rozhodnutí o poskytnutí dotace” včetně podmínek
35
pro projekt “Cyklotrasa Y - Průmyslová, Baarova” v rámci Integrovaného
regionálního operačního programu
Usnesení číslo: 1802/ZM1418/28
k usnesení č. 07165/RM1418/101

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

Usnesení

Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o přijetí změny “Rozhodnutí o poskytnutí dotace” (identifikační číslo: 117D03B000065)
pro projekt “Cyklotrasa Y - Průmyslová, Baarova” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
a “Podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace” dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

ZM_M 8
(zn.předkl.)
Souhlas s Rozhodnutím o poskytnutí dotace z rozpočtu Ministerstva
35
vnitra na spolufinancování projektu “Ostrava (Michálkovice) Rekonstrukce hasičské zbrojnice”
Usnesení číslo: 1803/ZM1418/28
k usnesení č. 07167/RM1418/101
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o přijetí dotace dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace z rozpočtu Ministerstva vnitra se sídlem Nad
Štolou 936/3, 170 00 Praha 7, IČO 00007064, na spolufinancování projektu “Ostrava
(Michálkovice) - Rekonstrukce hasičské zbrojnice” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

ZM_M 9
(zn.předkl.)
Zpráva o činnosti statutového výboru zastupitelstva města za I. pololetí
35
roku 2017
Usnesení číslo: 1804/ZM1418/28
Zastupitelstvo města
1)

projednalo
zprávu o činnosti statutového výboru zastupitelstva města za I. pololetí roku 2017 uvedenou
v důvodové zprávě předloženého materiálu

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města
ZM_M 10
Stížnost občana

Usnesení

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 1805/ZM1418/28
k usnesení č. 07164/RM1418/101
Zastupitelstvo města
1)

bere na vědomí
stížnost občana XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

ZM_M 11
(zn.předkl.)
Souhlas s přijetím dotace v rámci dotačního programu Podpora bydlení
35
pro rok 2017, podprogramu Regenerace sídlišť pro rok 2017 RS-Ostrava, Muglinov, 4. etapa
Usnesení číslo: 1806/ZM1418/28
k usnesení č. 07038/RM1418/100
k usnesení č. 1711/ZM1418/27
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

ZM_M 12
(zn.předkl.)
Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt “RS - Ostrava,
50
Šalamouna - 5B etapa” v rámci programu Podpora bydlení pro rok 2017
Usnesení číslo: 1807/ZM1418/28
k usnesení č. 07039/RM1418/100
k usnesení č. 05103/RM1418/74

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

Usnesení

Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
vyslovit souhlas s podmínkami udržitelnosti projektu “RS - Ostrava, Šalamouna - 5B etapa” (i.č.
117D062000047) dle Podmínek pro použití dotace uvedených v příloze č. 1 předloženého
materiálu

ZM_M 13
(zn.předkl.)
Schválení projektu, přijetí dotace z Integrovaného regionálního
35
operačního programu na projekt „Komunitní centrum – VŠICHNI
SPOLU”
Usnesení číslo: 1808/ZM1418/28
k usnesení č. 07047/RM1418/100
Zastupitelstvo města
1)

souhlasí
s podmínkami dle části III. odst. 1 bodu 12 písm. a) a b) Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí
dotace uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu

ZM_M 67
(zn.předkl.)
Návrh změny stanov a odvolání členů dozorčí rady v obchodní
35
společnosti Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s.
Usnesení číslo: 1809/ZM1418/28
k usnesení č. 07219/RM1418/102
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
změnu stanov obchodní společnosti Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., se sídlem
Technologická 372/2, Pustkovec, 708 00 Ostrava, IČO: 25379631 dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu

2)

navrhuje
odvolání XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXX XXXXX XXX XXXXXX
XXXX a XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXX XXX XXXX XXXX z

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

Strana 16/75

Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města

Usnesení

funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Moravskoslezské inovační centrum Ostrava,
a.s., se sídlem Technologická 372/2, Pustkovec, 708 00 Ostrava, IČO: 25379631
3)

bere na vědomí
rezignaci XXXX XXXXXX XXXXXXX XXXX XXXX XXX XXXX XXXX, na funkci člena
dozorčí rady obchodní společnosti Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., se sídlem
Technologická 372/2, Pustkovec, 708 00 Ostrava, IČO: 25379631

4)

ukládá
delegovanému zástupci statutárního města Ostrava na valné hromadě obchodní společnosti
Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., se sídlem Technologická 372/2, Pustkovec,
708 00 Ostrava, IČO: 25379631 hlasovat dle bodů 1), 2) tohoto usnesení

ZM_M 68
(zn.předkl.)
Souhlas s uzavřením “Dohody o spolupráci na projektu realizovaného z
35
prostředků Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko” v rámci
projektu “Zpřístupnění Odry a Olše”
Usnesení číslo: 1810/ZM1418/28
k usnesení č. 07222/RM1418/102
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o uzavření “Dohody o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Programu Interreg V-A
Česká republika - Polsko” v rámci projektu s názvem “Zpřístupnění Odry a Olše” dle přílohy č. 1
předloženého materiálu.

ZM_M 69
Výzva k podání nabídek na využití rozvojového území Hrušov

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 1811/ZM1418/28
k usnesení č. 07223/RM1418/102

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

Usnesení

Zastupitelstvo města
1)

vyzývá
zájemce o realizaci investičního záměru v ploše rozvojové zóny Hrušov k podání nabídek na
základě a v souladu s výzvou, která tvoří přílohu č. 1 předloženého materiálu, přičemž bude
výzva zveřejněna po celou dobu podání nabídek

2)

ukládá
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru strategického rozvoje zajistil zveřejnění
výzvy dle bodu 1) tohoto usnesení
Vyřizuje:

Ing. Václav Palička,
vedoucí odboru strategického rozvoje

ZM_M 70
Návrh koupit pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul.
Českobratrská)

T: 20.10.2017

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 1812/ZM1418/28
k usnesení č. 07253/RM1418/102
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
koupit nemovité věci v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to:
- spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 k pozemku parc. č. 1884/2,
- spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 k budově bez čp/če, nacházející se na pozemku parc.
č. 1884/2
- spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 k pozemku parc. č. 1884/1
od XXXXXXXX XXXXX, rok XXXXXXXX XXXX, bytem XXXXXXXXXX XXXX
XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX Ostrava, t.č. XXX XXXXXX XXXXXX
XXXX XXXXXX
za sjednanou celkovou kupní cenu ve výši 872.500,- Kč
a uzavřít kupní smlouvu, která je přílohou č. 4 předloženého materiálu
Zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé je uvedeno v důvodové zprávě.

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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zastupitelstvo města
2)

Usnesení

rozhodlo
koupit nemovité věci v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to:
- spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 k pozemku parc. č. 1884/2,
- spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 k budově bez čp/če, nacházející se na pozemku parc. č.
1884/2,
od XXXXXXX XXXXXXX, rok XXXXXXXX XXXX, bytem X XXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX X
za sjednanou celkovou kupní cenu ve výši 450.000,- Kč
- spoluvlastnický podíl ve výši 1/36 k pozemku parc. č. 1884/2,
- spoluvlastnický podíl ve výši 1/36 k budově bez čp/če, nacházející se na pozemku parc. č.
1884/2,
od XXXXXX XXXXXXX, rok XXXXXXXX XXXX, bytem X XXXXXXX XXXXXXX
XXXXXX, XXXXX XXXXXXX
za sjednanou celkovou kupní cenu ve výši 75.000,- Kč
- spoluvlastnický podíl ve výši 1/36 k pozemku parc. č. 1884/2,
- spoluvlastnický podíl ve výši 1/36 k budově bez čp/če, nacházející se na pozemku parc. č.
1884/2,
od XXXXXXX XXXXXXX, rok XXXXXXXX XXXX, bytem XXXXXXX XXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXX
za sjednanou celkovou kupní cenu ve výši 75.000,- Kč
- spoluvlastnický podíl ve výši 1/9 k pozemku parc. č. 1884/2,
- spoluvlastnický podíl ve výši 1/9 k budově bez čp/če, nacházející se na pozemku parc. č.
1884/2
od XXXXXX XXXXXXX, rok XXXXXXXX XXXX, bytem XXXXXXX XXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXX
za sjednanou celkovou kupní cenu ve výši 300.000,- Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
Zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé je uvedeno v důvodové zprávě.

3)

rozhodlo
uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě kupní
s XXXXX XXXX XXXXXXXXXXX, rok narození XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXX
XXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXX, XXXX XXXXXX dle přílohy č. 6
předloženého materiálu a důvodové zprávy předloženého materiálu s úpravou

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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zastupitelstvo města
ZM_M 71
Návrh na změnu usnesení č. 1737/ZM1418/27 ze dne 21. 6. 2017 - 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

Usnesení

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 1813/ZM1418/28
k usnesení č. 07237/RM1418/102
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o změně usnesení zastupitelstva města č. 1737/ZM1418/27 ze dne 21. 6. 2017, bod 1) tak, že
se příloha č. 3 usnesení zastupitelstva města č. 1737/ZM1418/27 ze dne 21. 6. 2017, bod
1) nahrazuje v plném rozsahu novou přílohou, která tvoří přílohu č. 2 předloženého materiálu

2)

rozhodlo
o změně usnesení zastupitelstva města č. 1737/ZM1418/27 ze dne 21. 6. 2017, bod 2) tak, že
se mění datum splátek spojených s přípravou projektu z 30. 9. 2017 na 30. 10. 2017 a z 30. 3.
2018 na 28. 2. 2018, a dále tak, že se příloha č. 4 zastupitelstva města č. 1737/ZM1418/27 ze
dne 21. 6. 2017, bod 2) nahrazuje novou přílohou č. 3 předloženého materiálu

3)

rozhodlo
o změně usnesení zastupitelstva města č. 1737/ZM1418/27 ze dne 21. 6. 2017, bod 4) tak, že se
příloha č. 5 zastupitelstva města č. 1737/ZM1418/27 ze dne 21. 6. 2017, bod 4) nahrazuje v
plném rozsahu novou přílohou, která tvoří přílohu č. 4 předloženého materiálu

ZM_M 14
Návrh na uzavření Dodatku č.1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí
neinvestiční účelové dotace v oblasti rodinná politika č. 9 na
zabezpečení projektu “Fandíme rodině” z rozpočtu statutárního města
Ostravy (ev. č. 0709/2017/SVZ) s organizací Centrum pro rodinu a
sociální péči, z. s.

(zn.předkl.)
30

Usnesení číslo: 1814/ZM1418/28
k usnesení č. 1537/ZM1418/24
k usnesení č. 07060/RM1418/100

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

Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v
oblasti rodinná politika č. 9 na zabezpečení projektu “Fandíme rodině” z rozpočtu statutárního
města Ostravy, ev. č. 0709/2017/SVZ uzavřené s organizací Centrum pro rodinu a sociální péči,
z. s. se sídlem Kostelní náměstí 3172/1, 702 00 Ostrava IČO 48804517, dle přílohy č. 3
předloženého materiálu

ZM_M 15
Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí neinvestiční
účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy

(zn.předkl.)
30

Usnesení číslo: 1815/ZM1418/28
k usnesení č. 07168/RM1418/101
k usnesení č. 1538/ZM1418/24
k usnesení č. 1495/ZM1418/23
k usnesení č. 1251/ZM1418/19
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o uzavření Dodatků č. 1 k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí neinvestiční účelové dotace:
- ev. č. 0201/2017/SVZ, uzavřené s organizací Charita Ostrava, Kořenského 1323/17, 703 00
Ostrava-Vítkovice, IČO 44940998, s rozšířením účelu použití dle přílohy č. 3
- ev. č. 0856/2017/SVZ, uzavřené s organizací Charita Ostrava, Kořenského 1323/17, 703 00
Ostrava-Vítkovice, IČO 44940998, s rozšířením účelu použití dle přílohy č. 6
- ev. č. 0123/2017/SVZ, uzavřené s organizací Asociace TRIGON, o.p.s., Skautská 1045/3, 708
00 Ostrava-Poruba, IČO: 27027686, s rozšířením účelu použití dle přílohy č. 9
- ev. č. 0199/2017/SVZ, uzavřené s organizací Bílý kruh bezpečí, z.s., U Trojice 1042/2, 150 00
Praha-Smíchov, IČO: 47607483, s rozšířením účelu použití dle přílohy č. 13
- ev. č. 0200/2017/SVZ, uzavřené s organizací Bílý kruh bezpečí, z.s., U Trojice 1042/2, 150 00
Praha-Smíchov, IČO: 47607483, s rozšířením účelu použití dle přílohy č. 14

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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ZM_M 16
Zpráva o čerpání finančních prostředků z Fondu pro rozvoj Městské
nemocnice Ostrava v 1. pololetí 2017

Usnesení

(zn.předkl.)
30

Usnesení číslo: 1816/ZM1418/28
k usnesení č. 07169/RM1418/101
Zastupitelstvo města
1)

bere na vědomí
Zprávu o čerpání finančních prostředků z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava v 1.
pololetí 2017 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu

ZM_M 73
Informativní materiál o vývoji platů v Městské nemocnici Ostrava,
příspěvková organizace

(zn.předkl.)
30

Usnesení číslo: 1817/ZM1418/28
k usnesení č. 07224/RM1418/102
Zastupitelstvo města
1)

bere na vědomí
informativní materiál o vývoji platů v Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace dle
důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu

ZM_M 72
Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního
města Ostravy na rok 2018 včetně Podmínek pro jednotlivé oblasti

(zn.předkl.)
31

Usnesení číslo: 1818/ZM1418/28
k usnesení č. 07230/RM1418/102
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok
2018 včetně Podmínek pro jednotlivé oblasti dle příloh č. 1-9 předloženého materiálu

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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2)

Usnesení

schvaluje
návrh na vyhlášení výběrového řízení dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

3)

rozhodlo
o vyhlášení výběrového řízení na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního
města Ostravy dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

ZM_M 17
Žádost o změnu realizátora projektu podpořeného dotací v oblasti
kultury

(zn.předkl.)
31

Usnesení číslo: 1819/ZM1418/28
k usnesení č. 1545/ZM1418/24
k usnesení č. 07172/RM1418/101
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
změnit své usnesení č. 1545/ZM1418/24 ze dne 01.03.2017, a to tak, že v původní příloze č. 3
předloženého materiálu k citovanému usnesení se mění příjemce dotace u projektu
“Dny maďarské kultury v Ostravě 2017” pod kódem 16/1139 dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu a důvodové zprávy

ZM_M 18
Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti kultury
společnosti BIO ILLUSION s.r.o.

(zn.předkl.)
31

Usnesení číslo: 1820/ZM1418/28
k usnesení č. 07171/RM1418/101
k usnesení č. 1243/ZM1418/19
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města Ostrava
společnosti BIO ILLUSION s.r.o., se sídlem Jabloňova 2929/30, Záběhlice 106 00 Praha, IČO:
62908049, na realizaci projektu “Film Tři” ve výši 80 tis. Kč dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy

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

předloženého materiálu a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace mezi
statutárním městem Ostrava a příjemcem dotace uvedeným v tomto bodě 1) usnesení dle přílohy
č. 2 předloženého materiálu
2)

schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se

3)

-snižují
ostatní neinvestiční výdaje na ORJ 160
na § 3392, pol.5901, ÚZ 1355

o 80 tis. Kč

-zvyšují
neinvestiční transfery na ORJ 160
na § 3313, pol. 5213, ÚZ 1355

o 80 tis. Kč

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

Odbor financí a rozpočtu

T: 29.09.2017

ZM_M 74
(zn.předkl.)
Návrh na vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí peněžních
31
prostředků na jednoleté i víceleté projekty v oblasti kultury pro léta 2018
- 2020
Usnesení číslo: 1821/ZM1418/28
k usnesení č. 07228/RM1418/102
k usnesení č. 1545/ZM1418/24
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí peněžních prostředků na jednoleté i víceleté
projekty v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města Ostravy pro léta 2018 - 2020 dle
důvodové zprávy a přílohy č. 1, 2 a důvodové zprávy předloženého materiálu

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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ZM_M 75
Dodatek č. 6 ke zřizovací listině právnické osoby Knihovna města
Ostravy, příspěvková organizace

Usnesení

(zn.předkl.)
31

Usnesení číslo: 1822/ZM1418/28
k usnesení č. 07226/RM1418/102
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
dodatek č. 6 ke zřizovací listině právnické osoby Knihovna města Ostravy, příspěvková
organizace, se sídlem ul. 28. října 289/2, 702 00 Ostrava, IČO: 00097586, uvedený v příloze č. 1
předloženého materiálu

2)

stanoví,
že dodatek č. 6 ke zřizovací listině právnické osoby Knihovna města Ostravy, příspěvková
organizace, se sídlem ul. 28. října 289/2, 702 00 Ostrava, IČO: 00097586, dle bodu 1) tohoto
usnesení podepíše spolu s primátorem Ing. Tomášem Macurou, MBA, náměstek primátora Ing.
Zbyněk Pražák, Ph.D.

ZM_M 76
Žádost společnosti Ostravské výstavy, a.s. o navýšení neinvestiční
účelové dotace a rozšíření účelu použití

(zn.předkl.)
31

Usnesení číslo: 1823/ZM1418/28
k usnesení č. 07229/RM1418/102
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o navýšení poskytnuté neinvestiční účelové dotace a o rozšíření účelu dotace poskytnuté
společnosti Ostravské výstavy, a.s., IČO: 253 99 471, se sídlem Černá louka 3235, Moravská
Ostrava, 702 00 Ostrava, na realizaci projektu „Částečné krytí provozních a osobních nákladů
příjemce vzniklých v roce 2017“ dle přílohy č. 1 a dle důvodové zprávy předloženého materiálu
a o uzavření Dodatku č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
statutárního města Ostravy ze dne 02.01.2017 ev. č. 3299/2016/KVA, ve znění Dodatku č. 1 ze
dne 28.06.2017, ev. č. 3299D1/2017/KVA, uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a
příjemcem dotace uvedeným v bodě 1) tohoto usnesení dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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2)

Usnesení

schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
-zvyšují
neinvestiční příspěvky na ORJ 160
na § 2141, pol. 5213
o 2.850 tis. Kč
na § 2141, pol. 5213, ÚZ 1355 o 206 tis. Kč
-snižují
neinvestiční výdaje na ORJ 160
na § 3319, pol. 5901
o 2.850 tis. Kč
na § 3392, pol. 5901, ÚZ 1355 o 206 tis. Kč

3)

ukládá
radě města
zahrnout do návrhu rozpočtu na rok 2018 na realizaci projektu „Částečné krytí provozních a
osobních nákladů příjemce vzniklých v roce 2018“ navýšení neinvestiční dotace poskytnuté
společnosti Ostravské výstavy, a.s., IČO: 253 99 471, o 7.334 tis.Kč
Vyřizuje:

Mgr. Barbora Stankušová,
vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit

ZM_M 19
Návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace Ostravské univerzitě

T: 31.12.2017

(zn.předkl.)
46

Usnesení číslo: 1824/ZM1418/28
k usnesení č. 06887/RM1418/99
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy Ostravské
univerzitě, IČO 61988987, se sídlem Dvořákova 138/7, 701 03 Ostrava - Moravská Ostrava a
Přívoz, ve výši 130 tis. Kč na realizaci projektu “Práce s rodinou dítěte s neuro-vývojovou
poruchou I.,II.” a o uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z
rozpočtu statutárního města Ostravy mezi statutárním městem Ostrava a výše uvedeným
subjektem dle příloh č. 1 a č. 2 předloženého materiálu

2)

schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se:
-snižuje rozpočtová rezerva na ORJ 120

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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na § 6409, pol. 5901
-zvyšují neinvestiční transfery na ORJ 140
na § 3299, pol. 5332
3)

Usnesení

o
o

130 tis. Kč
130 tis. Kč

ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení
T: 30.09.2017

ZM_M 20
(zn.předkl.)
Žádost FC Vítkovice z.s. o rozšíření podmínek použití poskytnuté dotace
46
na realizaci projektu Turnaje fotbalového klubu FC Vítkovice 1919
Usnesení číslo: 1825/ZM1418/28
k usnesení č. 07174/RM1418/101
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
rozhodlo o uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace z
rozpočtu statutárního města Ostravy č. 0451/2017/ŠaS uzavřené mezi statutárním městem
Ostrava a FC Vítkovicemi 1919 z.s., se sídlem 30. dubna 560/11, 702 00 Ostrava, IČO 22881425
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

ZM_M 21
Poskytnutí Stipendia města Ostrava v akademickém roce 2017/2018

(zn.předkl.)
46

Usnesení číslo: 1826/ZM1418/28
k usnesení č. 07173/RM1418/101
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o poskytnutí stipendia města Ostrava v akademickém roce 2017/2018 studujícím ve výši
uvedené v důvodové zprávě předloženého materiálu

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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2)

Usnesení

rozhodlo
o uzavření smluv o poskytnutí stipendia města Ostrava v akademickém roce 2017/2018 mezi
statutárním městem Ostrava a příjemci stipendia dle bodu 1) tohoto usnesení a přílohy č. 1
předloženého materiálu

ZM_M 77
(zn.předkl.)
Návrh na poskytnutí mimořádných dotací z rozpočtu statutárního města
46
Ostravy pro období 2017 - 2018 v oblasti sportu
Usnesení číslo: 1827/ZM1418/28
k usnesení č. 07231/RM1418/102
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o poskytnutí mimořádných dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro období 2017 - 2018
v oblasti sportu příjemcům a ve výši dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a o uzavření
veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací mezi statutárním městem Ostrava a příjemci dotací
dle přílohy č. 1 a 3 předloženého materiálu

2)

rozhodlo
o neposkytnutí mimořádných dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro období 2017 2018 v oblasti sportu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu a důvodové zprávy

3)

schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
snižují
neinvestiční transfery
na § 3419, pol. 5222, ORJ 161 o 15 000 tis. Kč
na § 3419, pol. 5213, ÚZ 7103, ORJ 161 o 15 750 tis. Kč
zvyšují
investiční transfery
na § 3419, pol. 6322, ÚZ 7104, ORJ 161 o 2 350 tis. Kč
neinvestiční transfery
na § 3419, pol. 5222, ÚZ 7104, ORJ 161 o 25 650 tis. Kč
na § 3419, pol. 5213, ÚZ 7104, ORJ 161 o 2 750 tis. Kč

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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4)

Usnesení

ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení
Vyřizuje:

Ing. Lukáš Jančálek,
vedoucí odboru financí a rozpočtu

T: 30.09.2017

ZM_M 78
(zn.předkl.)
Programy na podporu sportu z rozpočtu statutárního města Ostravy pro
46
rok 2018
Usnesení číslo: 1828/ZM1418/28
k usnesení č. 07232/RM1418/102
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
a) programy na podporu sportu z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2018 v oblastech
Tělovýchova a sport a Vrcholový sport dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu
b) vzorovou smlouvu, která je přílohou programů na podporu sportu z rozpočtu statutárního
města Ostravy na rok 2018 v oblastech Tělovýchova a sport a Vrcholový sport dle přílohy
č. 3 předloženého materiálu
c) vyhlášení výběrového řízení pro poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu statutárního
města Ostravy na rok 2018 v oblastech Tělovýchova a sport a Vrcholový sport dle přílohy č. 4
předloženého materiálu

2)

rozhodlo
o vyhlášení výběrového řízení pro poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu statutárního
města Ostravy na rok 2018 v oblastech Tělovýchova a sport a Vrcholový sport dle přílohy č. 4
předloženého materiálu

ZM_M 79
(zn.předkl.)
Návrh Programu zejména na podporu vzdělávání a talentmanagementu
46
v oblasti technických a přírodních věd na území statutárního města
Ostravy pro rok 2018 a 1. čtvrtletí 2019
Usnesení číslo: 1829/ZM1418/28
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Usnesení

k usnesení č. 07233/RM1418/102
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
a) návrh Programu zejména na podporu vzdělávání a talentmanagementu v oblasti
technických a přírodních věd na území statutárního města Ostravy pro rok 2018 a 1. čtvrtletí
2019 dle Přílohy č. 1 předloženého materiálu
b) návrh na vyhlášení výběrového řízení Programu zejména na podporu vzdělávání a
talentmanagementu v oblasti technických a přírodních věd na území statutárního města Ostravy
pro rok 2018 a 1. čtvrtletí 2019 dle Přílohy č. 2 předloženého materiálu

2)

rozhodlo
o vyhlášení výběrového řízení Programu zejména podporu vzdělávání a talentmanagementu v
oblasti technických a přírodních věd na území statutárního města Ostravy pro rok 2018 a 1.
čtvrtletí 2019 dle Přílohy č. 2 předloženého materiálu

ZM_M 80
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města
Ostravy na vzdělávání a talentmanagement v oblasti technických a
přírodních věd na území SMO pro rok 2017 a 1. čtvrtletí 2018 - 2. kolo
výběrového řízení

(zn.předkl.)
46

Usnesení číslo: 1830/ZM1418/28
k usnesení č. 07235/RM1418/102
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
a) o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2017 a 1.
čtvrtletí 2018 - 2. kolo v oblasti vzdělávání a talentmanagementu subjektům dle Přílohy č. 1
předloženého materiálu v celkové výši 5 028 tis. Kč
b) o neposkytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2017 a 1.
čtvrtletí 2018 - 2. kolo v oblasti vzdělávání a talentmanagementu subjektům dle Přílohy č. 2
předloženého materiálu z důvodů, které jsou ve vztahu k jednotlivým žadatelům uvedeny v
předloženém materiálu

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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2)

Usnesení

rozhodlo
a) o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního
města Ostravy pro rok 2017 a 1. čtvrtletí 2018 - 2. kolo v oblasti vzdělávání a
talentmanagementu mezi statutárním městem Ostrava a příjemci účelových dotací dle bodu 1)
písm. a) tohoto usnesení a Přílohy č. 1 a Přílohy č. 3 předloženého materiálu
b) o zaslání sdělení o neposkytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro
rok 2017 a 1. čtvrtletí 2018 - 2. kolo v oblasti vzdělávání a talentmanagementu subjektům dle
bodu 1) písm. b) tohoto usnesení a Přílohy č. 2 a Přílohy č. 4 předloženého materiálu

3)

schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
snižují
běžné výdaje na § 3299, pol. 5901, ÚZ 7113, ORJ 140
zvyšují
neinvestiční transfery
na § 3299, pol. 5213, ÚZ 7113, ORJ 140
na § 3299, pol. 5222, ÚZ 7113, ORJ 140
na § 3299, pol. 5339, ÚZ 7113, ORJ 140
investiční transfery
na § 3299, pol. 6313, ÚZ 7113, ORJ 140

4)

o 5.028 tis. Kč
o 1.817 tis. Kč
o 2.307 tis. Kč
o 192 tis. Kč
o

712 tis. Kč

ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení
Vyřizuje:

Ing. Lukáš Jančálek,
vedoucí odboru financí a rozpočtu

ZM_M 81
Memorandum o vzájemné spolupráci k rekonstrukci stadionu Bazaly a
vybudování “Klubové akademie Ostravy”

T: 30.09.2017

(zn.předkl.)
46

Usnesení číslo: 1831/ZM1418/28
k usnesení č. 07234/RM1418/102
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci za účelem rekonstrukce stadionu Bazaly a zřízení

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

ZM_M 82
Žádosti společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., o poskytnutí účelových
dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy

(zn.předkl.)
46

Usnesení číslo: 1832/ZM1418/28
k usnesení č. 07236/RM1418/102
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o poskytnutí účelové dotace v maximální výši 9 792 tis. Kč obchodní společnosti VÍTKOVICE
ARÉNA, a.s., se sídlem Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 25911368, na
Zajištění technických potřeb pro konání Kontinentálního poháru v atletice Ostrava 2018 dle
přílohy č. 1 předloženého materiálu a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové
dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy mezi statutárním městem Ostravou a obchodní
společností VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., se sídlem Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava-Zábřeh,
IČO 2591368, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

2)

rozhodlo
o poskytnutí účelové dotace v maximální výši 19 268 tis. Kč obchodní společnosti
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., se sídlem Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO
25911368, na Stavební úpravy OSTRAVAR ARÉNY dle přílohy č. 2 předloženého materiálu a
o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města
Ostravy mezi statutárním městem Ostravou a obchodní společností VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.,
se sídlem Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 2591368, dle přílohy č. 5
předloženého materiálu

3)

rozhodlo
o poskytnutí účelové dotace v maximální výši 18 000 tis. Kč obchodní společnosti
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., se sídlem Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO
25911368, na Stavební úpravy Městského stadionu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu a o
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města
Ostravy mezi statutárním městem Ostravou a obchodní společností VÍTKOVICE ARÉNA,
a.s., se sídlem Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 2591368, dle přílohy č. 6
předloženého materiálu

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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4)

Usnesení

ukládá
radě města
zapracovat do návrhu kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2018
částku max. 25 500 tis. Kč a pro rok 2019 částku max. 11 768 tis. Kč, do návrhu běžného
rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2018 částku max. 9 792 tis. Kč

ZM_M 23
Návrh na předání majetku k hospodaření dodatkem č. 5 ke zřizovací
listině právnické osoby PLATO Ostrava, příspěvkové organizace a
dodatkem č. 5 ke zřizovací listině právnické osoby Národní divadlo
moravskoslezské, příspěvkové organizace

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 1833/ZM1418/28
k usnesení č. 07191/RM1418/101
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
dodatek č. 5 ke zřizovací listině ze dne 25. 5. 2016 právnické osoby PLATO Ostrava,
příspěvková organizace, se sídlem Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava, IČO
71294538, kterým se předávají k hospodaření nemovité věci, a to:
- část pozemku parc. č. 1960/8 o výměře 1352 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, která
je dle geometrického plánu č. 5742-208/2017 ze dne 03.07.2017 označena jako pozemek parc. č.
1960/31 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
- zpevněné plochy na pozemku parc. č. 1960/31
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

2)

schvaluje
dodatek č. 5 ke zřizovací listině ze dne 21. 5. 2014 právnické osoby Národní divadlo
moravskoslezské, příspěvková organizace, se sídlem Čsl. legií 14, 702 00 Ostrava,
IČO 00100528, kterým se předávají k hospodaření nemovité věci, a to:
- pozemek parc. č. 3750 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 3190,
občanská vybavenost
- pozemek parc. č. 86/3 - ostatní plocha, jiná plocha
- pozemek parc. č. 4209 - ostatní plocha, jiná plocha
- část pozemku parc. č. 86/1 o výměře 3311 m2, která je dle geometrického plánu č.
5741-207/2017
ze dne 03.07.2017 označena jako pozemek parc. č. 86/33

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
- zpevněné plochy na pozemcích parc. č. 86/33, 86/3 a 4209 v k. ú. Moravská Ostrava
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
3)

stanovuje,
že dodatky ke zřizovacím listinám dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení podepíše spolu s primátorem
Ing. Tomášem Macurou, MBA, náměstek primátora Mgr. Radim Babinec

ZM_M 24
Návrh na svěření majetku městskému obvodu Ostrava - Jih

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 1834/ZM1418/28
k usnesení č. 06761/RM1418/98
Zastupitelstvo města
1)

si vyhrazuje
rozhodnutí označit níže uvedený majetek statutárního města Ostravy jakožto majetek svěřený
dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, Statut města
Ostravy, v platném znění,
městskému obvodu Ostrava - Jih:
- Pozemek parc. č. 71/112 - ostatní plocha, ostatní komunkace v k. ú. Dubina u Ostravy, obec
Ostrava, dle přílohy č. 1A, 1B předloženého materiálu, v hodnotě 14.400,00 Kč, inventární číslo
54212
- Stavební objekty na pozemcích k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava dle přílohy č. 1C, 1D
předloženého materiálu, a to:
Komunikace pěší, sjízdná, hřiště, pro blok 2501 B na pozemku parc. č. 110/84 - ostatní plocha,
ostatní komunikace, v hodnotě 719.964,00 Kč, inventární číslo 46893,
Komunikace vozidlová, parkovací stání pro blok 2501 B na pozemku parc. č. 110/84 - ostatní
plocha, ostatní komunikace, v hodnotě 2.567.263,00 Kč, inventární číslo 46894,
Komunikace vozidlová, parkovací stání pro blok 2501 C na pozemku parc. č. 71/120 - ostatní
plocha, ostatní komunikace, v hodnotě 1.353.450,00 Kč, inventární číslo 46896,
Komunikace pěší a hřiště pro blok 2501 C2 na pozemku parc. č. 71/120 - ostatní plocha, ostatní
komunikace, v hodnotě 525.000,00 Kč, inventární číslo 46897,
Komunikace pěší pro blok 2501 C1 na pozemku parc. č. 71/4 - ostatní plocha, jiná plocha, v
hodnotě 1.302.000,00 Kč, inventární číslo 46898,
Komunikace vozidlová, parkovací stání pro blok 2501 B na pozemku parc. č. 110/3 - ostatní
plocha, jiná plocha, v hodnotě 2.496.887,00 Kč, inventární číslo 46895,
Komunikace pěší pro blok 2501 E na pozemku parc. č. 110/3 - ostatní plocha, jiná plocha, v

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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hodnotě 1.334.800,00 Kč, inventární číslo 46899,
Komunikace pěší, parkoviště na pozemcích parc. č. 110/85 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
parc. č. 110/86 - ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 110/86 - ostatní plocha, ostatní
komunikace, parc. č. 110/87 - ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 110/88 - ostatní
plocha, ostatní komunikace, parc. č. 110/27 - ostatní plocha, ostatní komunikace, v hodnotě
16.617.000,00 Kč, inventární číslo 46908,
Odstavná stání, pěší komunikace pro blok 2501 A na pozemku parc. č. 71/111 - ostatní plocha,
zeleň a pozemku parc. č. 71/112 - ostatní plocha, ostatní komunikace, v hodnotě 1.289.189,00
Kč, inventární číslo 46892.
Stavební objekty jsou umístěny na deseti pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy,
svěřené městskému obvodu Ostrava - Jih a na pozemku parc. č. 71/112 ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, nesvěřený.
2)

rozhodlo
označit majetek uvedený v bodě 1) tohoto usnesení jakožto majetek svěřený městskému
obvodu Ostrava - Jih dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky města Ostravy č.
14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění

ZM_M 25
Návrh na svěření majetku městskému obvodu Proskovice

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 1835/ZM1418/28
k usnesení č. 07083/RM1418/100
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 Proskovice
- Cyklostezka (SO 101) na pozemcích parc. č. 385/4, 386/6, 831/26 a 837/40 v kat. území
Proskovice, obec Ostrava a parc. č. 3830/4 v kat. území Stará Bělá, obec Ostrava, vedená pod
inventárním číslem 145891 v pořizovací hodnotě 819.818,- Kč,
- Pozemky v k. ú. Proskovice, obec Ostrava, které jsou dotčeny stavbou:
• pozemek parc. č. 385/2, trvalý travní porost,
inv. č. 52759 v hodnotě 237,- Kč,
• pozemek parc. č. 385/3, trvalý travní porost,
inv. č. 146433 v hodnotě 189,- Kč,
• pozemek parc. č. 385/4, ostatní plocha, ostatní komunikace,
inv. č. 146434 v hodnotě 378,- Kč,

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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• pozemek parc. č. 831/2, trvalý travní porost,
inv. č. 143942 v hodnotě 298.596,- Kč,
• pozemek parc. č. 831/25, trvalý travní porost,
inv. č. 158583 v hodnotě 81.920,- Kč,
• pozemek parc. č. 831/26, ostatní plocha, ostatní komunikace,
inv. č. 158584 v hodnotě 55.800,- Kč.
2)

rozhodlo
označit majetek uvedený v bodě 1) tohoto usnesení jakožto majetek svěřený městskému
obvodu Proskovice 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 26
Návrh na svěření nemovitých věcí městskému obvodu Nová Ves,
městskému obvodu Vítkovice, městskému obvodu Slezská Ostrava a
odejmutí nemovitých věcí městskému obvodu Moravská Ostrava a
Přívoz

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 1836/ZM1418/28
k usnesení č. 07190/RM1418/101
Zastupitelstvo města
1)

si vyhrazuje
rozhodnutí označit jakožto majetek svěřený městskému obvodu Nová Ves dle čl. 9 odst. 1 písm.
b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění
pozemky:
p. p. č. 448/7 - orná půda
p. p. č. 448/8 - orná půda
vše v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava

2)

rozhodlo
označit jakožto majetek svěřený městskému obvodu Nová Ves dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně
závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění
pozemky:
p. p. č. 448/7 - orná půda
p. p. č. 448/8- orná půda
vše v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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si vyhrazuje
rozhodnutí označit 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
pozemky:
p. p. č. 487/16 - orná půda
p. p. č. 487/17 - orná půda
p. p. č. 487/18 - orná půda
p. p. č. 487/19 - orná půda
vše v k. ú. Zábřeh - VŽ, obec Ostrava
parc. č. 216/2 - zastavěná plocha a nádvoří
parc. č. 224/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace
parc. č. 238/5 - zastavěná plocha a nádvoří
parc. č. 238/6 - zastavěná plocha a nádvoří
parc. č. 472/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace
parc. č. 911/1 - ostatní plocha, zeleň
parc. č. 1011/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace
parc. č.1248 - ostatní plocha, ostatní komunikace
parc. č. 1254/15 - ostatní plocha, jiná plocha
parc. č. 1254/18 - ostatní plocha, ostatní komunikace
parc. č. 1254/19 - ostatní plocha, zeleň
parc. č. 1393 - ostatní plocha, neplodná půda
vše v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava

4)

rozhodlo
označit 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
pozemky:
p. p. č. 487/16 - orná půda
p. p. č. 487/17 - orná půda
p. p. č. 487/18 - orná půda
p. p. č. 487/19 - orná půda
vše v k. ú. Zábřeh - VŽ, obec Ostrava
parc. č. 216/2 - zastavěná plocha a nádvoří
parc. č. 224/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace
parc. č. 238/5 - zastavěná plocha a nádvoří
parc. č. 238/6 - zastavěná plocha a nádvoří
parc. č. 472/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace
parc. č. 911/1 - ostatní plocha, zeleň
parc. č. 1011/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace
parc. č.1248 - ostatní plocha, ostatní komunikace
parc. č. 1254/15 - ostatní plocha, jiná plocha
parc. č. 1254/18 - ostatní plocha, ostatní komunikace
parc. č. 1254/19 - ostatní plocha, zeleň

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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parc. č. 1393 - ostatní plocha, neplodná půda
vše v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava
5)

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. 46/2 - ostatní plocha, jiná plocha
parc. č 46/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace
parc. č. 46/19 - ostatní plocha, jiná plocha
parc. č. 5191/93 - zastavěná plocha a nádvoří
parc. č 5257/1 - ostatní plocha, jiná plocha
parc. č. 5257/40 - zastavěná plocha a nádvoří
parc. č. 5257/41 - zastavěná plocha a nádvoří
parc. č. 5257/42 - ostatní plocha, jiná plocha
parc. č. 5257/43 - ostatní plocha, jiná plocha
parc. č. 5257/45 - ostatní plocha, jiná plocha
parc. č. 5257/46 - zastavěná plocha a nádvoří
parc. č. 5257/47 - zastavěná plocha a nádvoří
parc. č. 5257/48 - zastavěná plocha a nádvoří
parc. č. 5257/49 - zastavěná plocha a nádvoří
parc. č. 5257/156 - zastavěná plocha a nádvoří
parc. č. 5257/201 - zastavěná plocha a nádvoří
parc. č. 5257/247 - ostatní plocha, jiná plocha
parc. č. 5257/252 - zastavěná plocha a nádvoří
vše v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava

6)

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. 46/2 - ostatní plocha, jiná plocha
parc. č 46/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace
parc. č. 46/19 - ostatní plocha, jiná plocha
parc. č. 5191/93 - zastavěná plocha a nádvoří
parc. č. 5257/1 - ostatní plocha, jiná plocha
parc. č. 5257/40 - zastavěná plocha a nádvoří
parc. č. 5257/41 - zastavěná plocha a nádvoří
parc. č. 5257/42 - ostatní plocha, jiná plocha
parc. č. 5257/43 - ostatní plocha, jiná plocha
parc. č. 5257/45 - ostatní plocha, jiná plocha
parc. č. 5257/46 - zastavěná plocha a nádvoří
parc. č. 5257/47 - zastavěná plocha a nádvoří

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

Strana 38/75

Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města

Usnesení

parc. č. 5257/48 - zastavěná plocha a nádvoří
parc. č. 5257/49 - zastavěná plocha a nádvoří
parc. č. 5257/156 - zastavěná plocha a nádvoří
parc. č. 5257/201 - zastavěná plocha a nádvoří
parc. č. 5257/247 - ostatní plocha, jiná plocha
parc. č. 5257/252 - zastavěná plocha a nádvoří
vše v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
7)

rozhodlo
o odejmutí nemovitých věcí 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, že městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz vydá s odejmutím souhlasné
stanovisko,
a to:
a) pozemku parc. č. 214/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace
pozemku parc. č. 225/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace
pozemku parc. č. 225/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace
vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
b) níže uvedený nemovitý majetek v celkové vstupní hodnotě ve výši 983.134,50 Kč, a to:
b.1) části místní komunikace III. třídy vedené v pasportu místních komunikací pod kmenovým
číslem 171 a názvem “Smetanovo náměstí” nacházející se na pozemcích parc. č. 214/7, parc. č.
225/5 a parc. č. 213/18, vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to části označené v
pasportu komunikací jako prvky výše uvedené komunikace takto:
parkoviště č. 5 o ploše 132,31 m2
parkoviště č. 6 o ploše 51,30 m2
parkoviště č. 7 o ploše 72,78 m2
vjezd č. 9 o ploše 51,59 m2
vjezd č. 10 o ploše 194,13 m2
za podmínky zajištění ze strany statutárního města Ostravy změny zařazení výše specifikované
části místní komunikace III. třídy, vedené v pasportu místních komunikací pod kmenovým
číslem 171, dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, případně
jejího vyřazení z kategorie místních komunikací tak, aby správa odejmuté plochy pozemní
komunikace nenáležela v souvislosti s čl. 23 obecné závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města
Ostravy, městskému obvodu
b.2) účelovou komunikaci nacházející se na pozemku parc. č. 213/18 v k. ú. Moravská Ostrava,
obec Ostrava

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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ukládá
vedoucímu odboru dopravy
zajistit potřebné změny v pasportu místních komunikací dle bodu 7 b.1) návrhu tohoto usnesení
Vyřizuje:

Ing. Břetislav Glumbík,
vedoucí odboru dopravy

ZM_M 27
Návrh přijmout darem nemovité věci v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava

T: 20.10.2017

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 1837/ZM1418/28
k usnesení č. 06903/RM1418/99
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
přijmout darem nemovité věci v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, a to:
- část pozemku parc.č. 4426/2, ost. plocha, silnice, o výměře 57 m2, dle geometrického plánu č.
2860-11a/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek parc.č. 4426/19, ost. plocha, dráha
- část pozemku parc.č. 4426/2, ost. plocha, silnice, o výměře 19 m2, dle geometrického plánu č.
2860-11a/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek parc.č. 4426/20, ost. plocha, dráha
- část pozemku parc.č. 4427/2, ost. plocha, silnice, o výměře 57 m2, dle geometrického plánu č.
2860-11a/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek parc.č. 4427/25, ost. plocha, dráha
- část pozemku parc.č. 4427/2, ost. plocha, silnice, o výměře 14 m2, dle geometrického plánu č.
2860-11a/2016 oddělenou a nově označenou jako pozemek parc.č. 4427/26, ost. plocha, dráha
od vlastníka Moravskoslezský kraj, IČO 708 90 692, sídlo ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava,
zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, IČO 000 95 711,
sídlo Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

ZM_M 28
Návrh darovat část pozemku p.p.č. 460/72 v k. ú. Zábřeh-VŽ, obec
Ostrava

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 1838/ZM1418/28
k usnesení č. 07183/RM1418/101

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
darovat část pozemku p. p. č. 460/72 - ost. plocha, manipulační plocha o výměře 1918 m2 v k.
ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřenou městskému
obvodu Vítkovice, která je dle geometrického plánu č. 2011-564/2017 vyhotoveného pro k.ú.
Zábřeh-VŽ, označena jako pozemek p.p.č. 460/73 - ost. plocha, manipulační plocha
Ostravské univerzitě, Dvořákova 138/7, 702 00 Moravská Ostrava, IČO: 619 88 987
a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

ZM_M 29
(zn.předkl.)
Návrh na změnu části usnesení ZMO č. 1779/ZM1418/27 v bodě 2) ze dne
32
21. 6. 2017, návrh na záměr města prodat a neprodat části nemovitých
věci v k.ú. Poruba-sever, vše obec Ostrava
Usnesení číslo: 1839/ZM1418/28
k usnesení č. 07079/RM1418/100
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
změnit část usnesení zastupitelstva města č. 1779/ZM1418/27 v bodě 2) ze dne 21. 6. 2017, a to
tak, že se vypouští text:
”parc.č. 3751/255 o výměře 16 m2”
a nahrazuje se textem
”parc.č. 3751/255 o výměře 8 m2”

2)

rozhodlo
o záměru města prodat část nemovité věci v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, ve vlastnictví
statutárního města Ostrava, nesvěřenou městskému obvodu Poruba, a to část pozemku
parc.č. 1649/1, která je dle geometrického plánu č. 2876-115/2017 vyhotoveného pro k.ú.
Poruba-sever, obec Ostrava, oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 1649/15 o výměře
6 m2
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

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

Strana 41/75

Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města
3)

Usnesení

rozhodlo,
že město nemá záměr prodat část nemovité věci v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, ve vlastnictví
statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Poruba, a to část pozemku parc.č.
3751/6 o výměře 830 m2 dle zákresu, který je přílohou č. 5/2 předloženého materiálu

ZM_M 30
(zn.předkl.)
Návrh na odejmutí movitých věcí - ikon ze svěření městského obvodu
32
Moravská Ostrava a Přívoz, svěření těchto ikon k hospodaření dodatkem
č. 5 ke zřizovací listině Ostravskému muzeu, p. o.
Usnesení číslo: 1840/ZM1418/28
k usnesení č. 07080/RM1418/100
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
odejmout svěřené movité věci - ikony městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, vedené
pod jedním inventárním číslem 020000016992 v pořizovací ceně 1,00 Kč, a to:
ikona “Přesvatá Bohorodice Kazaňská”, ikona ”Vzkříšení Krista”, ikona - svátková třídílná
s výjevem Bohorodice a světci, ikona ”Přesvatá Bohorodice” - pomocnice při porodech,
ikona ”Přesvatá Bohorodice” - radost všech zarmoucených, ikona se světicí v ústředním
výjevu, ikona ”Zmrtvýchvstání a Sestoupení do pekel”, ikona ”Mandylion”

2)

schvaluje
dodatek č. 5 ke zřizovací listině ze dne 21. 5. 2014, právnické osoby Ostravské muzeum,
příspěvková organizace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

3)

stanovuje
že dodatek č. 5 ke zřizovací listině ze dne 21. 5. 2014 právnické osoby Ostravské muzeum,
příspěvková organizace, podepíše spolu s primátorem Ing. Tomášem Macurou, MBA, náměstek
primátora Mgr. Radim Babinec

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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ZM_M 31
Návrh koupit nemovitou věc v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava

Usnesení

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 1841/ZM1418/28
k usnesení č. 07073/RM1418/100
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
koupit nemovitou věc v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava, a to pozemek parc.č. 1169/6, od
podílových spoluvlastníků:
- XXXX XXXXXXX rok narození XXXX, bydliště XXXXXXX XXXX XXXX XXX XX
XXXXXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 1/2)
- XXXXX XXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXX XXXX XXXX XXX XX
XXXXXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 1/2)
za dohodnutou kupní cenu celkem 51.600,00 Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

2)

rozhodlo
vyhradit si rozhodnutí označit nemovitou věc, uvedenou v bodu 1) tohoto usnesení, jakožto
majetek svěřený městskému obvodu Stará Bělá 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 předmětnou nemovitou věc statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví

3)

rozhodlo
označit nemovitou věc, uvedenou v bodu 1) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený
městskému obvodu Stará Bělá 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
předmětnou nemovitou věc statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví

ZM_M 32
Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, návrh
svěřit nemovité věci v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava městskému
obvodu Poruba

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 1842/ZM1418/28
k usnesení č. 07185/RM1418/101
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Zastupitelstvo města
1)

projednalo
žádost manželů JXXXXX XXXXXXX rok narození XXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXX, rok
narození XXXX,
oba
bytem
XXXXXXXXXXX
XXXXXX
XXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX, týkající se navýšení kupní ceny za prodej níže
uvedených nemovitých věcí v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, z jejich vlastnictví do vlastnictví
statutárního města Ostrava, a to pozemků:
- parc. č. 3674/10 lesní pozemek
- parc. č. 3751/186 ostat. plocha, zeleň
- parc. č. 3751/189 ostat. plocha, zeleň, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

2)

rozhodlo
koupit nemovité věci v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, a to pozemky parc. č. 3674/10 a parc.
č. 3751/186 od podílových spoluvlastníků manželů JXXXXX OXXXXX, rok narození XXXX a
ŠXXXXXXX OXXXXXXX, rok narození XXXX, oba bytem XXXXXXXXXXX XXXXXX
XXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX:
- JXXX OXXXX ideální 1/2 pozemku parc. č. 3674/10 a pozemku parc. č. 3751/186
- ŠXXXXXXX OXXXXXXX ideální 1/2 pozemku parc. č. 3674/10 a pozemku parc. č.
3751/186
za cenu obvyklou celkem 158.720,- Kč, přičemž každý ze spoluvlastníků obdrží částku ve výši
79.860,- Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

3)

rozhodlo
koupit nemovitou věc v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, z vlastnictví JXXXXX
OXXXXX, rok narození XXXXX bytem PXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXX
XXX XX XXXXXXX, a to pozemek parc. č. 3751/189, za cenu obvyklou ve výši 127.400,- Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

4)

rozhodlo
vyhradit si rozhodnutí označit níže uvedené nemovité věci v k. ú. Poruba-sever, obec
Ostrava, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Poruba, 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. 3751/186

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

Strana 44/75

Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města

Usnesení

- pozemek parc. č. 3751/189
5)

rozhodlo
označit níže uvedené nemovité věci v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, jakožto majetek
svěřený městskému obvodu Poruba, 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. 3751/186
- pozemek parc. č. 3751/189

ZM_M 33
(zn.předkl.)
Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava, návrh svěřit
32
nemovité věci v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava městskému obvodu Stará
Bělá
Usnesení číslo: 1843/ZM1418/28
k usnesení č. 07186/RM1418/101
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
koupit níže uvedené nemovité věci v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava, a to:
- pozemek parc.č. 3066
- pozemek parc.č. 3067
z vlastnictví XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXXX bydliště XX
XXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXX
za sjednanou kupní cenu ve výši 154.045,- Kč,
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

2)

si vyhrazuje
rozhodnutí označit níže uvedené nemovité věci v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava, jakožto
majetek svěřený městskému obvodu Stará Bělá, 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. 3066
- pozemek parc.č. 3067

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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3)

Usnesení

rozhodlo
označit níže uvedené nemovité věci v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený
městskému obvodu Stará Bělá 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. 3066
- pozemek parc.č. 3067

ZM_M 34
(zn.předkl.)
Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou, v
32
k.ú. Moravská Ostrava a v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
Usnesení číslo: 1844/ZM1418/28
k usnesení č. 07187/RM1418/101
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o záměru města směnit
níže uvedené nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního
města Ostravy, nesvěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, a to:
- pozemek p.p.č. 455/74
- pozemek p.p.č. 455/94
- pozemek p.p.č. 1095/5
za
níže uvedené nemovité věci ve vlastnictví Dopravního podniku Ostrava a.s., Poděbradova
494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 619 74 757, a to:
- pozemek parc.č. 3468/5 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
- pozemek parc.č. 1211/2 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

ZM_M 36
(zn.předkl.)
Návrh směnit nemovité věci v k.ú. Hrabová, obec Ostrava, návrh svěřit
32
nemovité věci v k.ú. Hrabová, obec Ostrava městskému obvodu Hrabová
Usnesení číslo: 1845/ZM1418/28
k usnesení č. 07189/RM1418/101
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Strana 46/75

Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města

Usnesení

Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
směnit nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu
Hrabová v k.ú. Hrabová, obec Ostrava, a to:
- pozemek parc.č. 862/37
- pozemek parc.č. 862/38
za
nemovité věci ve spoluvlastnictví XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXX XX a XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
XXX XXXXXXXX XXXXX X XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX v k.ú.
Hrabová, obec Ostrava , a to:
- pozemek parc.č. 2552/8
- pozemek parc.č. 2552/11
- pozemek parc.č. 2583/7
- pozemek parc.č. 2583/20
a uzavřít směnnou smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.
Odůvodnění odchylky od ceny obvyklé je uvedeno v důvodové zprávě.

2)

si vyhrazuje
rozhodnutí označit níže uvedené nemovité věci v k.ú. Hrabová, obec Ostrava, jakožto majetek
svěřený městskému obvodu Hrabová, 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. 2552/8
- pozemek parc.č. 2552/11
- pozemek parc.č. 2583/7
- pozemek parc.č. 2583/20

3)

rozhodlo
označit níže uvedené nemovité věci v k.ú. Hrabová, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený
městskému obvodu Hrabová, 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 nebude uvedené
nemovité věci do svého vlastnictví, a to:
- pozemek parc.č. 2552/8
- pozemek parc.č. 2552/11
- pozemek parc.č. 2583/7

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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- pozemek parc.č. 2583/20

ZM_M 37
Návrh prodat nemovitou věc v k.ú. Hrabová, obec Ostrava

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 1846/ZM1418/28
k usnesení č. 07091/RM1418/100
Zastupitelstvo města
1)

projednalo
žádost pana OXXXXXX KXXXX, dat. narození XX XX XXXX, bytem XXXXXX XXXXXX,
XXXXXXX, XXX XX XXXXXXX ze dne 30. 5. 2017, týkající se snížení kupní ceny za prodej
části pozemku parc.č. 1899/42 o výměře 97 m2, která je dle geometrického plánu č.
2894-57/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 1899/65 v k.ú. Hrabová, obec
Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřený městskému obvodu, dle přílohy č.
3 předloženého materiálu

2)

rozhodlo
prodat nemovitou věc v k.ú. Hrabová, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava,
nesvěřenou městskému obvodu, a to část pozemku parc.č. 1899/42 o výměře 97 m2, která je dle
geometrického plánu č. 2894-57/2017, vyhotoveného pro k.ú. Hrabová, obec Ostrava, oddělena
a nově označena jako pozemek parc.č. 1899/65 OXXXXXX KXXXXXX, dat. narození XX XX
XXXX, trvale bytem XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, XXX XX XXXXXXX,
za sjednanou kupní cenu ve výši 78.650,- Kč (včetně DPH)
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

ZM_M 38
(zn.předkl.)
Návrh prodat části pozemků v areálu Vědecko-technologického parku v
32
Ostravě - Pustkovci
Usnesení číslo: 1847/ZM1418/28
k usnesení č. 07090/RM1418/100
Zastupitelstvo města
1)

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

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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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
- 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
za dohodnutou kupní cenu ve výši 2,328.427,-Kč včetně DPH ve výši 404.107,-Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

ZM_M 39
(zn.předkl.)
Návrh prodat nemovité věci v k.ú. Solanec pod Soláněm, návrh na záměr
32
města neprodat pozemek p.p.č. 645/3 v k.ú. Solanec pod Soláněm, obec
Hutisko-Solanec
Usnesení číslo: 1848/ZM1418/28
k usnesení č. 07093/RM1418/100
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
prodat pozemek p.p.č. 600/17 v k. ú. Solanec pod Soláněm, obec Hutisko-Solanec, ve
vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřený městskému obvodu
Obci Hutisko-Solanec, 756 62 Hutisko-Solanec 512, IČO: 003 03 836
za sjednanou kupní cenu ve výši 25.470,- a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 6 předloženého
materiálu

2)

rozhodlo
prodat pozemek p.p.č. 632/12 v k.ú. Solanec pod Soláněm, obec Hutisko-Solanec, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, nesvěřený městskému obvodu
XXXXXXXXX XXXXXXX, rok narození XXXXX bydliště XXXXXXX XXX XXXXXXX

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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XXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXX
za sjednanou kupní cenu ve výši 7.290,- Kč a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 7
předloženého materiálu
3)

rozhodlo
neprodat pozemek p.p.č. 632/12 v k.ú.Solanec pod Soláněm, obec Hutisko-Solanec, ve
vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřený městskému obvodu
a) společnosti AAAE hospodářská, s.r.o., se sídlem Růžová 1416/17, Nové Město, 110 00 Praha
1,
IČO: 294 58 366 za kupní cenu ve výši 5.500,- Kč
b)XXXX XXXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXX XXX XXXXXXX
XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX
za kupní cenu ve výši 5000,- Kč

4)

rozhodlo
prodat pozemek p.p.č. 645/1 v k.ú. Solanec pod Soláněm, obec Hutisko-Solanec, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, nesvěřený městskému obvodu
do společného jmění manželů XXXXXXX XXXXXXX, rok narození XXXX a XXXXXXX
XXXXXXXXX, rok narození XXXXX aby bydliště XXXXX XXXXX XX XXXX XXX XX
za sjednanou kupní cenu ve výši 150.000,- Kč a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 8
předloženého materiálu

5)

rozhodlo
neprodat pozemek p.p.č. 645/1 v k.ú.Solanec pod Soláněm, obec Hutisko-Solanec, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, nesvěřený městskému obvodu
a) XXXXX XXXXXXXX, rok narození XXXXX bydliště XXXXXXXXXX XXXXX XX
XXXX XXX XX XXXXXXXXXX XXXXX
za kupní cenu ve výši 128.480,- Kč
b) společnosti AAAE hospodářská, s.r.o., se sídlem Růžová 1416/17, Nové Město, 110
00 Praha,
IČO: 294 58 366 za kupní cenu ve výši 71.000,- Kč
c) XXXXXXXXX XXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXX XXX XXXXXXX
XXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXX
za kupní cenu ve výši 65.000,- Kč

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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rozhodlo
prodat pozemek p.p.č. 645/4 v k.ú. Solanec pod Soláněm, obec Hutisko-Solanec, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, nesvěřený městskému obvodu
do společného jmění manželů XXXXXXX XXXXXXX, rok narození XXXX a XXXXXXX
XXXXXXXXX, rok narození XXXX, aby bydliště XXXXX XXXXX XX XXXX XXX XX
za sjednanou kupní cenu ve výši 15.500,- Kč a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 8
předloženého materiálu

7)

rozhodlo
neprodat pozemek p.p.č. 645/4 v k.ú. Solanec pod Soláněm, obec Hutisko-Solanec, ve
vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřený městskému obvodu
společnosti AAAE hospodářská, s.r.o., se sídlem Růžová 1416/17, Nové Město, 110 00 Praha 1,
IČO: 294 58 366
za kupní cenu ve výši 15.500,- Kč

8)

rozhodlo,
že město nemá záměr prodat
pozemek p.p.č. 645/3 v k.ú. Solanec pod Soláněm, obec Hutisko-Solanec, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, nesvěřený městskému obvodu

ZM_M 40
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
obec Ostrava

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 1849/ZM1418/28
k usnesení č. 07002/RMm1418/23
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o záměru města prodat
pozemek p.č.st. 6558 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

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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rozhodlo
o záměru města prodat část pozemku p.p.č. 474/25 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře
17 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města, Ostravy,
svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih,
která je dle geometrického plánu
č. 3349-174/2016 vyhotoveného pro Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, označena jako
pozemek p.č.st. 6626, zast. plocha v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

ZM_M 41
(zn.předkl.)
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Hošťálkovice (ul.
32
Včelínek), v k. ú. Petřkovice u Ostravy (ul. U Kovárny a ul. Balbínova) a v
k. ú. Mariánské Hory (ul. Nákladní a ul. Mojmírovců), obec Ostrava
Usnesení číslo: 1850/ZM1418/28
k usnesení č. 07089/RM1418/100
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o záměru města prodat
pozemek parc. č. 1549/21
v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Hošťálkovice,
viz příloha č. 1 předloženého materiálu,
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

2)

rozhodlo
o záměru města prodat
pozemek parc. č. 578/1
a
část pozemku parc. č. 581/1 o výměře 66 m2 v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, která je
dle geometrického plánu č. 1906-71/2015 nově označena jako pozemek parc. č. 581/10 v k.
ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Petřkovice

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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viz příloha č. 2 předloženého materiálu,
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
3)

rozhodlo
o záměru města prodat
pozemek parc. č. 12/14
v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Petřkovice,
viz příloha č. 3 předloženého materiálu,
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

4)

rozhodlo
o záměru města prodat
pozemek p.p.č. 732/1
v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava,
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Mariánské Hory a
Hulváky
viz příloha č. 4 předloženého materiálu,
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

5)

rozhodlo
o záměru města prodat
pozemek p.č.st. 3499
a
část pozemku p.p.č. 204/11 o výměře 177 m2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, která je dle
geometrického plánu č. 2170-76b/2016 nově označena jako pozemek p.p.č. 204/17 v k.
ú. Mariánské Hory, obec Ostrava
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Mariánské Hory a
Hulváky
viz příloha č. 5 předloženého materiálu,
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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ZM_M 42
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Koblov, v k.ú.
Muglinov a v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava

Usnesení

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 1851/ZM1418/28
k usnesení č. 07088/RM1418/100
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o záměru města prodat nemovitou věc v k.ú. Koblov, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního
města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava, a to
- část pozemku parc.č. 2005, o výměře 80 m2 (viz příloha č. 1/3)
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

2)

rozhodlo
o záměru města prodat nemovité věci v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního
města Ostrava, svěřené městskému obvodu Slezská Ostrava, a to:
- pozemek p.p.č. 231/1
- pozemek p.p.č. 231/25
- pozemek p.p.č. 231/28
- pozemek p.p.č. 231/29
- pozemek p.č.st. 1661, jehož součástí je stavba budova bez čp/če, jiná stavba (viz příloha č. 2/1)
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

3)

rozhodlo
o záměru města prodat nemovitou věc, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřenou
městskému obvodu Slezská Ostrava, a to:
- část pozemku parc.č. 1195, o výměře 532 m2, dle geometrického plánu č. 4129-21/2017 a nově
označena jako pozemek parc.č. 1195/2, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava (viz příloha č. 3/3)
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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ZM_M 43
Návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Pudlov, obec
Bohumín, v k.ú. Muglinov, obec Ostrava a v k.ú. Podivín, obec Podivín

Usnesení

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 1852/ZM1418/28
k usnesení č. 07074/RM1418/100
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o záměru města prodat nemovitou věc v k.ú. Pudlov, obec Bohumín, ve vlastnictví statutárního
města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava, a to
- část pozemku parc.č. 1501, o výměře 429 m2, dle geometrického plánu č. 933-103c/2015
oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 1501/2, ostatní plocha, neplodná půda, v k.ú.
Pudlov, obec Bohumín, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, která je svěřená městskému
obvodu Slezská Ostrava (viz příloha č. 1/3)
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

2)

rozhodlo
o záměru města prodat nemovité věci v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, a to:
- část pozemku p.p.č. 310/11, o výměře 101 m2, dle geometrického plánu č. 2594 - 302/2016
oddělena a nově označena jako pozemek p.p.č. 310/14, zahrada
- část pozemku p.p.č. 421/4, o výměře 18 m2, dle geometrického plánu č. 2594 - 302/2016
oddělena a nově označena jako pozemek p.p.č. 421/50, ostatní plocha, jiná plocha
- pozemek p.p.č. 514/3
vše ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Slezská Ostrava (viz
příloha č. 2/3)
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

3)

rozhodlo
o záměru města prodat spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1/2 k pozemku parc.č. 745/2 v k.ú.
Podivín, obec Podivín (viz příloha č. 3/1), ve vlastnictví statutárního města Ostrava
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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ZM_M 44
Návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Stará Plesná, obec
Ostrava, návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Krásné
Pole, obec Ostrava a v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava

Usnesení

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 1853/ZM1418/28
k usnesení č. 07075/RM1418/100
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o záměru města prodat
- část pozemku parc.č. 546/1 o výměře 11 m2 v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Plesná, která je dle geometrického
plánu č. 1148-25/2017 vyhotoveného pro k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava, který je přílohou č. 1
tohoto materiálu, označena jako pozemek parc.č. 546/5 v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

2)

rozhodlo,
že město nemá záměr prodat
- část pozemku parc.č. 213 o výměře cca 25 m2 v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava,
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Krásné Pole,
dle zákresu, který je přílohou č. 3 tohoto materiálu

3)

rozhodlo,
že město nemá záměr prodat
- část pozemku p.p.č. 833/7 o výměře 181 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, ve
vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Ostrava-Jih, která je dle
geometrického plánu č. 3366-249/2016, vyhotoveného pro k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava,
který je přílohou č. 5 tohoto materiálu, označena jako pozemek p.p.č. 833/7 v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, obec Ostrava

4)

rozhodlo,
že město nemá záměr prodat
- část pozemku p.p.č. 833/7 o výměře 18 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, ve
vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Ostrava-Jih, která je dle
geometrického plánu č. 3366-249/2016, vyhotoveného pro k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava,
který je přílohou č. 5 tohoto materiálu, označena jako pozemek p.p.č. 833/23 v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, obec Ostrava

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

ZM_M 45
(zn.předkl.)
Návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Svinov, obec Ostrava
32
a návrh na záměr neprodat nemovité věci v k.ú. Svinov, obec Ostrava
Usnesení číslo: 1854/ZM1418/28
k usnesení č. 07179/RM1418/101
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o záměru města prodat
- pozemek parc.č. 989/4 v k.ú. Svinov, obec Ostrava
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Svinov
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

2)

rozhodlo,
že město nemá záměr prodat
- pozemek parc.č. 989/1 v k.ú. Svinov, obec Ostrava
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Svinov

3)

rozhodlo,
že město nemá záměr prodat
- pozemek parc.č. 3755/2
- pozemek parc.č. 3755/3
- pozemek parc.č. 3755/4
- část pozemku parc.č. 3755/1 o výměře 197 m2 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Svinov, která je dle geometrického
plánu č. 2501-284/2013, vyhotoveného pro k.ú. Svinov, obec Ostrava, který je přílohou č. 3
tohoto materiálu, označena jako pozemek parc.č. 3755/8 v k.ú. Svinov, obec Ostrava

ZM_M 46
Návrh na záměr města prodat pozemek v k. ú. Radvanice, návrh na
záměr města neprodat část pozemku v k. ú. Radvanice, návrh koupit
pozemek v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 1855/ZM1418/28
k usnesení č. 07180/RM1418/101

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

Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o záměru města prodat
pozemek parc. č. 420/7 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Radvanice a Bartovice
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

2)

rozhodlo
o záměru města neprodat
- část pozemku parc. č. 3222/2 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Radvanice a Bartovice o
výměře 15 m2, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 4 předloženého materiálu

3)

rozhodlo
koupit pozemek p.p.č. 469/12 v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava
za sjednanou kupní cenu ve výši 10.400,-Kč
od: XXXXXXXXX XXXXXXX, rok narození XXXX, bydlištěm: XXXXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XXX XXXXX X
a uzavřít kupní smlouvu, která je přílohou č. 10 tohoto materiálu
Zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé je uvedeno v důvodové zprávě.

ZM_M 47
Návrh na záměr města prodat část pozemku ve strategické průmyslové
zóně Ostrava - Mošnov

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 1856/ZM1418/28
k usnesení č. 07184/RM1418/101
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o záměru města prodat
- část pozemku p. p. č. 822/47 o výměře 19317 m2, která je dle geometrického plánu č.

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

1199-277/2017 vyhotoveného pro k. ú. Mošnov, obec Mošnov, v roce 2017, označená jako
pozemek p. p. č. 822/185 v k. ú. Mošnov, obec Mošnov
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

ZM_M 48
(zn.předkl.)
Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k. ú. Mošnov, obec
32
Mošnov a návrh na záměr města nesměnit nemovité věci v k. ú. Poruba,
obec Ostrava
Usnesení číslo: 1857/ZM1418/28
k usnesení č. 06902/RM1418/99
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
že město nemá záměr prodat nemovité věci v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, a to:
- pozemek p. č. st. 455 jehož součástí je budova č. p. 313
- část pozemku p. p. č. 822/47 o výměře 5 000 m2, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 1/3
tohoto materiálu

2)

rozhodlo,
že město nemá záměr směnit nemovité věci v k. ú. Poruba, obec Ostrava, a to pozemky:
- parc. č. 2801/126
- parc. č. 2801/127
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Poruba
za
stavební objekty bez č.p./č.e.
ve vlastnictví Ridera Stavební a.s., se sídlem Dělnická 382/23, Poruba, 708 00 Ostrava, IČ
45192464 stojící na pozemcích:
- parc. č. 2801/29
- parc. č. 2801/30
- parc. č. 2801/32
- parc. č. 2801/33
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Poruba

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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ZM_M 49
Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Muglinov, v k.ú.
Hrušov a v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava

Usnesení

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 1858/ZM1418/28
k usnesení č. 07077/RM1418/100
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo,
že město nemá záměr převést nemovité věci, z vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřené
městskému obvodu Slezská Ostrava, a to:
- část pozemku p.p.č. 417/16, o výměře 1 m2, dle geometrického plánu č. 2580-020/2016 a nově
označena jako pozemek p.č.st. 1729/2, v k.ú. Muglinov, obec Ostrava
- část pozemku p.p.č. 417/16, o výměře 7 m2, dle geometrického plánu č. 2580-020/2016 a nově
označena jako pozemek p.č.st. 1728/2, v k.ú. Muglinov, obec Ostrava
- část pozemku parc.č. 1945, o výměře 135 m2, dle geometrického plánu č. 1369-021/2016 a
nově označena jako pozemek p.č.st. 2080/6, v k.ú. Hrušov, obec Ostrava
- pozemek p.p.č. 417/18, v k.ú. Muglinov, obec Ostrava (viz příloha č. 1/1 až 1/3)

2)

rozhodlo,
že město nemá záměr prodat nemovitou věc v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava, ve vlastnictví
statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava, a to:
- pozemek p.p.č. 612/2 jehož součástí je stavba č.p. 621, obč. vyb. (viz příloha č. 2/3)

ZM_M 50
(zn.předkl.)
Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Výškovice u
32
Ostravy, k.ú. Hrabůvka a k.ú. Proskovice,obec Ostrava a návrh na záměr
města darovat nemovitou věc v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava
Usnesení číslo: 1859/ZM1418/28
k usnesení č. 07078/RM1418/100
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo,

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

že město nemá záměr prodat
- pozemek parc.č. 220/3 v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava,
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih
2)

rozhodlo,
že město nemá záměr prodat
- část pozemku p.p.č. 270/4 o výměře 8,5 m2 v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava,
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Ostrava-Jih, dle zákresu,
který je přílohou č. 3 předloženého materiálu

3)

rozhodlo,
že město nemá záměr prodat
- část pozemku parc.č. 600/3 o výměře 65 m2 v k.ú. Proskovice, obec Ostrava, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Proskovice, která je dle geometrického
plánu č. 847-36/2016, vyhotoveného pro k.ú. Proskovice, obec Ostrava, který je přílohou č. 5
předloženého materiálu, označena jako pozemek parc.č. 600/3 v k.ú. Proskovice, obec Ostrava

4)

rozhodlo
o záměru města darovat
- část pozemku parc.č. 1723/26 o výměře 29 m2 včetně autobusového zálivu v k.ú. Polanka nad
Odrou, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu
Polanka nad Odrou, která je dle geometrického plánu č. 3188-32a/2016, který je přílohou č. 7
předloženého materiálu, označen jako pozemek parc.č. 1723/27 v k.ú. Polanka nad Odrou, obec
Ostrava, Moravskoslezskému kraji
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

ZM_M 51
(zn.předkl.)
Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k. ú. Nová Ves u
32
Ostravy (ul. Bartošova), v k. ú. Přívoz (ul. Božkova), v k. ú. Hošťálkovice
(ul. Hrušková), v k. ú. Přívoz (ul. Špálova) a návrh přijmout darem
nemovité věci v k. ú. Nová Ves u Ostravy (ul. U Hrůbků), obec Ostrava
Usnesení číslo: 1860/ZM1418/28
k usnesení č. 07087/RM1418/100
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo,

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

že město nemá záměr prodat
pozemek p.č.st. 1002/1
pozemek p.č.st. 888/2
v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Nová Ves,
viz příloha č. 1 předloženého materiálu
2)

rozhodlo,
že město nemá záměr prodat
pozemek p.p.č. 453/59
v k. ú. Přívoz, obec Ostrava,
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřeno městskému obvodu
viz příloha č. 2 předloženého materiálu

3)

rozhodlo,
že město nemá záměr prodat
- část pozemku parc. č. 1945/12 o výměře 193 m2 v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, která je
dle geometrického plánu č. 1072-38/2017 nově označena jako pozemek parc. č. 1945/39 v k.
ú. Hošťálkovice, obec Ostrava
- část pozemku parc. č. 1945/12 o výměře 193 m2 v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, která je
dle geometrického plánu č. 1072-38/2017 nově označena jako pozemek parc. č. 1945/40 v k.
ú. Hošťálkovice, obec Ostrava
vše ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Hošťálkovice,
viz příloha č. 3 předloženého materiálu

4)

rozhodlo,
že město nemá záměr prodat
- část pozemku p.p.č. 394/1 o výměře 278 m2 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, dle zákresu v
situačním snímku, viz příloha č. 4 předloženého materiálu ve vlastnictví statutárního města
Ostravy, nesvěřeno městskému obvodu

5)

rozhodlo
přijmout darem

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

pozemky p.p.č. 73/1
pozemky p.p.č. 73/2
pozemky p.p.č. 74/2
vše v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava,
které jsou ve vlastnictví fyzických osob, viz příloha č. 5 předloženého materiálu

ZM_M 52
Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Proskovice, obec
Ostrava a návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú.
Proskovice, obec Ostrava

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 1861/ZM1418/28
k usnesení č. 07076/RM1418/100
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo,
že město nemá záměr prodat
- část pozemku parc.č. 613/3 o výměře 64 m2 v k.ú. Proskovice, obec Ostrava, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Proskovice, která je dle geometrického
plánu č. 847-36/2016 vyhotoveného pro k.ú. Proskovice, který je přílohou č. 7 předloženého
materiálu, označena jako pozemek parc.č. 613/3 v k.ú. Proskovice, obec Ostrava

2)

rozhodlo,
že město nemá záměr prodat
- část pozemku parc.č. 614/3 o výměře 63 m2 v k.ú. Proskovice, obec Ostrava, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Proskovice, která je dle geometrického
plánu č. 847-36/2016 vyhotoveného pro k.ú. Proskovice, který je přílohou č.7 předloženého
materiálu, označena jako pozemek parc.č. 614/3 v k.ú. Proskovice, obec Ostrava

3)

rozhodlo,
že město nemá záměr prodat
- část pozemku parc.č. 618/7 o výměře 9 m2 (díl “a”) a pozemek parc.č. 616/3 o výměře 74 m2
, oba v k.ú. Proskovice, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené
městskému
obvodu
Proskovice,
které
jsou
dle
geometrického
plánu
č.
847-36/2016, vyhotoveného pro k.ú. Proskovice, obec Ostrava, který je přílohou č. 7
předloženého materiálu, označeny jako pozemek parc.č. 616/3 v k.ú. Proskovice, obec Ostrava

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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4)

Usnesení

rozhodlo
o záměru města prodat
- pozemek parc.č. 601/2 v k.ú. Proskovice, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města
Ostravy, svěřený městskému obvodu Proskovice
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

ZM_M 53
Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Kunčičky a návrh
na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Muglinov, obec Ostrava

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 1862/ZM1418/28
k usnesení č. 07181/RM1418/101
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo,
že město nemá záměr prodat nemovité věci, z vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené
městskému obvodu Slezská Ostrava, a to:
- pozemek parc.č. 1567/14
- pozemek parc.č. 1567/16
- pozemek parc.č. 1654/424, v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava, viz příloha č. 1/1

2)

rozhodlo
o záměru města prodat nemovité věci v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního
města Ostrava, svěřené městskému obvodu Slezská Ostrava, a to:
- část pozemku p.p.č. 119/1, o výměře 718 m2 - díl a)
- část pozemku p.p.č. 119/6, o výměře 95 m2 - díl b), dle geometrického plánu č. 2588 - 289/2016
odděleny a nově označeny jako pozemek p.p.č. 119/7 (po zaokrouhlení výměr 814 m2) viz
příloha č. 2/3
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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ZM_M 54
(zn.předkl.)
Návrh na záměr města neprodat pozemky v k.ú. Moravská Ostrava, obec
32
Ostrava
Usnesení číslo: 1863/ZM1418/28
k usnesení č. 07182/RM1418/101
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo,
že město nemá záměr prodat
část pozemku parc. č. 2980/2 o výměře 114 m2
část pozemku parc. č. 2980/7 o výměře 323 m2
v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a
Přívoz
dle zákresu, který je přílohou č. 1/4 předloženého materiálu

2)

rozhodlo,
že město nemá záměr prodat
pozemek parc. č. 1179/1
v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a
Přívoz

ZM_M 83
(zn.předkl.)
Návrh přijmout darem pozemky k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul.
32
Českobratrská)
Usnesení číslo: 1864/ZM1418/28
k usnesení č. 07249/RM1418/102
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
přijmout darem pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to:
- pozemek parc. č. 3566/16
- pozemek parc. č. 3566/17

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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- pozemek parc. č. 3566/18
- část pozemku parc. č. 3566/3 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, která je dle
geometrického plánu č. 5703 – 38/2017 označena jako pozemek parc. č. 3566/24
- část pozemku parc. č. 3566/3 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, která je dle
geometrického plánu č. 5703 – 38/2017 označena jako pozemek parc. č. 3566/25
od vlastníka Moravskoslezský kraj, se sídlem 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava, IČO 708 90
692, zastoupeného Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, IČO 000
95 711, se sídlem Úprkova 795/1, Přívoz, 702 00 Ostrava
a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

ZM_M 84
Návrh koupit stavbu garáže v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 1865/ZM1418/28
k usnesení č. 07248/RM1418/102
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
koupit
stavbu bez čp/če, garáž, nacházející se na pozemku parc. č. 4008 v k. ú. Moravská Ostrava, obec
Ostrava od Multi Veste Czech Republic 5, s.r.o., se sídlem Praha 1, Olivova 4/2096, PSČ 11000,
IČO 273 71 344 za kupní cenu ve výši 1,- Kč
a zahájit jednání o uzavření příslušné smlouvy

ZM_M 85
Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava,
obec Ostrava

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 1866/ZM1418/28
k usnesení č. 07246/RM1418/102
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo,
že město nemá záměr prodat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, svěřené
městskému obvodu Slezská Ostrava, a to:

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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- pozemek parc.č. 4316/8
- pozemek parc.č. 4316/9

ZM_M 86
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Zábřeh nad Odrou,
obec Ostrava, lokalita ulic Plzeňská a Pavlovova

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 1867/ZM1418/28
k usnesení č. 07250/RM1418/102
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o záměru města prodat
nemovité věci v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, a to:
pozemek p.č.st. 3487/5, jehož součástí je jiná stavba bez čp/če, včetně příslušenství (přípojka
vody, přípojka kanalizace a přípojka NN)
a
pozemek p.č.st. 3485, jehož součástí je stavba čp. 2625, jiná stavba, včetně příslušenství
(přípojka vody, přípojka kanalizace, přípojka NN a přípojka dálkového tepla)
vše ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Ostrava-Jih
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

2)

rozhodlo
nevyhradit si právo rozhodnout o prodeji nemovitých věcí, uvedených v bodu 1) návrhu
usnesení dle čl. 7, odst. 3b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statutu města
Ostravy, v platném znění

ZM_M 55
Vydání Změny č. 1 Územního plánu Ostravy

(zn.předkl.)
34

Usnesení číslo: 1868/ZM1418/28
k usnesení č. 07114/RM1418/100
Zastupitelstvo města
1)

projednalo
předloženou důvodovou zprávu, Návrh na vydání Změny č. 1 Územního plánu Ostravy s

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

Strana 67/75

Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města

Usnesení

postupem pořízení, přezkoumáním souladu a rozhodnutím o námitkách (příloha č. 1) a přílohu č.
2 tohoto materiálu obsahující návrh Změny č. 1 Územního plánu Ostravy
2)

ověřilo
v souladu s ustanovením § 54, odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění pozdějších předpisů, zda předložený návrh Změny č. 1 Územního plánu Ostravy
není v rozporu s Politikou územního rozvoje, ve znění Aktualizace č. 1, se Zásadami územního
rozvoje Moravskoslezského kraje (v platném znění) nebo výsledkem řešení rozporů a se
stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

3)

rozhodlo
v souladu s ustanovením § 172, odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, o námitkách uplatněných k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Ostravy při veřejném
projednání, a to ve znění, jak je navrhováno v příloze č. 1 tohoto materiálu

4)

vydává
formou opatření obecné povahy dle § 43, odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a na základě
ustanovení § 6, odst. 5, písmeno c) stavebního zákona a po ověření dle § 54, odst. 2 stavebního
zákona, Změnu č. 1 Územního plánu Ostravy, která je přílohou č. 2 tohoto materiálu

ZM_M 56
Návrh na pořízení změny č. 2b Územního plánu Ostravy

(zn.předkl.)
34

Usnesení číslo: 1869/ZM1418/28
k usnesení č. 07115/RM1418/100
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
• o pořízení změny č. 2b Územního plánu Ostravy v lokalitách č. 82, 84, 85, 97, 116A, 120,
129, 130, 131, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 148, 150,
152, 153, 154, 159 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu
• o nepořízení změny č. 2b Územního plánu Ostravy v lokalitách č. 73, 75, 76, 77, 79, 80,
81, 83, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 96, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109,
110, 111, 112, 113, 114, 115, 116B, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
132, 133, 146, 149, 151, 155, 157, 158 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého
materiálu

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

rozhodlo
podmínit pořízení změny č. 2b Územního plánu Ostravy částečnou úhradou nákladů na její
zpracování u položek č. 84, 85, 97, 120 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého
materiálu

ZM_M 87
(zn.předkl.)
Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace na zachování a obnovu kulturní
34
památky z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2017
Usnesení číslo: 1870/ZM1418/28
k usnesení č. 07264/RM1418/102
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o poskytnutí neinvestiční dotace na zachování a obnovu kulturní památky z rozpočtu
statutárního města Ostravy pro rok 2017 a o uzavření smlouvy dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu

2)

schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
sníží neinvestiční transfery na
§ 3322, pol. 5229, ORJ 210

o částku

150 tis. Kč

o částku

150 tis. Kč

zvýší neinvestiční transfery na
§ 3322, pol. 5223, ORJ 210
3)

ukládá
radě města
realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení
Vyřizuje:

Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA,
vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu

T: 20.09.2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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ZM_M 57
(zn.předkl.)
Návrh darovací smlouvy uzavřené mezi statutárním městem Ostravou a
33
německým institutem pro výzkum slonů, jejímž předmětem je poskytnutí
finančního daru
Usnesení číslo: 1871/ZM1418/28
k usnesení č. 07120/RM1418/100
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o poskytnutí daru ve výši 378 655,22 Kč německému institutu pro výzkum slonů Leibnitz
Institute for ZOO and Wildlife Research (IZW) in the Forschungsverbund Berlin e. V., IČO
27/640/51604, se sídlem Alfred-Kowalke-Strasse 17, D-10315 Berlin, Germany a uzavření
darovací smlouvy mezi statutárním městem Ostravou a německým institutem pro výzkum slonů
Leibnitz Institute for ZOO and Wildlife Research (IZW) in the Forschungsverbund Berlin e. V.,
IČO 27/640/51604, se sídlem Alfred-Kowalke-Strasse 17, D-10315 Berlin, Germany, jejímž
předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 378 655,22 Kč pro účely výzkumu nemocí
slonů pro jejich zachování v lidské péči i ve volné přírodě, získaného na základě veřejné sbírky
pořádané Zoologickou zahradou Ostrava, příspěvková organizace, dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu

ZM_M 58
(zn.předkl.)
Návrh aktualizace č. 1 Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací
33
v majetku SMO v lokalitě Mošnov
Usnesení číslo: 1872/ZM1418/28
k usnesení č. 07121/RM1418/100
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o schválení aktualizace č. 1 Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací v majetku SMO v
lokalitě Mošnov dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

ZM_M 59
Úprava rozpočtu

(zn.předkl.)
29

Usnesení číslo: 1873/ZM1418/28
k usnesení č. 06976/RM1418/99
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
zvyšují
- daňové příjmy na pol. 1122, ORJ 120 o 144 626 tis.Kč
- běžné výdaje na § 6409, pol. 5365, ORJ 120 o 144 626 tis.Kč

2)

ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové opatření
Vyřizuje:

Ing. Lukáš Jančálek,
vedoucí odboru financí a rozpočtu

T: 30.09.2017

ZM_M 60
(zn.předkl.)
Rozdělení prostředků z výnosu z hracích přístrojů pro městské obvody
29
Usnesení číslo: 1874/ZM1418/28
k usnesení č. 07128/RM1418/100
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
rozdělení prostředků z výherních hracích zařízení městským obvodům dle důvodové zprávy
předloženého materiálu

2)

schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
s n i ž u j e účelová rezerva na § 6409, pol. 5901, ÚZ 1355 o 80 000 tis.Kč
z v y š u j í daňové příjmy na pol. 1383, ORJ 120 o 11 134 tis.Kč
z v y š u j í převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje dle důvodové zprávy
na § 6330, pol. 5347, ÚZ 1355 celkem o 91 134 tis.Kč

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Městské obvody dle důvodové zprávy
- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 1355 celkem o 91 134 tis.Kč
- sníží/zvýší výdaje/příjmy na § xxxx, pol. xxxx o 91 134 tis.Kč
3)

ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové opatření
Vyřizuje:

Ing. Lukáš Jančálek,
vedoucí odboru financí a rozpočtu

ZM_M 61
Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně
závazná vyhláška č. 17/2015 o místním poplatku ze psů

T: 30.09.2017

(zn.předkl.)
29

Usnesení číslo: 1875/ZM1418/28
k usnesení č. 07206/RM1418/101
Zastupitelstvo města
1)

vydává
obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 17/2015 o
místním poplatku ze psů

2)

stanoví,
že spolu s primátorem podepíše obecně závaznou vyhlášku dle bodu 1) tohoto usnesení
náměstkyně primátora doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D.
Vyřizuje:

Ing. Lukáš Jančálek,
vedoucí odboru financí a rozpočtu

ZM_M 62
Dopravní podnik Ostrava a.s. - příslib uzavření Smlouvy o úvěru

T: 22.09.2017

(zn.předkl.)
39

Usnesení číslo: 1876/ZM1418/28
Zastupitelstvo města
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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rozhodlo
o příslibu uzavření Smlouvy o úvěru se společností Dopravní podnik Ostrava a.s., se sídlem
Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 619 74 757, v úvěrovém limitu do
výše 1 387 400 tis. Kč, a to až po vyčerpání vlastních zdrojů uvedené společnosti, vyčerpání
dotací poskytnutých uvedené společnosti a vyčerpání nebo neposkytnutí úvěru od Evropské
investiční banky uvedené společnosti na investice uvedené společnosti dle důvodové zprávy
předloženého materiálu, a to vše zároveň za podmínek dle důvodové zprávy předloženého
materiálu

ZM_M 63
Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace Ředitelství silnic a
dálnic ČR na nadlimitní čištění komunikací

(zn.předkl.)
39

Usnesení číslo: 1877/ZM1418/28
k usnesení č. 06970/RM1418/99
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
a) o poskytnutí účelové neinvestiční dotace Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvkové
organizaci, IČO 65993390, ve výši 326.320,88 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)

rozhodlo
schválit rozpočtové opatření, kterým se:
Sníží
kapitálové výdaje
na § 2212, pol. 6121, ORG 0000000003093, ORJ 100

o

327 tis. Kč

zvýší
běžné výdaje

o 327 tis. Kč

na § 2212, pol. 5339, ORJ 100

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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3)

Usnesení

ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové opatření
Vyřizuje:

Ing. Lukáš Jančálek,
vedoucí odboru financí a rozpočtu

ZM_M 64
Návrh na uzavření Dodatku č. 22 ke Smlouvě o veřejných službách v
přepravě cestujících a poskytnutí kompenzací za veřejné služby
uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a společností Dopravní
podnik Ostrava a.s.

T: 29.09.2017

(zn.předkl.)
39

Usnesení číslo: 1878/ZM1418/28
k usnesení č. 07130/RM1418/100
Zastupitelstvo města
1)

vyhrazuje
si právo rozhodnout o uzavření Dodatku č. 22 ke Smlouvě ev. č. 3010/2009/OD o veřejných
službách v přepravě cestujících a poskytnutí kompenzací za veřejné služby uzavřené mezi
statutárním městem Ostrava a společností Dopravní podnik Ostrava a.s., se sídlem Poděbradova
494/2, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, IČO 61974757, dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu

2)

rozhodlo
o uzavření Dodatku č. 22 ke Smlouvě ev. č. 3010/2009/OD o veřejných službách v přepravě
cestujících a poskytnutí kompenzací za veřejné služby uzavřené mezi statutárním městem
Ostrava a společností Dopravní podnik Ostrava a.s., se sídlem Poděbradova 494/2, 702 00
Ostrava, Moravská Ostrava, IČO 61974757, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

ZM_M 65
Návrh na uzavření Smluv o zajištění dopravní obslužnosti na území
Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou pro oblast
Opavsko, Vítkovsko, Bílovecko a Hlučínsko

(zn.předkl.)
39

Usnesení číslo: 1879/ZM1418/28
k usnesení č. 07131/RM1418/100
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Zastupitelstvo města
1)

si vyhrazuje
rozhodnout o uzavření Smluv o zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského
kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Opavsko, Vítkovsko, Bílovecko, Hlučínsko, mezi
statutárním městem Ostrava a Moravskoslezským krajem, dle přílohy č. 1, 2, 3, 4 předloženého
materiálu

2)

rozhodlo
o uzavření Smluv o zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou
linkovou dopravou - oblast Opavsko, Vítkovsko, Bílovecko, Hlučínsko, mezi statutárním
městem Ostrava a Moravskoslezským krajem, dle přílohy č. 1, 2, 3, 4 předloženého materiálu

ZM_M 66
(zn.předkl.)
Zpráva o činnosti Finančního výboru zastupitelstva města za 1. pololetí
61
roku 2017
Usnesení číslo: 1880/ZM1418/28
Zastupitelstvo města
1)

bere na vědomí
Zprávu o činnosti Finančního výboru zastupitelstva města za 1. pololetí roku 2017

ZM_M 88
(zn.předkl.)
Zpráva o činnosti Kontrolního výboru zastupitelstva města za I. pololetí
61
2017
Usnesení číslo: 1881/ZM1418/28
Zastupitelstvo města
1)

bere na vědomí
Zprávu o činnosti Kontrolního výboru zastupitelstva města za I. pololetí 2017, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu

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