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Přehled usnesení zastupitelstva města dle čísel ze dne: 18.10.2017 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

1882/ZM1418/29 ZM_M 0 Schválení programu 29. zasedání zastupitelstva 

města konaného dne 18.10.2017 

35 

1883/ZM1418/29 ZM_M 35 Návrh na přijetí majetkoprávních úprav k 

nemovitým věcem nacházejícím se ve strategické 

průmyslové zóně Ostrava - Mošnov, v ploše “A” 

32 

1884/ZM1418/29 ZM_M 0 Volba ověřovatelů zápisu z 29. zasedání 

zastupitelstva města, konaného dne 18.10.2017 

72 

1885/ZM1418/29 ZM_M 0 Zpráva ověřovatelů zápisu z 28. zasedání 

zastupitelstva města 

72 

1886/ZM1418/29 ZM_M 1 Informace o činnosti orgánů města 35 

1887/ZM1418/29 ZM_M 3 Informace o plnění usnesení zastupitelstva města 35 

1888/ZM1418/29 ZM_M 4 Podněty občana statutárního města Ostrava 35 

1889/ZM1418/29 ZM_M 5 Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního 

města Ostravy, kterou se mění a doplňuje obecně 

závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 

2/2009, o zákazu konzumace alkoholických 

nápojů na veřejném prostranství, ve znění 

pozdějších změn a doplňků 

35 

1890/ZM1418/29 ZM_M 6 Návrh na poskytnutí bezúročných zápůjček 

zaměstnancům dle Statutu sociálního fondu 

zaměstnanců statutárního města Ostravy 

zařazených do magistrátu města Ostravy 

35 

1891/ZM1418/29 ZM_M 7 Udělení souhlasu s podmínkami udržitelnosti 

projektu “Komunitní centrum v 

Ostravě-Michálkovicích” se schválenou dotací z 

Integrovaného regionálního operačního programu 

35 

1892/ZM1418/29 ZM_M 24 Přijetí Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace k projektu “Energetické úspory v areálu 

MNO - část I” v rámci Operačního programu 

Životního prostředí 

35 

1893/ZM1418/29 ZM_M 25 Návrh na poskytnutí peněžitého daru Biskupství 

ostravsko-opavskému se sídlem Kostelní náměstí 

3172/1, 728 02 Ostrava, IČO: 65468953, na 

pořízení zvonu pro kostel Božího Těla v Gutech 

35 

1894/ZM1418/29 ZM_M 26 Fúze obchodních společností Dům kultury Akord 

Ostrava - Zábřeh, s.r.o. a DK POKLAD, s.r.o. 

35 

1895/ZM1418/29 ZM_M 8 Návrh na poskytnutí finančních prostředků 

Městské nemocnici Ostrava, příspěvková 

organizace, z Fondu pro rozvoj Městské 

nemocnice Ostrava 

30 

1896/ZM1418/29 ZM_M 9 Návrh na změnu podmínek pro čerpání příspěvků, 

poskytnutých Městské nemocnici Ostrava, 

příspěvková organizace z Fondu pro rozvoj MNO 

30 
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1897/ZM1418/29 ZM_M 27 Návrh na uzavření Dodatku č. 2 k Veřejnoprávní 

smlouvě o poskytnutí účelové dotace z odvodů z 

loterií a jiných podobných her č. 10 na 

zabezpečení projektu “Rekonstrukce prostor pro 

MIKASA denní stacionář” s právnickou osobou 

MIKASA z.s. 

30 

1898/ZM1418/29 ZM_M 28 Návrh na poskytnutí mimořádných účelových 

dotací nestátním neziskovým organizacím v 

oblasti sociální péče, protidrogové prevence, 

prevence kriminality, podpory osob s handicapem 

a z odvodů z loterií a jiných podobných her 

30 

1899/ZM1418/29 ZM_M 29 Žádost společnosti Dům kultury Akord 

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

účelové dotace na “Nákup stolů na sklopných 

podnožích a transportních vozíků” 

31 

1900/ZM1418/29 ZM_M 30 Informativní materiál o vývoji mezd zaměstnanců 

příspěvkových organizací z oblasti kultury 

zřízených statutárním městem Ostrava a porovnání 

průměrných mezd zaměstnanců příspěvkových 

organizací vybraných statutárních měst ČR 

31 

1901/ZM1418/29 ZM_M 31 Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace z 

rozpočtu statutárního města Ostravy organizaci 

Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje 

46 

1902/ZM1418/29 ZM_M 32 Návrh na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 

statutárního města Ostravy na rok 2017 Vysoké 

škole báňské - Technické univerzitě Ostrava 

46 

1903/ZM1418/29 ZM_M 33 Žádost obchodní společnosti VÍTKOVICE 

ARÉNA, a.s., o poskytnutí investiční účelové 

dotace na dokončení projektových dokumentací 

pro rekonstrukci areálu Bazaly 

46 

1904/ZM1418/29 ZM_M 34 Memorandum o vzájemné spolupráci k výstavbě 

areálu střelnic na ulici Plzeňská 

46 

1905/ZM1418/29 ZM_M 10 Převod podílu společnosti Ostrava 2018, s.r.o. 46 

1906/ZM1418/29 ZM_M 11 Návrh na svěření majetku městskému obvodu 

Ostrava-Jih 

32 

1907/ZM1418/29 ZM_M 12 Návrh na svěření pozemku v k. ú. Muglinov 

městskému obvodu Slezská Ostrava 

32 

1908/ZM1418/29 ZM_M 13 Návrh na učinění souhlasného prohlášení o 

vlastnictví pozemku v k. ú. Vítkovice ve prospěch 

ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových 

32 

1909/ZM1418/29 ZM_M 14 Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. 

Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 

32 

1910/ZM1418/29 ZM_M 15 Návrh na zrušení části usnesení ZMO č. 

1553/ZM1418/24 bod 2), návrh na záměr města 

prodat nemovité věci a vyhradit si právo 

rozhodnout o jejich prodeji v k. ú. Pustkovec, obec 

Ostrava 

32 
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1911/ZM1418/29 ZM_M 16 Návrh na zrušení usnesení ZM č. 

1264/ZM1418/19 ze dne 14.09.2016 a návrh na 

záměr města směnit nemovité věci ve vlastnictví 

SMO za nemovité věci ve vlastnictví DPO a.s. 

32 

1912/ZM1418/29 ZM_M 17 Návrh koupit nemovité věci v k. ú. Slezská 

Ostrava, obec Ostrava - DIAMO, státní podnik 

32 

1913/ZM1418/29 ZM_M 18 Návrh uzavřít kupní smlouvu na nemovité věci v 

k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 

32 

1914/ZM1418/29 ZM_M 19 Návrh koupit nemovitou věc v k. ú. Heřmanice, 

obec Ostrava 

32 

1915/ZM1418/29 ZM_M 20 Návrh na záměr města prodat pozemky v k. ú. 

Poruba, obec Ostrava, svěřené městskému obvodu 

Poruba - areál Lehké průmyslové zóny Nad 

Porubkou 

32 

1916/ZM1418/29 ZM_M 21 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. 

Svinov, návrh na záměr směnit nemovité věci v 

k.ú. Svinov a návrh na záměr města neprodat 

nemovité věci v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec 

Ostrava 

32 

1917/ZM1418/29 ZM_M 22 Návrh na záměr města prodat pozemek v k. ú. 

Krásné Pole, obec Ostrava 

32 

1918/ZM1418/29 ZM_M 37 Návrh na odejmutí majetku ze svěření městského 

obvodu Ostrava - Jih, převzetí do majetku 

statutárního města Ostrava 

32 

1919/ZM1418/29 ZM_M 38 Návrh uzavřít Smlouvu o bezúplatném převodu 

pozemků - k.ú. Přívoz, obec Ostrava 

32 

1920/ZM1418/29 ZM_M 39 Návrh uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu 

vlastnického práva k nemovité věci - k.ú. 

Michálkovice, obec Ostrava 

32 

1921/ZM1418/29 ZM_M 40 Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Slezská 

Ostrava, obec Ostrava 

32 

1922/ZM1418/29 ZM_M 41 Návrh přijmout darem nemovitou věc a věci 

movité v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava a návrh 

svěřit nemovitou věc a věci movité v k.ú. 

Pustkovec, obec Ostrava městskému obvodu 

Pustkovec 

32 

1923/ZM1418/29 ZM_M 42 Návrh darovat nemovité věci v k.ú. Nová Bělá, 

obec Ostrava 

32 

1924/ZM1418/29 ZM_M 43 Návrh na záměr města prodat části pozemků v k. 

ú. Poruba, obec Ostrava, svěřené městskému 

obvodu Poruba - areál lehké průmyslové zóny 

“Nad Porubkou” 

32 

1925/ZM1418/29 ZM_M 44 Návrh na záměr města neprodat pozemky v k. ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava 

32 

1926/ZM1418/29 ZM_M 45 Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo 

z důvodu vzniku víceprací a méněprací v rámci 

stavby „SPZ Mošnov - retenční nádrž“ 

34 
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1927/ZM1418/29 ZM_M 46 Zvýšení dotace z rozpočtu SMO Nadaci na pomoc 

zvířatům a uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní 

smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace 

z rozpočtu statutárního města Ostravy ev. č. 

0228/2017/OŽP 

33 

1928/ZM1418/29 ZM_M 23 Zpráva o hospodaření SMO za I. pololetí roku 

2017 

29 

1929/ZM1418/29 ZM_M 47 Návrh metodiky pro sestavování návrhu rozpočtu 

statutárního města Ostrava pro rok 2018 

29 

1930/ZM1418/29 ZM_M 48 Memorandum o spolupráci 29 

  
Materiály, které byly staženy: 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  ZM_M 36 Návrh na uzavření “Smlouvy o zániku 

předkupního práva a zákazu zcizení a zatížení a 

smlouvy o úpravě práv a povinností mezi jejími 

účastníky a prohlášení a souhlasy” 

32 

  
ZM_M 0 
Schválení programu 29. zasedání zastupitelstva města konaného dne 
18.10.2017 
  
Usnesení číslo: 1882/ZM1418/29 

(zn.předkl.) 
35 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
program 29. zasedání zastupitelstva města konaného dne 18. 10. 2017 

  

 
ZM_M 35 
Návrh na přijetí majetkoprávních úprav k nemovitým věcem 
nacházejícím se ve strategické průmyslové zóně Ostrava - Mošnov, v 
ploše “A” 
  
Usnesení číslo: 1883/ZM1418/29 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 07503/RM1418/106 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o záměru města prodat níže uvedené nemovité věci včetně součástí a příslušenství, ve 
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vlastnictví statutárního města Ostravy, ve “Strategické průmyslové zóně Ostrava - Mošnov”, 

za účelem realizace výstavby objektů v souladu se závaznými podmínkami pro poskytnutí 

dotace  ve znění změny č. 12 závazných podmínek  a zřídit právo stavby k prodávaným 

pozemkům pro kupujícího, za účelem výstavby multimodálního centra pod názvem “Ostrava 

Aiport Multimodal Park” na území průmyslové zóny Ostrava - Mošnov 

nepřipouští se prodej jednotlivých pozemků; 

jedná se o pozemky: 

a) v k. ú. Mošnov, obec Mošnov: 

- pozemek p.p.č. 1323 

- pozemek p.p.č. 1328 

- pozemek p.p.č. 1331/2 

- pozemek p.p.č. 1332/2 

- pozemek p.p.č. 1332/3 

- pozemek p.p.č. 1332/4 

- pozemek p.p.č. 1332/5 

- pozemek p.p.č. 1334/2 

- pozemek p.p.č. 1335/2 

- pozemek p.p.č. 1338/9 

- pozemek p.p.č. 1338/12 

- pozemek p.p.č. 1339/3 

- pozemek p.p.č. 1339/10 

- pozemek p.p.č. 1339/21 

- pozemek p.p.č. 1339/22 

- pozemek p.p.č. 1340/19 

- pozemek p.p.č. 1340/26 

- pozemek p.p.č. 1340/27 

- pozemek p.p.č. 1340/28 

- pozemek p.p.č. 1367 

- pozemek p.p.č. 1430 

- pozemek p.p.č. 1431 

- pozemek p.p.č. 1432 

- pozemek p.p.č. 1433 

- pozemek p.p.č. 1434 

- pozemek p.p.č. 1435 

- pozemek p.p.č. 1436 

- pozemek p.p.č. 1437 

- pozemek p.p.č. 1438 

- pozemek p.p.č. 1439 

- pozemek p.p.č. 1440 
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- pozemek p.p.č. 1441/1 

- pozemek p.p.č. 1442 

- pozemek p.p.č. 1451 

- pozemek p.p.č. 1452 

- pozemek p.p.č. 1453 

- pozemek p.p.č. 1454 

- pozemek p.p.č. 1455 

- pozemek p.p.č. 1456 

- pozemek p.p.č. 1457 

- pozemek p.p.č. 1458 

- pozemek p.p.č. 1459 

- pozemek p.p.č. 1463 

- pozemek p.p.č. 1467/1 

- pozemek p.p.č. 1523 

- pozemek p.p.č. 1524 

a dle geometrického plánu č. 1208-181/2017 vyhotoveného pro k.ú. Mošnov, obec Mošnov, v 

roce 2017: 

- část pozemku p.p.č. 813/52, označená jako pozemek p.p.č. 813/153 o výměře  872 m2 

- část pozemku p.p.č. 1324, označená jako pozemek p.p.č. 1324/2 o výměře 879  m2 

- část pozemku p.p.č. 1331/1, označená jako pozemek p.p.č. 1331/8 o výměře 4237  m2 

- část pozemku p.p.č. 1332/1, označená jako pozemek p.p.č. 1332/20 o výměře  11276 m2 

- část pozemku p.p.č. 1332/11, označená jako pozemek p.p.č. 1332/19 o výměře 563  m2 

- část pozemku p.p.č. 1339/2, označená jako pozemek p.p.č. 1339/38 o výměře  21824 m2 

- část pozemku p.p.č.1339/16 , označená jako pozemek p.p.č. 1339/37 o výměře 226  m2 

- část pozemku p.p.č. 1340/29, označená jako pozemek p.p.č. 1340/96 o výměře 1833  m2 

- část pozemku p.p.č. 1340/33, označená jako pozemek p.p.č. 1340/93 o výměře 34  m2 

- část pozemku p.p.č. 1340/35, označená jako pozemek p.p.č. 1340/92 o výměře 4065  m2 

- část pozemku p.p.č. 1366/3, označená jako pozemek p.p.č. 1366/13 o výměře 7630  m2 

- část pozemku p.p.č. 1467/2, označená jako pozemek p.p.č. 1467/20 o výměře 405 m2 

- část pozemku p.p.č. 1467/3, označená jako pozemek p.p.č. 1467/19 o výměře 32 m2 

- část pozemku p.p.č. 1467/4, označená jako pozemek p.p.č. 1467/18 o výměře 131 m2 

- část pozemku p.p.č. 1467/5, označená jako pozemek p.p.č. 1467/16 o výměře 3 m2 

- část pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci  - parcela původ Pozemkový katastr (PK), 

 parc.č.  1128/2, díl 1 (původní k.ú. Sedlnice), označená jako pozemek p.p.č. 1316/2 o výměře 

208  m2 

- část pozemku p.p.č. 1318/4, označená písmenem e, o výměře 1152 m2 

- část pozemku p.p.č. 1318/5, označená písmenem d, o výměře 28 m2 

- část pozemku p.p.č. 1319, označená písmenem f, o výměře 1637 m2 

- část pozemku p.p.č.1322/1, označená písmenem g,  o výměře 19079 m2 

- část pozemku p.p.č. 1325/1, označená písmenem h, o výměře 25318 m2 

- pozemek p.p.č. 1322/2 o výměře 2739 m2 

- pozemek p.p.č. 1325/2 o výměře 7580 m2 

všechny sloučené do pozemku dále označeného jako p.p.č. 1325/2 o výměře 57533 m2 
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- část pozemku p.p.č.1329/2, označená písmenem l, o výměře 17272 m2 

- část pozemku p.p.č.1329/3, označená písmenem m, o výměře 32261 m2 

- pozemek p.p.č. 1329/1 o výměře 247 m2 

všechny sloučené do pozemku dále označeného jako p.p.č. 1329/1 o výměře 49780 m2 

- část pozemku p.p.č. 1338/2, označená písmenem o, o výměře 10006 m2 

-pozemek p.p.č. 1356/2 o výměře 37757 m2 

-pozemek p.p.č. 1336/1 o výměře 1875 m2 

všechny sloučené do pozemku dále označeného jako p.p.č. 1336/1 o výměře 49638 m2 

-část pozemku p.p.č. 1339/15, označená písmenem n, o výměře 704 m2 

-pozemek p.p.č. 1339/6 o výměře 1938 m2 

-pozemek p.p.č. 1339/5 o výměře 2608 m2 

všechny sloučené do pozemku dále označeného jako p.p.č. 1339/5 o výměře 5250 m2 

-pozemek p.p.č. 1340/22 o výměře 286 m2 

-pozemek p.p.č. 1340/21 o výměře 414 m2 

všechny sloučené do pozemku dále označeného jako p.p.č. 1340/21 o výměře 700 m2 

b) 

v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice: 

- pozemek parc. č. 1128 

- pozemek parc. č. 1127/1 

a  dle geometrického plánu č. 2011-181/2017,  vyhotoveného pro k. ú. Sedlnice, obec 

Sedlnice, v roce 2017: 

- pozemek parc. č. 1122/1 o výměře 25415 m2 

- část pozemku parc. č. 1122/4 o výměře 2243 m2, označená  písmenem a 

- pozemek parc. č. 1122/5 o výměře 2 m2 

- část pozemku parc. č. 1122/10 o výměře 944 m2, označená písmenem h 

- část pozemku parc. č. 1122/12 o výměře 10102 m2, označená písmenem b 

- pozemek parc. č. 1122/13 o výměře 6071 m2 

- část pozemku parc. č. 1122/29 o výměře 291 m2, označená písmenem f 

- pozemek parc. č. 1122/30 o výměře 19671 m2 

- pozemek parc. č. 1122/31 o výměře 10858 m2 

- pozemek parc. č. 1122/32 o výměře 14142 m2 

- část pozemku parc. č. 1122/33 o výměře 7649 m2, označená písmenem o 

-  část pozemku parc. č. 1122/43 o výměře 3 m2, označená písmenem j 

všechny sloučené do  pozemku dále označeného jako pozemek parc. č. 1122/1 o výměře 97391 

m2 
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- část pozemku parc. č. 1122/7 o výměře 789 m2, označená jako pozemek parc. č. 1122/57 

- část pozemku parc. č. 1129/3 o výměře 2979 m2, označená písmenem l 

- pozemek parc. č. 1129/4 o výměře 160 m2 

- pozemek parc. č. 1129/5 o výměře 1529 m2 

- pozemek parc. č. 1129/6 o výměře 9292 m2 

- část pozemku parc. č. 1129/7 o výměře 4082 m2, označená písmenem n 

všechny sloučené do pozemku dále označeného jako pozemek parc. č. 1129/6 o výměře 18042 

m2 

společnosti OSTRAVA AIRPORT MULTIMODAL PARK s.r.o., IČO: 289 38 186, se sídlem 

28. října 3346/91, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

a zároveň doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

3) souhlasí 

  
s obsahem návrhu ”Smlouvy o zřízení věcného předkupního práva k nemovitým věcem”, se 

společností OSTRAVA AIRPORT MULTIMODAL PARK s.r.o., IČO: 289 38 186, se sídlem 

28. října 3346/91, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 

za podmínky udělení souhlasu Ministerstva průmyslu a obchodu jakožto Správce programu 

  

4) souhlasí 

  
s obsahem návrhu  ”Dodatku č. 3, ke Smlouvě o budoucích smlouvách o koupi pozemků” 

uzavřené dne 25. 2. 2009, ev. č. 0551/2009/MJ, se společností OSTRAVA AIRPORT 

MULTIMODAL PARK s.r.o., IČO: 289 38 186, se sídlem 28. října 3346/91, Moravská 

Ostrava, 702 00 Ostrava, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu a s obsahem úplného znění 

této  smlouvy, dle přílohy č. 6, za podmínky udělení souhlasu Ministerstva průmyslu a 

obchodu, jakožto Správce programu  

  

5) souhlasí 

  
s obsahem návrhu ”Smlouvy o zřízení práva stavby”, se společností OSTRAVA AIRPORT 

MULTIMODAL PARK s.r.o., IČO: 289 38 186, se sídlem 28. října 3346/91, Moravská 

Ostrava, 702 00 Ostrava, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu, za podmínky udělení 

souhlasu Ministerstva průmyslu a obchodu jakožto Správce programu 

  

 
ZM_M 0 
Volba ověřovatelů zápisu z 29. zasedání zastupitelstva města, 
konaného dne 18.10.2017 

(zn.předkl.) 
72 
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Usnesení číslo: 1884/ZM1418/29 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) volí 

  
za ověřovatele zápisu z 29. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 18.10.2017 

Ing. Lumíra Palyzu a Ing. Leopolda Sulovského 

  

 
ZM_M 0 
Zpráva ověřovatelů zápisu z 28. zasedání zastupitelstva města 
  
Usnesení číslo: 1885/ZM1418/29 

(zn.předkl.) 
72 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
zprávu ověřovatelů zápisu Ing. Ivo Furmančíka a Ing. Víta Macháčka o ověření zápisu z 28. 

zasedání zastupitelstva města, konaného dne 20. 9. 2017 

  

 
ZM_M 1 
Informace o činnosti orgánů města 
  
Usnesení číslo: 1886/ZM1418/29 

(zn.předkl.) 
35 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) bere na vědomí 

  informaci o činnosti orgánů města 

  

 
ZM_M 3 
Informace o plnění usnesení zastupitelstva města 
  
Usnesení číslo: 1887/ZM1418/29 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 07349/RM1418/104 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) souhlasí 
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s předloženou kontrolou plnění usnesení zastupitelstva města s tím, že: 

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

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

plnění usnesení zastupitelstva města 

  

 
ZM_M 4 
Podněty občana statutárního města Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1888/ZM1418/29 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 07350/RM1418/104 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) projednalo 

  
podněty občana statutárního města Ostravy dle příloh č. 1, 2 a 3 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 5 
Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy, kterou se 
mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy 
č. 2/2009, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném 
prostranství, ve znění pozdějších změn a doplňků 
  
Usnesení číslo: 1889/ZM1418/29 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 07405/RM1418/104 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

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

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

prostranství, ve znění pozdějších změn a doplňků 

  

2) stanoví 

  
že společně s primátorem podepíše obecně závaznou vyhlášku podle bodu 1) tohoto usnesení 
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náměstek primátora Mgr. Michal Mariánek 

  

 
ZM_M 6 
Návrh na poskytnutí bezúročných zápůjček zaměstnancům dle Statutu 
sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených 
do magistrátu města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 1890/ZM1418/29 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 07404/RM1418/104 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
rozhodlo poskytnout zápůjčky zaměstnancům dle Statutu sociálního fondu zaměstnanců 

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

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

vymezených účelů a výše zápůjček 

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

o bezúročné zápůjčce pro bytové účely) a dle přílohy č.3 ( Smlouva o bezúročné zápůjčce pro 

překlenutí tíživé životní situace) 

  

 
ZM_M 7 
Udělení souhlasu s podmínkami udržitelnosti projektu “Komunitní 
centrum v Ostravě-Michálkovicích” se schválenou dotací z 
Integrovaného regionálního operačního programu 
  
Usnesení číslo: 1891/ZM1418/29 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 07340/RM1418/104 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) souhlasí 

  
s podmínkami udržitelnosti projektu “Komunitní centrum v Ostravě-Michálkovicích” dle části 

III. odst. 1 bod 12 písm. a) a b) Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 

1 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 24 (zn.předkl.) 



Statutární město Ostrava 
zastupitelstvo města 

Usnesení 

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

Strana 13/43  
  

Přijetí Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu 
“Energetické úspory v areálu MNO - část I” v rámci Operačního 
programu Životního prostředí 
  
Usnesení číslo: 1892/ZM1418/29 

35 

  
k usnesení č. 07413/RM1418/105 
k usnesení č. 06035/RM1418/88 
k usnesení č. 06495/RM1418/95 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o přijetí dotace z Operačního programu Životního prostředí od poskytovatele - Česká 

republika, Ministerstvo životního prostředí, se sídlem Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, 

IČO: 00164801 na projekt “Energetické úspory v areálu MNO  - část I” dle 

podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D316010743 viz příloha č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 
ZM_M 25 
Návrh na poskytnutí peněžitého daru Biskupství ostravsko-opavskému 
se sídlem Kostelní náměstí 3172/1, 728 02 Ostrava, IČO: 65468953, na 
pořízení zvonu pro kostel Božího Těla v Gutech 
  
Usnesení číslo: 1893/ZM1418/29 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 07410/RM1418/105 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o poskytnutí peněžitého daru ve výši 300.000 Kč Biskupství ostravsko-opavskému se sídlem 

Kostelní náměstí 3172/1, 728 02 Ostrava, IČO: 65468953, na pořízení zvonu pro kostel Božího 

Těla v Gutech, zničený požárem dne 2. 8. 2017 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- sníží běžné výdaje 

na § 2143, pol. 5909, ÚZ 7117, ORJ 221 o 300 tis. Kč 

a 

- zvýší investiční transfery 
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na § 3322, pol. 6341, ZJ 026, ORJ 221  o 300 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
radě města 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 25.10.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

ZM_M 26 
Fúze obchodních společností Dům kultury Akord Ostrava - Zábřeh, 
s.r.o. a DK POKLAD, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 1894/ZM1418/29 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 07417/RM1418/105 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) souhlasí 

  
s prohlášením o vzdání se práv ze strany statutárního města Ostravy dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s návrhem projektu fúze sloučením obchodních společností Dům kultury Akord Ostrava - 

Zábřeh, s.r.o., se sídlem Ostrava - Zábřeh, náměstí SNP 1, PSČ 700 30, IČO: 479 73 145 a DK 

POKLAD, s.r.o., se sídlem Matěje Kopeckého 675/21, Poruba, 708 00 Ostrava, IČO: 476 70 

576 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) bere na vědomí 

  
předběžnou zahajovací rozvahu obchodní společnosti Dům kultury Akord Ostrava - Zábřeh, 

s.r.o. a oznámení dle příloh č. 3) a 4) předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 8 
Návrh na poskytnutí finančních prostředků Městské nemocnici Ostrava, 
příspěvková organizace, z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice 
Ostrava 

(zn.předkl.) 
30 
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Usnesení číslo: 1895/ZM1418/29 
  
k usnesení č. 07356/RM1418/104 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
a) pořízení vybavení Městskou nemocnicí Ostrava, příspěvková organizace, dle důvodové 

zprávy a přílohy č. 1 a č. 2 předloženého materiálu 

b) financování pořízení vybavení dle bodu 1a) tohoto usnesení z Fondu pro rozvoj Městské 

nemocnice Ostrava 

  

2) schvaluje 

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

898/20A, 728 80 Ostrava, poskytnutí 

investičního příspěvku v celkové výši    36 500 tis. Kč 

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

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- sníží 

ostatní kapitálové výdaje - Fond pro rozvoj MNO 

na § 3599, pol. 6909, ÚZ 1070, ORJ 170                                      o 36 500 tis. Kč 

- zvýší 

investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 

na § 3522, pol. 6351, ÚZ 1070, ORG 4241, ORJ 170                  o 36 500 tis. Kč 
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4) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele právnické osobě Městská nemocnice Ostrava, příspěvková 

organizace, IČO 00635162, a to: 

- zvýšení investičního příspěvku                                                    o 36 500 tis. Kč 

  

5) ukládá 

  
radě města 

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

tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.10.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

ZM_M 9 
Návrh na změnu podmínek pro čerpání příspěvků, poskytnutých 
Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace z Fondu pro 
rozvoj MNO 
  
Usnesení číslo: 1896/ZM1418/29 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 1595/ZM1418/25 
k usnesení č. 07357/RM1418/104 
k usnesení č. 1717/ZM1418/27 
k usnesení č. 1715/ZM1418/27 
k usnesení č. 1543/ZM1418/24 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
změnu podmínek pro čerpání: 

• investičního příspěvku ve výši 4.226.000,-- Kč na akci “SW DoctIS pro operační sály” 

• účelového neinvestičního příspěvku ve výši 997.000,-- Kč na akci “Stavební úpravy 

kožního oddělení a ORL ambulance v budově H3” 

• investičního příspěvku ve výši 500.000,-- Kč na vypracování investičního záměru na 

akci “Rekonstrukce IT infrastruktury II. etapa” 

• investičního příspěvku ve výši 4.385.586,-- Kč na realizaci díla “Modernizace 

telekomunikační sítě - ústředna” 
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• investičního příspěvku ve výši 3.711.000,-- Kč na realizaci díla “Rozšíření wifi sítě 

v areálu MNO - realizace” 

• investičního příspěvku ve výši 2.100.000,-- Kč na realizaci díla “Stavební úpravy 

chodby Centrálního příjmu s Emergency” 

poskytnutých Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace, z Fondu pro rozvoj 

Městské nemocnice Ostrava dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 a č. 2 a č. 3 předloženého 

materiálu  

  

 
ZM_M 27 
Návrh na uzavření Dodatku č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 
účelové dotace z odvodů z loterií a jiných podobných her č. 10 na 
zabezpečení projektu “Rekonstrukce prostor pro MIKASA denní 
stacionář” s právnickou osobou MIKASA z.s. 
  
Usnesení číslo: 1897/ZM1418/29 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 0977/ZM1418/15 
k usnesení č. 1170/ZM1418/18 
k usnesení č. 07423/RM1418/105 
k usnesení č. 1646/ZM1418/26 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o uzavření Dodatku č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace z odvodů z 

loterií a jiných podobných her č. 10, ev. č. 1790/2016/SVZ na zabezpečení projektu 

“Rekonstrukce prostor pro MIKASA denní stacionář” uzavřené s neziskovou organizací 

MIKASA z.s., se sídlem Lumírova 28, 700 30 Ostrava-Výškovice, IČO 22832386, dle přílohy 

č. 4 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 28 
Návrh na poskytnutí mimořádných účelových dotací nestátním 
neziskovým organizacím v oblasti sociální péče, protidrogové 
prevence, prevence kriminality, podpory osob s handicapem a z 
odvodů z loterií a jiných podobných her 
  
Usnesení číslo: 1898/ZM1418/29 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 1541/ZM1418/24 
k usnesení č. 07421/RM1418/105 
k usnesení č. 1251/ZM1418/19 
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Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
-  o poskytnutí mimořádných účelových dotací nestátním neziskovým organizacím v oblasti 

sociální péče, protidrogové prevence, prevence kriminality, podpory osob s handicapem a z 

odvodů z loterií a jiných podobných her dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

- o uzavření smluv o poskytnutí mimořádných účelových dotací z odvodů z loterií a jiných 

podobných her dle návrhu uvedeného v příloze č. 5 s  žadateli uvedenými v příloze č. 2 

předloženého materiálu  pod pořadovým číslem 1 až 10 

- o uzavření smluv o poskytnutí mimořádných účelových dotací na služby v oblasti sociální 

péče a protidrogové prevence dle návrhu uvedeného v příloze č. 6 s žadateli uvedenými v 

příloze č. 2 předloženého materiálu pod pořadovým číslem 11 až 35 

- o uzavření smluv o poskytnutí mimořádných účelových dotací na aktivity v oblasti prevence 

kriminality a podpory osob s handicapem dle návrhu uvedeného v příloze č. 7 s žadateli 

uvedenými v příloze č. 2 předloženého materiálu pod pořadovým číslem 36 až 41 

  

2) rozhodlo 

  
o neposkytnutí mimořádných účelových dotací nestátním neziskovým organizacím v oblasti 

sociální péče a protidrogové prevence dle přílohy č. 3 předloženého materiálu z důvodů, které 

jsou ve vztahu k jednotlivým žadatelům uvedeny v téže příloze 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

-    snižují 

běžné výdaje v ORJ 180 

§ 4349, pol. 5909, ÚZ 1355            o                1 097 tis. Kč 

§ 4349, pol. 5909, ÚZ 7400            o                   675 tis. Kč 

§ 4349, pol. 5909, ÚZ 7401            o                   441 tis. Kč 

§ 4351, pol. 5909, ÚZ 7303            o                6 183 tis. Kč 

§ 4351, pol. 5909, ÚZ 7301            o                   117 tis. Kč 

-    snižují 

neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím v ORJ 180 

§ 4351, pol. 5221, ÚZ 7301            o                  150 tis. Kč 
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-    zvyšují 

neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím v ORJ 180 

§ 4311, pol. 5221                o                    40 tis. Kč 

            pol. 5222                 o                    90 tis. Kč 

            pol. 5223                 o                    81 tis. Kč 

§ 4350, pol. 5223                o                  200 tis. Kč          

§ 4351, pol. 5223                o                  350 tis. Kč          

             pol. 5229                o                  200 tis. Kč          

§ 4354, pol. 5221                o                  150 tis. Kč          

             pol. 5223                o                  300 tis. Kč 

§ 4356, pol. 5222                o                  100 tis. Kč 

§ 4357, pol. 5223                o               1 370 tis. Kč     

§ 4359, pol. 5223                o                    90 tis. Kč 

§ 4372, pol. 5223                o                  403 tis. Kč 

§ 4374, pol. 5221                o                    65 tis. Kč 

             pol. 5223                o                  270 tis. Kč 

§ 4375, pol. 5222                o                  200 tis. Kč 

§ 4378, pol. 5222                o                  250 tis. Kč 

§ 4379, pol. 5222                o                  200 tis. Kč 

-    z v y š u j í   

investiční transfery neziskovým a podobným organizacím v ORJ 180 

§ 4357, pol. 6323                o                  140 tis. Kč 

-    z v y š u j í   

neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím v ORJ 180 

§ 4312, pol. 5221, ÚZ 7400            o            177 tis. Kč 

§ 4312, pol. 5222, ÚZ 7400            o            190 tis. Kč 

§ 4349, pol. 5222, ÚZ 7401            o              70 tis. Kč 

§ 4349, pol. 5222                            o            160 tis. Kč 

§ 4349, pol. 5223, ÚZ 1355            o            200 tis. Kč 

§ 4376, pol. 5221, ÚZ 7400            o            170 tis. Kč 

§ 4376, pol. 5222, ÚZ 7400            o              11 tis. Kč 

§ 4378, pol. 5222, ÚZ 7400            o            127 tis. Kč 

§ 4329, pol. 5222, ÚZ 7401            o            171 tis. Kč 

§ 4399, pol. 5222                            o             212 tis. Kč 

§ 4399, pol. 5229                            o             298 tis. Kč 

-    z v y š u j í   

investiční transfery neziskovým a podobným organizacím v ORJ 180 

§ 4349, pol. 6321, ÚZ 1355                    o                   300 tis. Kč 

§ 4349, pol. 6322                                    o                 1 028 tis. Kč     

§ 4349, pol. 6323, ÚZ 1355                    o                    597 tis. Kč 
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§ 4349, pol. 6323                                    o                    253 tis. Kč 

-    z v y š u j í   

běžné výdaje v ORJ 270 

§ 4349, pol. 5137, ÚZ 7401                    o                     15 tis. Kč 

§ 4349, pol. 5139, ÚZ 7401                    o                   155 tis. Kč 

§ 4349, pol. 5194, ÚZ 7401                    o                     30 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
radě města 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.10.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

ZM_M 29 
Žádost společnosti Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o., o 
poskytnutí neinvestiční účelové dotace na “Nákup stolů na sklopných 
podnožích a transportních vozíků” 
  
Usnesení číslo: 1899/ZM1418/29 

(zn.předkl.) 
31 

  
k usnesení č. 07418/RM1418/105 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 600 tis. Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Ostrava a obchodní společností Dům kultury 

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

47973145, na realizaci projektu “Nákup stolů na sklopných podnožích a transportních vozíků” 

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

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- z v y š u j í 

  neinvestiční transfery na ORJ 160 
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  na § 3392, pol. 5213, ÚZ 2003, ORG 4259   o 600 tis. Kč 

- s n i ž u j e 

  rozpočtová rezerva na ORJ 120 

  na § 6409, pol. 5901                                      o 600 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
radě města 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení  

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.10.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

ZM_M 30 
Informativní materiál o vývoji mezd zaměstnanců příspěvkových 
organizací z oblasti kultury zřízených statutárním městem Ostrava a 
porovnání průměrných mezd zaměstnanců příspěvkových organizací 
vybraných statutárních měst ČR 
  
Usnesení číslo: 1900/ZM1418/29 

(zn.předkl.) 
31 

  
k usnesení č. 07425/RM1418/105 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) projednalo 

  
informativní materiál o vývoji průměrných mezd zaměstnanců příspěvkových organizací 

z oblasti kultury zřízených SMO a porovnání průměrných mezd zaměstnanců příspěvkových 

organizací vybraných statutárních měst ČR 

  

 
ZM_M 31 
Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 
statutárního města Ostravy organizaci Rada dětí a mládeže 
Moravskoslezského kraje 
  
Usnesení číslo: 1901/ZM1418/29 

(zn.předkl.) 
46 

  
k usnesení č. 07427/RM1418/105 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 
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o poskytnutí účelové neinvestiční dotace organizaci Rada dětí a mládeže Moravskoslezského 

kraje, z. s., se sídlem: Na Mýtě 1556/10, Ostrava - Hrabůvka, 700 30, IČO: 26523825 ve výši 

138 tis. Kč na realizaci projektu “podpora mládežnických iniciativ” dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo 

  
o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace mezi statutárním městem Ostrava 

a příjemcem dotace dle bodu 1) tohoto usnesení a dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 32 
Návrh na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města 
Ostravy na rok 2017 Vysoké škole báňské - Technické univerzitě 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1902/ZM1418/29 

(zn.předkl.) 
46 

  
k usnesení č. 07426/RM1418/105 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o  poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 

2017 na podporu technického vzdělávání Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava, 

IČO 61989100, sídlem 17. listopadu 2172/15, 708 33 Ostrava-Poruba, ve výši 210 tis. Kč a o 

uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města 

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

Přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

snižují 

ostatní neinvestiční výdaje na § 3299, pol. 5901, ÚZ 7113, ORJ 140                     o  210 tis. Kč 

zvyšují 

neinvestiční transfery na § 3299, pol. 5332, ORJ 140                                             o  210 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
radě města 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.10.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

ZM_M 33 
Žádost obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., o poskytnutí 
investiční účelové dotace na dokončení projektových dokumentací pro 
rekonstrukci areálu Bazaly 
  
Usnesení číslo: 1903/ZM1418/29 

(zn.předkl.) 
46 

  
k usnesení č. 07430/RM1418/105 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o poskytnutí investiční účelové dotace ve výši 4 513 tis. Kč  na dokončení projektových 

dokumentací pro rekonstrukci areálu Bazaly obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., 

se sídlem Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava-Zábřeh,  IČO 25911368 dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu  a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční účelové 

dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy mezi statutárním městem Ostrava a společností 

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., se sídlem Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 

25911368, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 34 
Memorandum o vzájemné spolupráci k výstavbě areálu střelnic na ulici 
Plzeňská 
  
Usnesení číslo: 1904/ZM1418/29 

(zn.předkl.) 
46 

  
k usnesení č. 07429/RM1418/105 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci k výstavbě areálu střelnic na ulici Plzeňská 

  

 
ZM_M 10 
Převod podílu společnosti Ostrava 2018, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 1905/ZM1418/29 

(zn.předkl.) 
46 
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k usnesení č. 07360/RM1418/104 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o uzavření smlouvy o převodu  podílu společnosti Ostrava 2018, s.r.o. vlastněného statutárním 

městem Ostrava, mezi statutárním městem Ostrava jako převodcem a Českým atletickým 

svazem se sídlem Diskařská 2431/4, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČ 00539244,  jako 

nabyvatelem, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu  

  

 
ZM_M 11 
Návrh na svěření majetku městskému obvodu Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 1906/ZM1418/29 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 07361/RM1418/104 
  
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 Ostrava-Jih 

- Dělená a samostatná stezka pro chodce a cyklisty a chodníky (SO 101.1), opěrné zdi (SO 

201) a schodiště (SO 701) na pozemcích parc. č. 574/5, 575, 612/14, 612/18, 612/57, 612/59, 

612/119, 612/121, 613/12, 613/91, 613/94, 654/1, 654/2, 654/12, 654/17, 654/18, 654/152, 

654/153, 654/251, 654/252, 1079/7, 1079/18 a 1079/33  v kat. území Zábřeh nad Odrou, obec 

Ostrava, vedená pod inventárním číslem 149494 v pořizovací hodnotě 10.476.631,15 Kč 

  

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 č. 14/2013, Statut 

města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků 

  

3) žádá 

  
starostu městského obvodu Ostrava-Jih o zajištění udržitelnosti projektu „Cyklostezka ul. 

Pavlovova - Plzeňská - SO 101.1 - Dělená a samostatná stezka pro chodce a cyklisty a 

chodníky, SO 201 Opěrné zdi, SO 701 Schodiště“ dle podmínek stanovených ve smlouvě o 

poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady ev. č. 1864/2014/OER a o spolupráci s odborem 
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strategického rozvoje při administraci pravidelných zpráv o udržitelnosti projektu 

  

 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář,  

 starosta městského obvodu Ostrava-Jih 

  
 

ZM_M 12 
Návrh na svěření pozemku v k. ú. Muglinov městskému obvodu Slezská 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1907/ZM1418/29 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 07367/RM1418/104 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) si vyhrazuje 

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

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

pozemek parc.č. 437/1- zahrada v k. ú. Muglinov, obec Ostrava 

  

2) rozhodlo 

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

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

pozemek parc.č. 437/1 - zahrada v k. ú. Muglinov, obec Ostrava 

  

 
ZM_M 13 
Návrh na učinění souhlasného prohlášení o vlastnictví pozemku v k. ú. 
Vítkovice ve prospěch ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových 
  
Usnesení číslo: 1908/ZM1418/29 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 07372/RM1418/104 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
na straně statutárního města Ostravy 
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uznat vlastnické právo k pozemku parc. č. 143/30 - ostatní plocha, manipulační plocha v k. ú. 

Vítkovice, obec Ostrava 

ve prospěch České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování 

státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČO 697 97 

111 

a učinit souhlasné prohlášení dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 14 
Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1909/ZM1418/29 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 07364/RM1418/104 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o záměru města směnit 

níže uvedenou nemovitou věc v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, ve vlastnictví 

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

- pozemek p.č.st. 1471, zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 1357, 

bydlení, včetně příslušenství (vodovodní přípojky, kanalizační přípojky, plynovodní přípojky, 

telefonní sítě vše na pozemku p.p.č. 458/57)  

za 

níže uvedenou nemovitou věc v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, ve  vlastnictví Charity 

Ostrava, Kořenského 1323/17, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČO: 449 40 989, a to: 

- budovu č.p. 1475, obč. vybavenost na pozemku p.č.st. 1545 včetně příslušenství (plynovodní 

přípojky a telefonní sítě vše na pozemku p.p.č. 458/28)   

a zároveň  si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit       

  

 
ZM_M 15 
Návrh na zrušení části usnesení ZMO č. 1553/ZM1418/24 bod 2), návrh 
na záměr města prodat nemovité věci a vyhradit si právo rozhodnout o 

(zn.předkl.) 
32 
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jejich prodeji v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1910/ZM1418/29 
  
k usnesení č. 07365/RM1418/104 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
zrušit část usnesení č. 1553/ZM1418/24 ze dne 01.03.2017 bod 2), kterým zastupitelstvo města 

rozhodlo o záměru města prodat nemovitou věc, a to pozemek parc. č. 3863/5, k. ú. Pustkovec, 

obec Ostrava 

  

2) rozhodlo 

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

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Pustkovec, a 

to pozemky: 

- parc. č. 3863/4 

- parc. č. 3863/5  

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

3) si vyhrazuje 

  
právo rozhodnout prodat pozemky v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, svěřené městskému obvodu 

Pustkovec dle bodu 2) tohoto usnesení v souladu s čl. 7. odst. (3) bod b) Obecně závazné 

vyhlášky statutárního města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších 

změn a doplňků 

  

 
ZM_M 16 
Návrh na zrušení usnesení ZM č. 1264/ZM1418/19 ze dne 14.09.2016 a 
návrh na záměr města směnit nemovité věci ve vlastnictví SMO za 
nemovité věci ve vlastnictví DPO a.s. 
  
Usnesení číslo: 1911/ZM1418/29 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 07371/RM1418/104 
  
Zastupitelstvo města 
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1) ruší 

  
své usnesení č. 1264/ZM1418/19 ze dne 14. 9. 2016, které tvoří přílohu č. 1 předloženého 

materiálu, v plném rozsahu 

  

2) rozhodlo 

  
o záměru  města směnit níže uvedené nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

bez svěření městskému obvodu 

- pozemek p. p. č. 455/89 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 

- pozemek p. p. č. 455/114 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 

- pozemek p. p. č. 455/141 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 

- pozemek p. p. č. 1079/14 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 

- pozemek p. p. č. 612/118 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 

- pozemek p. p. č. 680/5 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 

- pozemek parc. č. 4428/2 v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava 

- pozemek parc. č. 2966/17 v k. ú. Poruba, obec Ostrava 

- pozemek parc. č. 2967/14 v k. ú. Poruba, obec Ostrava 

- pozemek parc. č. 2967/16 v k. ú. Poruba, obec Ostrava 

- pozemek parc. č. 2970/11 v k. ú. Poruba, obec Ostrava 

- pozemek parc. č. 4428/7 v k. ú. Poruba - sever, obec Ostrava 

- pozemek parc. č. 3736/1 v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

- pozemek p. p. č. 937 v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava 

- pozemek p. p. č. 964 v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava 

- pozemek parc. č. 1447/14 v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava 

- část pozemku parc. č. 3630/24 o výměře 142 m2, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

která je dle geometrického plánu č. 5196-194/2015 vyhotoveného pro k. ú. Moravská Ostrava, 

označena jako pozemek parc. č. 3630/45 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

svěřeno městskému obvodu Ostrava - Jih 

- pozemek p. p. č. 1079/7 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 

- pozemek p. p. č. 455/110 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 

- pozemek p. p. č. 455/176 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 

- pozemek p. p. č. 475/2 v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava 

svěřeno městskému obvodu Vítkovice 

- pozemek parc. č. 1447/16 v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava 

- pozemek parc. č. 1434 v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava 

- pozemek parc. č. 1435 v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava 

svěřeno městskému obvodu  Moravská Ostrava a Přívoz 

- část pozemku parc. č. 3090 o výměře 1 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, která je 

dle geometrického plánu č. 5196-194/2015 vyhotoveného pro k. ú. Moravská Ostrava, 

označena jako pozemek parc. č. 3090/4 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
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- část pozemku parc. č. 3189 o výměře 73 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, která je 

dle geometrického plánu č. 5196-194/2015 vyhotoveného pro k. ú. Moravská Ostrava, 

označena jako pozemek parc. č. 3189/3 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

- část pozemku parc. č. 3197/1 o výměře 348 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, která 

je dle geometrického plánu č. 5196-194/2015 vyhotoveného pro k. ú. Moravská Ostrava, 

označena jako pozemek parc. č. 3197/6 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

za 

nemovité věci ve vlastnictví Dopravního podniku Ostrava a.s., IČO 619 74 757, se sídlem 

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00  Ostrava, a to: 

- pozemek parc.č. 2424/2 jehož součástí je stavba čp. 3177 v k. ú. Martinov ve Slezsku, obec 

Ostrava 

- přípojky vody a kanalizace ke stavbě čp. 3177 

- část pozemku parc. č. 2424/1 o výměře 12251 m2 v k. ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava, 

která je dle geometrického plánu č. 3557-25/2013 vyhotoveného pro k. ú. Martinov ve Slezsku, 

obec Ostrava, dále označena jako pozemek parc. č. 2424/1 v k. ú. Martinov ve Slezsku, obec 

Ostrava 

- část pozemku parc. č. 3088/1 o výměře 206 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, která 

je dle geometrického plánu č. 5196-194/2015 vyhotoveného pro k. ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava, označena jako pozemek parc. č. 3088/4 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

- část pozemku parc. č. 3089 o výměře  505 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, která 

je dle geometrického plánu č. 5196-194/2015 vyhotoveného pro k. ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava, označena jako pozemek parc. č. 3089/3 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

- část pozemku parc. č. 3192/1 o výměře 245 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, která 

je dle geometrického plánu č. 5196-194/2015 vyhotoveného pro k. ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava, označena jako pozemek parc. č. 3192/5 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

- část pozemku parc. č. 3203/1 o výměře 10 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, která 

je dle geometrického plánu č. 5196-194/2015 vyhotoveného pro k. ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava, označena jako pozemek parc. č. 3203/6 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

- část pozemku parc. č. 3640/20 o výměře 55 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, která 

je dle geometrického plánu č. 5196-194/2015 vyhotoveného pro k. ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava, označena jako pozemek parc. č. 3640/21 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
 

  

 
ZM_M 17 
Návrh koupit nemovité věci v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava - 
DIAMO, státní podnik 
  
Usnesení číslo: 1912/ZM1418/29 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 07363/RM1418/104 
  
Zastupitelstvo města 
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1) rozhodlo 

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

- pozemek parc. č. 1946/100 

- pozemek parc. č. 1946/101 

- pozemek parc. č. 1946/103 

- pozemek parc. č. 2399/1 

od DIAMO, státní podnik, IČO 000 02 739, sídlo Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem, za 

kupní cenu celkem 475.164,00 Kč 

a uzavřít kupní smlouvu a smlouvu o zřízení služebností dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 

  

2) rozhodlo 

  
vyhradit si rozhodnutí označit nemovité věci, uvedené v bodu 1) tohoto usnesení, jakožto 

majetek svěřený městskému obvodu Slezská Ostrava dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné 

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

že předmětné nemovité věci statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  

3) rozhodlo 

  
označit nemovité věci, uvedené v bodu 1) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému 

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

města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že předmětné nemovité věci 

statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  

 
ZM_M 18 
Návrh uzavřít kupní smlouvu na nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1913/ZM1418/29 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 07374/RM1418/104 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
uzavřít kupní smlouvu se společností RESIDOMO, s.r.o., IČO 052 53 268, sídlo Gregorova 

2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava - dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, jejímž 

předmětem je koupě věcí v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, o čemž rozhodlo zastupitelstvo 
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města usnesením č. 1769/ZM1418/27 ze dne 21. 6. 2017, 

za podmínky, že před podpisem smlouvy osobou oprávněnou tuto smlouvu za statutární město 

Ostrava podepsat dojde k výmazu zástavního práva smluvního a zákazu zcizení a zatížení z 

listu vlastnictví č. 1587 pro k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, který je přílohou č. 1/4 

předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 19 
Návrh koupit nemovitou věc v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1914/ZM1418/29 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 07379/RM1418/104 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
koupit nemovitou věc v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, a to pozemek p. p. č. 12/1, včetně 

součástí, od vlastníků: 

XXXXXXX 

XXXX XXXXX XXXXXXXXXX, rok narození XXXX 

XXXXX XXXX XXXXXXXXXX, rok narození XXXX 

oba bydliště XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

za cenu sjednanou v celkové výši 1.000.000,00 Kč 

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

Odchylka od ceny obvyklé je součástí důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo 

  
vyhradit si rozhodnutí označit pozemek, uvedený v bodu 1) tohoto usnesení, včetně součástí, 

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

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

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

  

3) rozhodlo 

  
označit pozemek, uvedený v bodu 1) tohoto usnesení, včetně součástí, jakožto majetek svěřený 

městskému obvodu Slezská Ostrava 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 
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předmětný pozemek statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  

 
ZM_M 20 
Návrh na záměr města prodat pozemky v k. ú. Poruba, obec Ostrava, 
svěřené městskému obvodu Poruba - areál Lehké průmyslové zóny Nad 
Porubkou 
  
Usnesení číslo: 1915/ZM1418/29 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 07368/RM1418/104 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

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

statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Poruba, a to: 

- část pozemku parc. č. 2801/118 o výměře 112 m2, která je dle geometrického plánu č. 

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

pozemek parc. č. 2801/118 v k. ú. Poruba, obec Ostrava 

- pozemek parc. č. 2801/154 

- pozemek parc. č. 2801/155 

- pozemek parc. č. 2801/156 

- pozemek parc. č. 2801/157 

společnosti MBA Kontakt, spol. s r.o., IČO: 64087115, se sídlem Nad Porubkou 2353, Poruba, 

708 00 Ostrava 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
 

  

 
ZM_M 21 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Svinov, návrh na 
záměr směnit nemovité věci v k.ú. Svinov a návrh na záměr města 
neprodat nemovité věci v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1916/ZM1418/29 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 07375/RM1418/104 
  
Zastupitelstvo města 

 

 

  



Statutární město Ostrava 
zastupitelstvo města 

Usnesení 

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

Strana 33/43  
  

1) rozhodlo 

  
o záměru města prodat 

- část pozemku parc.č. 2742/1 díl c) o výměře 45 m2, část pozemku parc.č. 2743/1 díl b) o 

výměře 1 m2 a část pozemku parc.č. 2746 díl a) o výměře 71 m2 , ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy, svěřených městskému obvodu Svinov, které jsou dle geometrického plánu č. 

2754-6/2017 vyhotoveného pro k.ú. Svinov,  sloučené a nově označené jako pozemek parc. č. 

2746/2 v k.ú. Svinov, obec Ostrava  

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
 

  

2) rozhodlo 

  
o záměru města prodat  

- část pozemku parc.č. 802/383 o výměře 8 m2 ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 

svěřenou  městskému obvodu Svinov, která je dle geometrického plánu č. 2789-29/2017 

vyhotoveného pro k.ú. Svinov, nově označena jako pozemek parc.č. 802/466 v k.ú. Svinov, 

obec Ostrava 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
 

  

3) rozhodlo 

  
o záměru města směnit 

- část pozemku parc.č. 802/335 o výměře 2 m2 ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 

svěřenou městskému obvodu Svinov, která je dle geometrického plánu č. 2789-29/2017 

vyhotoveného pro k.ú. Svinov, nově označena jako pozemek parc.č. 802/464 v k.ú. Svinov, 

obec Ostrava 

za 

- část pozemku parc.č. 802/382 o výměře 1 m2 ve vlastnictví fyzických osob, která je dle 

geometrického plánu č. 2789-29/2017 vyhotoveného pro k.ú. Svinov, nově označena jako 

pozemek parc.č. 802/465 v k.ú. Svinov, obec Ostrava 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
 

  

 
ZM_M 22 
Návrh na záměr města prodat pozemek v k. ú. Krásné Pole, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1917/ZM1418/29 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 07377/RM1418/104 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o záměru města prodat pozemek parc. č. 1939/9 v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava, ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřený městskému obvodu  
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a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
ZM_M 37 
Návrh na odejmutí majetku ze svěření městského obvodu Ostrava - Jih, 
převzetí do majetku statutárního města Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1918/ZM1418/29 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 07435/RM1418/105 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) si vyhrazuje 

  
rozhodnutí odejmout majetek ze svěření městského obvodu Ostrava - Jih v souladu  s 

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

pozdějších předpisů, a to: 

lávku pro pěší přes silnici I/11, ul. Rudná, km 340,087 umístěnou na pozemcích p. p. č. 608/2, 

623/95 a nad pozemkem p. p. č. 1226/1 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, v pořizovací 

ceně 680.800,- Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo 

  
o převzetí lávky pro pěší přes silnici I/11, ul. Rudná, km 340,087 umístěné na pozemcích p. p. 

č. 608/2, 623/95 a nad pozemkem p. p. č. 1226/1 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, od 

městského obvodu Ostrava - Jih v pořizovací ceně 680.800,- Kč 

  

 
ZM_M 38 
Návrh uzavřít Smlouvu o bezúplatném převodu pozemků - k.ú. Přívoz, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1919/ZM1418/29 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 07442/RM1418/105 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
uzavřít Smlouvu o bezúplatném převodu pozemků s Českou republikou - Státním 

pozemkovým úřadem, IČO 013 12 774, sídlo Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov - 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, jejímž předmětem jsou nemovité věci v k.ú. Přívoz, 

obec Ostrava, a to pozemky: 
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- p.p.č. 213/1 

- p.p.č. 222, 

o jejichž nabytí rozhodlo zastupitelstvo města dne 5. 4. 2017 usnesením č. 1605/ZM1418/25 

  

 
ZM_M 39 
Návrh uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k 
nemovité věci - k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1920/ZM1418/29 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 07447/RM1418/105 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
uzavřít “Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci”, jejímž 

předmětem je bezúplatný převod spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 k pozemku p.p.č. 624/7, 

k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, o jehož nabytí rozhodlo zastupitelstvo města svým usnesením 

č. 1277/ZM1418/19 ze dne 14. 9. 2016 - dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 40 
Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1921/ZM1418/29 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 07443/RM1418/105 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

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

- parc.č. 50/8 

- parc.č. 50/11 

- parc.č. 72/11 

od vlastníka OKK Koksovny, a.s., IČO 476 75 829, sídlo Ostrava-Přívoz, Koksární ulice 1112, 

PSČ 70224 
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za cenu sjednanou ve výši 1.555.000,00 Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 41 
Návrh přijmout darem nemovitou věc a věci movité v k.ú. Pustkovec, 
obec Ostrava a návrh svěřit nemovitou věc a věci movité v k.ú. 
Pustkovec, obec Ostrava městskému obvodu Pustkovec 
  
Usnesení číslo: 1922/ZM1418/29 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 07448/RM1418/105 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
přijmout darem od TJ Sokol Pustkovec z.s., se sídlem Pustkovecká 356/103, Pustkovec, 708 00 

Ostrava, IČO: 447 41 171, nemovitou věc a věci movité v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava, a to: 

- pozemek parc.č. 4407/2 jehož součástí je stavba s č.p. 356, občanská vybavenost  

- stůl, 6 kusů skříní 

- 13 ks vysoká šatnová lavice s háčky délky 1100 mm 

-   2 ks vysoká šatnová lavice s háčky délky 1500 mm 

a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

2) si vyhrazuje 

  
rozhodnutí označit věci uvedené v bodě 1) návrhu tohoto usnesení v k.ú. Pustkovec, obec 

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

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

  

3) rozhodlo 

  
označit věci uvedené v bodě 1) návrhu tohoto usnesení v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava, jakožto 

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

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

  

 
ZM_M 42 
Návrh darovat nemovité věci v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1923/ZM1418/29 

(zn.předkl.) 
32 
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k usnesení č. 07450/RM1418/105 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
darovat nemovité věci v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 

Ostrava, nesvěřené městskému obvodu Nová Bělá, a to: 

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

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

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

plocha, ost. komunikace, o výměře 30 m2 

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

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

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

oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 1653/8 

- část pozemku parc.č. 567/2, ost. plocha, ost. komunikace, díl e), o výměře 13 m2, část 

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

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

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

37 m2 

a dále nemovité věci v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 

svěřené městskému obvodu Nová Bělá, a to: 

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

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

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

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

komunikace 

včetně součástí, za podmínky, že před uzavřením darovací smlouvy bude 

místní komunikace III. třídy s označením 6c na pozemku parc.č. 578/3, ost. plocha, ost. 

komunikace, k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava vyjmuta z pasportu místních komunikací 

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

a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
 

  

 
ZM_M 43 (zn.předkl.) 
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Návrh na záměr města prodat části pozemků v k. ú. Poruba, obec 
Ostrava, svěřené městskému obvodu Poruba - areál lehké průmyslové 
zóny “Nad Porubkou” 
  
Usnesení číslo: 1924/ZM1418/29 

32 

  
k usnesení č. 07451/RM1418/105 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o záměru města prodat část pozemku  v k. ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Poruba, a to: 

- část pozemku parc. č. 2801/1 o výměře 3083 m2, která je dle geometrického plánu č. 

2834-115/2015 vyhotoveného pro k. ú. Poruba, obec Ostrava, označena jako pozemek parc. č. 

2801/169 v k. ú. Poruba, obec Ostrava, za splnění níže uvedených podmínek: 

nabídka zájemce bude obsahovat níže uvedené údaje 

- nabídková cena v Kč/m2 bez DPH, minimálně ve výši stanovené aktuálním znaleckým 

posudkem 

- budoucí způsob využití pozemku 

- předpokládaný počet nově vytvořených pracovních míst 

- finanční zdroje na realizaci stavebního záměru 

- realizace a dokončení stavebního záměru tj. termín zahájení stavebních prací a jejich 

dokončení 

Předložení nabídek je přípustné pouze v písemné podobě, v uzavřené obálce označené “areál 

Nad Porubkou 1”  s adresou odesílatele, nejpozději ve lhůtě do 9. 11. 2017 do 11:00 hod., na 

adresu městského obvodu Poruba. 

Zároveň si vyhrazuje právo 

- kdykoliv tento záměr zrušit 

- vyžádat si, na základě došlých nabídek, doplnění dodatečných informací od jednotlivých 

zájemců 

- se žádným ze zájemců po obdržení nabídek nejednat, případně finálně nekontrahovat
 

  

2) rozhodlo 

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

statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Poruba, a to:  

- část pozemku parc. č. 2801/1 o výměře 1701 m2, označenou písmenem h 
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- část pozemku parc. č. 2801/13 o výměře 361m2, označenou písmenem i 

sloučené dle geometrického plánu č. 2834-115/2014 vyhotoveného pro k. ú. Poruba, obec 

Ostrava, do pozemku parc. č. 2801/168 o výměře 2062 m2 v k. ú. Poruba, obec Ostrava, za 

níže uvedených podmínek: 

nabídka zájemce bude obsahovat níže uvedené údaje 

- nabídková cena v Kč/m2 bez DPH, minimálně ve výši stanovené aktuálním znaleckým 

posudkem 

- budoucí způsob využití pozemku 

- předpokládaný počet nově vytvořených pracovních míst 

- finanční zdroje na realizaci stavebního záměru 

- realizace a dokončení stavebního záměru tj. termín zahájení stavebních prací a jejich 

dokončení 

Předložení nabídek je přípustné pouze v písemné podobě, v uzavřené obálce označené “areál 

Nad Porubkou 2”  s adresou odesílatele, nejpozději ve lhůtě do 9. 11. 2017 do 11:00 hod., na 

adresu městského obvodu Poruba 

Zároveň si vyhrazuje právo 

- kdykoliv tento záměr zrušit 

- vyžádat si, na základě došlých nabídek, doplnění dodatečných informací od jednotlivých 

zájemců 

- se žádným ze zájemců po obdržení nabídek nejednat, případně finálně nekontrahovat
 

  

3) stanovuje 

  
městskému obvodu Poruba v rámci kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného předkupního 

práva uplatnit institut zákazu zcizení a zákazu zatížení převáděných částí nemovitých věcí, 

uvedených v bodě 1) a  bodě 2) návrhu usnesení tohoto materiálu 

  

 
ZM_M 44 
Návrh na záměr města neprodat pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 1925/ZM1418/29 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 07441/RM1418/105 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
že má záměr prodat 
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pozemek parc. č. 2064/9 

pozemek parc. č. 2064/23 

pozemek parc. č. 2064/24 

pozemek parc. č. 2064/25 

pozemek parc. č. 2064/26 

pozemek parc. č. 2064/27 

pozemek parc. č. 2064/28 

pozemek parc. č. 2064/29 

pozemek parc. č. 2064/30 

pozemek parc. č. 2064/31 

pozemek parc. č. 2064/35 

pozemek parc. č. 2064/36 

pozemek parc. č. 2064/37 

pozemek parc. č. 2064/38 

pozemek parc. č. 2064/39 

pozemek parc. č. 2064/41 

pozemek parc. č. 2064/42 

pozemek parc. č. 2064/43 

pozemek parc. č. 2064/44 

pozemek parc. č. 2064/45 

pozemek parc. č. 2064/48 

pozemek parc. č. 2064/49 

pozemek parc. č. 2064/50 

pozemek parc. č. 2078/10 

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

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

Přívoz 

  

2) rozhodlo 

  
vyhradit si rozhodnutí o prodeji předmětných pozemků uvedených v bodě 1) tohoto usnesení 

  

 
ZM_M 45 
Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo z důvodu vzniku 
víceprací a méněprací v rámci stavby „SPZ Mošnov - retenční nádrž“ 
  
Usnesení číslo: 1926/ZM1418/29 

(zn.předkl.) 
34 

  
k usnesení č. 07453/RM1418/105 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2029/2016/OI/VZKÚ z důvodu vzniku méněprací a 

víceprací v rámci stavby „SPZ Mošnov - retenční nádrž“ se zhotovitelem 
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”Společnost RIDERA - VHS Brno, retenční nádrž Mošnov” 

  Ridera Stavební a.s. (vedoucí společník společnosti) 

  se sídlem: Dělnická 382/32, Poruba, 708 00 Ostrava 

  IČO: 45192464 

  a 

  VHS Brno, a.s. (2. společník společnosti) 

  se sídlem: Masná 444/102, 602 00 Brno 

  IČO: 25556568 

kterým se upravuje cena stavby na částku 48 977 889,72 Kč bez DPH dle přílohy 

č.1 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 46 
Zvýšení dotace z rozpočtu SMO Nadaci na pomoc zvířatům a uzavření 
Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ev. č. 
0228/2017/OŽP 
  
Usnesení číslo: 1927/ZM1418/29 

(zn.předkl.) 
33 

  
k usnesení č. 07460/RM1418/105 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o zvýšení dotace právnické osobě: Nadace na pomoc zvířatům, IČO: 25817981, se sídlem 

Ukrajinská 1536/28, 708 00  Ostrava o 400.000 Kč na financování obecně prospěšné činnosti 

související s pomoci zvířatům v době nemoci, poranění nebo týrání dle přílohy č. 1 a důvodové 

zprávy předloženého materiálu a o uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o 

poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy 

ev. č. 0228/2017/OŽP mezi statutárním městem Ostrava a shora uvedenou právnickou osobou 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- snižují běžné výdaje 

§ 1014, pol. 5169, ORJ 190 ................................ o 200 tis. Kč 

§ 1014, pol. 5133, ORJ 190 ................................ o 200 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje 
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§ 1014, pol. 5229, ORJ 190 ................................ o 400 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
radě města 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.10.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

ZM_M 23 
Zpráva o hospodaření SMO za I. pololetí roku 2017 
  
Usnesení číslo: 1928/ZM1418/29 

(zn.předkl.) 
29 

  
k usnesení č. 07399/RM1418/104 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) projednalo 

  
zprávu o hospodaření SMO za I. pololetí roku 2017 

  

 
ZM_M 47 
Návrh metodiky pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního města 
Ostrava pro rok 2018 
  
Usnesení číslo: 1929/ZM1418/29 

(zn.předkl.) 
29 

  
k usnesení č. 07466/RM1418/105 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) vyhrazuje 

  
si dle ustanovení § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění 

pozdějších předpisů pravomoc schválit metodiku pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního 

města Ostrava pro rok 2018 

  
 

2) schvaluje 
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a) metodiku pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 2018 dle 

předloženého materiálu 

b) pravidla rozpočtového provizoria dle důvodové zprávy 

  

 
ZM_M 48 
Memorandum o spolupráci 
  
Usnesení číslo: 1930/ZM1418/29 

(zn.předkl.) 
29 

  
k usnesení č. 07467/RM1418/105 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) bere na vědomí 

  
že Rada města Ostravy rozhodla svým usnesením č. 07467/RM1418/105, ze dne 10.10.2017  o 

uzavření memoranda o spolupráci s partnerem - obchodní společností Veolia Energie ČR, a.s. 

se sídlem  Moravská Ostrava, 28. října 3337/7, PSČ 702 00, Česká republika, IČO: 45193410, 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
 
 


