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Přehled usnesení zastupitelstva města dle čísel ze dne: 31.01.2018 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

2049/ZM1418/32 ZM_M 0 Schválení programu 32. zasedání zastupitelstva 

města konaného dne 31.01.2018 

35 

2050/ZM1418/32 ZM_M 0 Volba ověřovatelů zápisu z 32. zasedání 

zastupitelstva města konaného dne 31.01.2018 

72 

2051/ZM1418/32 ZM_M 0 Zpráva ověřovatelů zápisu z 31. zasedání 

zastupitelstva města 

72 

2052/ZM1418/32 ZM_M 1 Informace o činnosti orgánů města 35 

2053/ZM1418/32 ZM_M 3 Návrh na změnu ve složení výboru zastupitelstva 

města pro udělování čestného občanství a cen 

města 

35 

2054/ZM1418/32 ZM_M 4 Informace o plnění usnesení zastupitelstva města 35 

2055/ZM1418/32 ZM_M 5 Podnět občana statutárního města Ostrava 35 

2056/ZM1418/32 ZM_M 63 Zpráva o jednání zástupců SMO a společnosti 

Veolia Energie ČR, a.s v návaznosti na 

Memorandum o spolupráci mezi Veolia Energie 

ČR, a.s. a statutárním městem Ostrava 

29 

2057/ZM1418/32 ZM_M 6 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a 

doplňuje obecně závazná vyhláška č. 14/2013, 

Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a 

doplňků 

35 

2058/ZM1418/32 ZM_M 7 Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace 

na pořádání Dnů NATO v Ostravě & Dnů 

vzdušných sil 2018 

35 

2059/ZM1418/32 ZM_M 49 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě 

ev.č. 1234/2016/MJ na pozemek v k. ú. Mošnov, v 

PZ zóně Ostrava - Mošnov 

32 

2060/ZM1418/32 ZM_M 8 Volba přísedících Okresního soudu v Ostravě 35 

2061/ZM1418/32 ZM_M 9 Pojmenování nové ulice v Ostravě-Krásném Poli 35 

2062/ZM1418/32 ZM_M 10 Souhlas s přijetím dotace z Integrovaného 

regionálního operačního programu pro projekt 

„Energetické úspory bytových domů ulice 

Rokycanova a Kobrova v Ostravě – Radvanicích“ 

35 

2063/ZM1418/32 ZM_M 11 Souhlas s přijetím dotace z Operačního programu 

Životní prostředí pro projekt “Sídelní zeleň - 

Fryštátská v k.ú. Radvanice” 

35 

2064/ZM1418/32 ZM_M 12 Souhlas s přijetím dotace z Integrovaného 

regionálního operačního programu pro projekt 

„Stavební úpravy a přístavba hasičské stanice na 

ul. Těšínská 41 v Ostravě – Radvanicích“ 

35 
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2065/ZM1418/32 ZM_M 47 Souhlas se změnou Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace z rozpočtu Ministerstva vnitra na 

spolufinancování projektu “Ostrava 

(Michálkovice) - Rekonstrukce hasičské 

zbrojnice” 

35 

2066/ZM1418/32 ZM_M 48 Souhlas s přijetím dotace z Operačního programu 

Životní prostředí 2014 - 2020 pro projekt “Snížení 

energetické náročnosti MŠ Na Liščině 12A/689, 

Ostrava - Hrušov” a pro projekt “Snížení 

energetické náročnosti MŠ Požární 8/61, Ostrava - 

Heřmanice” 

35 

2067/ZM1418/32 ZM_M 13 Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o 

poskytnutí víceleté neinvestiční účelové dotace v 

oblasti sociální péče č. 02 na zabezpečení projektu 

“Domov pro seniory Zlaté Slunce” z rozpočtu 

statutárního města Ostravy 

30 

2068/ZM1418/32 ZM_M 14 Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových 

dotací pro rok 2018 v oblastech sociální péče a 

protidrogové prevence 

30 

2069/ZM1418/32 ZM_M 15 Zpráva o čerpání finančních prostředků z Fondu 

pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava v 2. 

pololetí 2017 

30 

2070/ZM1418/32 ZM_M 51 Návrh na vyhlášení výzvy v oblasti kultury “90. 

výročí od úmrtí českého hudebního skladatele 

Leoše Janáčka” 

31 

2071/ZM1418/32 ZM_M 52 Návrh na vyhlášení výzvy v oblasti kultury “100 

let republiky: Ostrava 1918 - 2018” 

31 

2072/ZM1418/32 ZM_M 53 Poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního 

města Ostravy obchodní společnosti AKORD & 

POKLAD, s.r.o. 

31 

2073/ZM1418/32 ZM_M 16 Schválení dokumentu Místní akční plán rozvoje 

vzdělávání ORP Ostrava (MAP ORP Ostrava) 

46 

2074/ZM1418/32 ZM_M 17 Zásady na poskytnutí Stipendia města Ostrava v 

akademickém roce 2018/2019 a vyhlášení 

výběrového řízení 

46 

2075/ZM1418/32 ZM_M 18 Žádost o změnu názvu projektu u Smlouvy o 

spolupráci při uspořádání olympijského parku č. 

2101/2017/ŠaS a u Veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města 

Ostravy č. 2100/2017/ŠaS 

46 

2076/ZM1418/32 ZM_M 19 Žádosti SKI Vítkovice - Bílá z.s. a Skalka family 

park, s.r.o. o poskytnutí finančních prostředků z 

rozpočtu statutárního města Ostrava 

46 
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2077/ZM1418/32 ZM_M 54 Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně 

závazná vyhláška č. 13/2004, o školských 

obvodech spádových škol zřizovaných městskými 

obvody statutárního města Ostravy, ve znění 

obecně závazných vyhlášek č. 11/2005, č. 

16/2006, č. 13/2007, č. 10/2009, č. 5/2010, 

20/2013, č. 9/2014 a č. 11/2015 

46 

2078/ZM1418/32 ZM_M 55 Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace 

Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s. ve výši 

7,5 mil. Kč na realizaci významné sportovní akce 

„Zlatá tretra Ostrava IAAF World Challenge“ 

46 

2079/ZM1418/32 ZM_M 56 Návrh na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 

statutárního města Ostravy společnosti Raul s.r.o. 

na turnaj světové série FIVB v plážovém volejbale 

46 

2080/ZM1418/32 ZM_M 50 Návrh koupit spoluvlastnické podíly k nemovitým 

věcem v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. 

Českobratrská) 

32 

2081/ZM1418/32 ZM_M 20 Návrh uzavřít smlouvu o zřízení práva stavby na 

pozemky v průmyslové zóně Ostrava - Mošnov 

32 

2082/ZM1418/32 ZM_M 21 Návrh přijmout darem nemovité věci v k.ú. 

Svinov, obec Ostrava 

32 

2083/ZM1418/32 ZM_M 22 Návrh na přijetí daru nemovitých věcí v k.ú. 

Svinov, obec Ostrava od Moravskoslezského 

kraje, Správy silnic Moravskoslezského kraje 

32 

2084/ZM1418/32 ZM_M 23 Návrh na záměr města darovat pozemek k.ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. 

Švabinského) 

32 

2085/ZM1418/32 ZM_M 24 Návrh na nabytí výrobně technických areálů v k. 

ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

32 

2086/ZM1418/32 ZM_M 25 Návrh na záměr města prodat pozemky v lokalitě 

průmyslové zóny Ostrava-Hrabová 

32 

2087/ZM1418/32 ZM_M 26 Návrh na záměr města prodat pozemky ve 

strategické průmyslové zóně Ostrava - Mošnov 

32 

2088/ZM1418/32 ZM_M 27 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. 

Svinov, obec Ostrava 

32 

2089/ZM1418/32 ZM_M 29 Návrh na záměr města neprodat část pozemku 

parc.č. 575/1 v k.ú. Nová Bělá,obec Ostrava 

32 

2090/ZM1418/32 ZM_M 30 Návrh na záměr města neprodat pozemky v k.ú. 

Poruba, obec Ostrava, svěřené městskému obvodu 

Poruba, v areálu Lehké průmyslové zóny Nad 

Porubkou 

32 

2091/ZM1418/32 ZM_M 31 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k. 

ú. Poruba, v k. ú. Poruba-sever a v k. ú. Martinov 

ve Slezsku, vše obec Ostrava 

32 

2092/ZM1418/32 ZM_M 32 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k. 

ú. Zábřeh nad Odrou a návrh nekoupit nemovité 

věci v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava 

32 
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2093/ZM1418/32 ZM_M 33 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v 

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

města nesměnit nemovité věci v k.ú. Slezská 

Ostrava, obec Ostrava 

32 

2094/ZM1418/32 ZM_M 34 Návrh na záměr města neprodat, nepronajmout, 

případně nezřídit právo stavby k pozemkům 

(lokalita Na Karolíně), návrh na záměr města 

neprodat část pozemku (ul. Sokolská třída), vše v 

k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

32 

2095/ZM1418/32 ZM_M 35 Návrh na odejmutí pozemků v k. ú. Koblov, obec 

Ostrava, ze svěření městskému obvodu Slezská 

Ostrava 

32 

2096/ZM1418/32 ZM_M 36 Návrh na zrušení usnesení č. 1924/ZM1418/29 ze 

dne 18.10.2017 a usnesení č. 2038/ZM1418/31 ze 

dne 13.12.2017 Návrh na záměr města prodat 

pozemky v areálu lehké průmyslové zóny “Nad 

Porubkou” 

32 

2097/ZM1418/32 ZM_M 57 Návrh bezúplatně nabýt nemovitou věc v k.ú. 

Svinov, obec Ostrava 

32 

2098/ZM1418/32 ZM_M 58 Návrh na odejmutí pozemku v k.ú. Mariánské 

Hory městskému obvodu Martinov a jeho svěření 

městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky 

32 

2099/ZM1418/32 ZM_M 59 Návrh na prodej nemovitostí v k.ú. Dubina u 

Ostravy, obec Ostrava 

32 

2100/ZM1418/32 ZM_M 60 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v 

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

Ostrava 

32 

2101/ZM1418/32 ZM_M 37 Návrh: “Zásady pro poskytování neinvestičních 

dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na 

zachování a obnovu kulturní památky nebo 

historicky a architektonicky významné stavby pro 

rok 2018”, včetně vyhlášení výběrového řízení 

34 

2102/ZM1418/32 ZM_M 38 Zpráva o průběhu realizace projektů 

financovaných z prvního ročníku dotačního 

programu pro rok 2017 “Revitalizace veřejného 

prostoru v Ostravě” 

33 

2103/ZM1418/32 ZM_M 61 Poskytnutí bezúročných zápůjček za účelem 

předfinancování výdajů na pořízení kotlů v rámci 

dotačního programu “Kotlíkové dotace v 

Moravskoslezském kraji” 

33 

2104/ZM1418/32 ZM_M 62 Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu 

pro děti ohrožené znečištěním ovzduší právnické 

osobě Gymnázium, základní škola a mateřská 

škola Hello s.r.o. 

33 

2105/ZM1418/32 ZM_M 39 Úprava rozpočtu - navýšení investičního 

příspěvku Národnímu divadlu 

moravskoslezskému, p.o. 

29 
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2106/ZM1418/32 ZM_M 40 Úprava rozpočtu r. 2018 - převod rozpočtovaných 

prostředků na financování investiční akce 

“Sportovní areál U Cementárny - II. etapa” 

29 

2107/ZM1418/32 ZM_M 41 Žádost městského obvodu Vítkovice o schválení 

přijetí úvěru ve výši 27 mil. Kč na “Rozdělení 

stávajících bytů na byty menší Štramberská 2B a 

4, Ostrava-Vítkovice” 

29 

2108/ZM1418/32 ZM_M 42 Žádost Zastupitelstva městského obvodu 

Mariánské Hory a Hulváky o vydání souhlasu s 

uzavřením dohody o splátkách s lhůtou splatnosti 

delší než 60 měsíců 

29 

2109/ZM1418/32 ZM_M 43 Návrh smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční 

dotace Ostravské organizaci vozíčkářů, spolku, na 

zabezpečení alternativní dopravy imobilních 

občanů 

39 

2110/ZM1418/32 ZM_M 44 Zpráva o činnosti statutového výboru 

zastupitelstva města a výboru zastupitelstva města 

pro udělování čestného občanství a cen města za 

II. pololetí roku 2017 

35 

2111/ZM1418/32 ZM_M 45 Zpráva o činnosti Finančního výboru 

zastupitelstva města za 2. pololetí roku 2017 

61 

2112/ZM1418/32 ZM_M 46 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru 

zastupitelstva města za II. pololetí 2017 

61 

  
Materiály, které byly staženy : 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  ZM_M 28 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v 

obchodně podnikatelském areálu v k. ú. Mošnov, 

obec Mošnov ve správě Společnosti pro využití 

letiště Ostrava - Mošnov, a.s.(SOM) 

32 
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ZM_M 0 
Schválení programu 32. zasedání zastupitelstva města konaného dne 
31.01.2018 
  
Usnesení číslo: 2049/ZM1418/32 

(zn.předkl.) 
35 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
program 32. zasedání zastupitelstva města konaného dne 31.01.2018 s úpravou 

  

 
ZM_M 0 
Volba ověřovatelů zápisu z 32. zasedání zastupitelstva města konaného 
dne 31.01.2018 
  
Usnesení číslo: 2050/ZM1418/32 

(zn.předkl.) 
72 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) volí 

  
za ověřovatele zápisu z 32. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 31.01.2018, Ing. 

Miroslava Jopka a Ing. Bohdana Trojaka 

  

 
ZM_M 0 
Zpráva ověřovatelů zápisu z 31. zasedání zastupitelstva města 
  
Usnesení číslo: 2051/ZM1418/32 

(zn.předkl.) 
72 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
zprávu ověřovatelů zápisu Ing. Iva Hařovského a pana Jindřicha Středuly o ověření zápisu z 

31. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 13.12.2017 

  

 
ZM_M 1 
Informace o činnosti orgánů města 
  
Usnesení číslo: 2052/ZM1418/32 

(zn.předkl.) 
35 
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Zastupitelstvo města 

  
1) bere na vědomí 

  
informaci o činnosti orgánů města 

  

 
ZM_M 3 
Návrh na změnu ve složení výboru zastupitelstva města pro udělování 
čestného občanství a cen města 
  
Usnesení číslo: 2053/ZM1418/32 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 08072/RMm1418/26 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) odvolává 

  
z funkce člena výboru ZM pro udělování čestného občanství a cen města 

Ing. JXXXXX VXXXXXX, nar.: XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXX XXXXXXXX 

XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX  

  

2) volí 

  
členem výboru ZM pro udělování čestného občanství a cen města 

Jindřicha Středulu, člena ZM 

  

 
ZM_M 4 
Informace o plnění usnesení zastupitelstva města 
  
Usnesení číslo: 2054/ZM1418/32 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 08175/RM1418/114 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
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 
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ZM_M 5 
Podnět občana statutárního města Ostrava 
  
Usnesení číslo: 2055/ZM1418/32 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 08177/RM1418/114 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) projednalo 

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

  

 
ZM_M 63 
Zpráva o jednání zástupců SMO a společnosti Veolia Energie ČR, a.s v 
návaznosti na Memorandum o spolupráci mezi Veolia Energie ČR, a.s. a 
statutárním městem Ostrava 
  
Usnesení číslo: 2056/ZM1418/32 

(zn.předkl.) 
29 

  
k usnesení č. 08294/RM1418/115 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) projednalo 

  
Zprávu o jednání zástupců SMO a společnosti Veolia Energie ČR, a.s., v návaznosti na 

Memorandum o spolupráci mezi Veolia Energie ČR, a.s., a statutárním městem Ostrava 

  

2) nesouhlasí 

  
s nárůstem cen tepelné energie v Ostravě 

  

3) ukládá 

  
náměstkyni primátora doc. Ing. Ivetě Vozňákové, Ph.D. 

zaslat společnosti Veolia Energie ČR, a. s., nesouhlasné stanovisko statutárního města Ostravy 

s nárůstem ceny tepla 

  

 Vyřizuje: doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D., T: 07.02.2018 

 náměstkyně primátora 
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4) zrušuje 

  
bod 2) svého usnesení č. 1082/ZM1418/17 ze dne 25.05.2016 

  

5) ukládá 

  
náměstkyni primátora doc. Ing. Ivetě Vozňákové, Ph.D. 

předkládat zastupitelstvu města Zprávu o jednání zástupců statutárního města Ostravy a 

společnosti Veolia Energie ČR, a.s., v návaznosti na Memorandum o spolupráci uzavřené mezi 

společností Veolia Energie ČR, a.s., a statutárním městem Ostrava 

  

 Vyřizuje: doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D.,  

 náměstkyně primátora 

  
 

ZM_M 6 
Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně 
závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších 
změn a doplňků 
  
Usnesení číslo: 2057/ZM1418/32 

(zn.předkl.) 
35 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) vydává 

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

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

materiálu 

  

2) stanoví, 

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

náměstek primátora Mgr. Michal Mariánek 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 31.01.2018 

 vedoucí odboru legislativního a právního 
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ZM_M 7 
Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace na pořádání Dnů 
NATO v Ostravě & Dnů vzdušných sil 2018 
  
Usnesení číslo: 2058/ZM1418/32 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 08173/RM1418/114 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ve výši 2 500 

tis. Kč spolku Jagello 2000 se sídlem Výstavní 2224/8, 709 00   Ostrava - Mariánské Hory, 

IČO 70640866, na pořádání Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil Armády České 

republiky 2018 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- sníží běžné výdaje na § 2143, pol. 5909, ÚZ 7117, ORJ 221 o 2 500 tis. Kč 

- zvýší neinvestiční transfery na § 2143, pol. 5222, ÚZ 7117, ORJ 221 o 2 500 tis. Kč 

  

3) rozhodlo 

  
o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města 

Ostravy mezi statutárním městem Ostrava se sídlem Prokešovo nám. 8, 729 30   Ostrava, IČO 

00845451 a spolkem Jagello 2000 se sídlem Výstavní 2224/8, 709 00  Ostrava - Mariánské 

Hory, IČO 70640866 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu s úpravou 

  

4) ukládá 

  
radě města 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 28.02.2018 

 vedoucí kanceláře primátora 
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ZM_M 49 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě ev.č. 1234/2016/MJ na 
pozemek v k. ú. Mošnov, v PZ zóně Ostrava - Mošnov 
  
Usnesení číslo: 2059/ZM1418/32 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 08277/RM1418/115 
k usnesení č. 08340/RM1418/116 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
uzavřít Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě ev. č. 1234/2016/MJ ze dne 27. 4. 2016 mezi 

statutárním městem Ostrava a obchodní společností Vítkovice – výzkum a vývoj – technické 

aplikace a. s., se sídlem Studentská 6202/17, Poruba, 708 00 Ostrava, IČO: 276 77 257 dle 

přílohy č. 4 předloženého materiálu za podmínky udělení souhlasu s uzavřením tohoto dodatku 

správce programu – Ministerstva průmyslu a obchodu ČR 

  

2) rozhodlo 

  
udělit předchozí písemný souhlas se zcizením pozemku p. p. č. 802/83 v k.ú. Mošnov, obce 

Mošnov formou rozdělením odštěpením sloučením, a to za podmínky, že 

-  předmětem rozdělení odštěpením sloučením bude: 

a) pozemek p.p. č. 802/83 v k.ú. Mošnov, obce Mošnov a 

b) všechna práva a povinnosti, která vyplývají z kupní smlouvy ev. č. 1234/2016/MJ  ze dne 

27. 4. 2016 mezi statutárním městem Ostrava a obchodní společností Vítkovice – výzkum a 

vývoj – technické aplikace a. s., se sídlem Studentská 6202/17, Poruba, 708 00 Ostrava, IČO: 

276 77 257, včetně jejího dodatku č.1, který bude uzavřen mezi společností Vítkovice – 

výzkum a vývoj – technické aplikace a. s. a statutárním městem Ostrava, to vše v rozsahu 

uvedeném v přílohách č. 3, 4 předloženého materiálu a 

c) všechna práva a povinnosti z územního rozhodnutí č.j. 10776/2016/Han OSÚP-1157/2016/7 

ze dne 19.1.2017, vydaného Městským úřadem Příbor, odborem stavebního řádu a 

přestupků,  a stavebního povolení č.j. 2022/2017/Han OSÚP-404/2017/3 ze dne 23.3.2017, 

vydaného Městským úřadem Příbor, odborem stavebního řádu a přestupků, které nabylo právní 

moci dne 11.4.2017, 

- nástupnickou společností bude obchodní společnost Maestoso Advanced Materials 

a.s.,  IČO:  018 93 475, se sídlem Hrušovská 3203/13a, Moravská Ostrava, 

- ke kterému dojde v rámci přeměny společnosti Vítkovice – výzkum a vývoj –  technické 

aplikace a. s.,  

dle přílohy č. 5 předloženého  materiálu za podmínky 

- udělení souhlasu správce programu – Ministerstva průmyslu a obchodu ČR 

se  zcizením  pozemku formou rozdělením odštěpením sloučením a 

- mezi statutárním městem Ostrava a obchodní společností Vítkovice – výzkum a vývoj 

–  technické aplikace a. s., se sídlem Studentská 6202/17, Poruba, 708 00 Ostrava, IČO:  276 

77 257 bude uzavřena smlouva o přistoupení k dluhu, na základě které společnost  Vítkovice – 

výzkum a vývoj – technické aplikace a. s. přistoupí ke všem finančním 
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závazkům  vyplývajícím z kupní smlouvy včetně dodatku č. 1, který bude uzavřen mezi 

společností Vítkovice – výzkum a vývoj – technické aplikace a. s. a statutárním městem 

Ostrava, to vše v   rozsahu uvedeném v přílohách č. 3, 4 předloženého materiálu, jejichž 

nositelem se v důsledku   realizace přeměny společnosti Vítkovice – výzkum a vývoj – 

technické aplikace a. s.,  rozdělením odštěpením sloučením stane společnost Maestoso 

Advanced Materials a.s., a o   jejímž uzavření na straně města rozhodne rada města 

  

3) rozhodlo 

  
nevyužít nabídku předkupního práva  učiněnou  obchodní společností Vítkovice – výzkum a 

vývoj – technické aplikace a.s., se sídlem Studentská 6202/17, Poruba, 708 00 Ostrava, IČO: 

276 77 257  dle přílohy č.1 a č.2 předloženého materiálu, za podmínky realizace bodu 2) 

tohoto usnesení 

  

 
ZM_M 8 
Volba přísedících Okresního soudu v Ostravě 
  
Usnesení číslo: 2060/ZM1418/32 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 08162/RM1418/113 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) volí 

  
kandidáty: 

 

1. pana Bc. ZXXXXX HXXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXX XXXXXXXXXXX 

XXXXXX, navrženého panem Ing. Břetislavem Rigerem (hnutí Ostravak), 

2. pana RXXXXX HXXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXX XXXX XXXXX 

XXXXXX, navrženého panem JUDr. Josefem Babkou (KSČM) 

za přísedící Okresního soudu v Ostravě na dobu 4 let 

  

 
ZM_M 9 
Pojmenování nové ulice v Ostravě-Krásném Poli 
  
Usnesení číslo: 2061/ZM1418/32 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 07797/RM1418/110 
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Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
podle § 84 odst. 2 písm. r) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, o 

pojmenování nově vzniklé  v Mob Krásné Pole, na pozemcích parc. č. 2134/21, parc. 

2134/137, parc. č. 2134/146 a parc. č. 2258, vše v k.ú. Krásné Pole, názvem “Jindřicha 

Šajnara”, dle důvodové zprávy a příloh předloženého materiálu 

  

2) žádá 

  
starostu městského obvodu Krásné Pole, aby zajistil označení nově vzniklé ulice  

  

 Vyřizuje: Ing. Tomáš Výtisk, T: 31.03.2018 

 starosta Městského obvodu Krásné Pole 

  
 

ZM_M 10 
Souhlas s přijetím dotace z Integrovaného regionálního operačního 
programu pro projekt „Energetické úspory bytových domů ulice 
Rokycanova a Kobrova v Ostravě – Radvanicích“ 
  
Usnesení číslo: 2062/ZM1418/32 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 04884/RM1418/71 
k usnesení č. 08166/RM1418/114 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) souhlasí 

  
s podmínkami dle bodu 12, odst. 1, části III Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace, které 

jsou přílohou dokumentu Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace a jsou uvedeny v 

příloze č. 1 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 11 
Souhlas s přijetím dotace z Operačního programu Životní prostředí pro 
projekt “Sídelní zeleň - Fryštátská v k.ú. Radvanice” 
  
Usnesení číslo: 2063/ZM1418/32 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 04886/RM1418/71 
k usnesení č. 08167/RM1418/114 
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Zastupitelstvo města 

  
1) souhlasí 

  
s podmínkami dle odst. 1 a odst. 14 části II. Přílohy č. 1 k Registraci akce a Rozhodnutí o 

poskytnutí dotace, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu  

  

 
ZM_M 12 
Souhlas s přijetím dotace z Integrovaného regionálního operačního 
programu pro projekt „Stavební úpravy a přístavba hasičské stanice na 
ul. Těšínská 41 v Ostravě – Radvanicích“ 
  
Usnesení číslo: 2064/ZM1418/32 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 04885/RM1418/71 
k usnesení č. 08168/RM1418/114 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) souhlasí 

  
s podmínkami dle bodu 12, odst. 1, části III  Podmínek Rozhodnutí pro poskytnutí dotace, 

které jsou přílohou dokumentu Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace a jsou 

uvedeny v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 47 
Souhlas se změnou Rozhodnutí o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Ministerstva vnitra na spolufinancování projektu “Ostrava 
(Michálkovice) - Rekonstrukce hasičské zbrojnice” 
  
Usnesení číslo: 2065/ZM1418/32 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 1803/ZM1418/28 
k usnesení č. 08244/RM1418/115 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o přijetí změny 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 
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ZM_M 48 
Souhlas s přijetím dotace z Operačního programu Životní prostředí 
2014 - 2020 pro projekt “Snížení energetické náročnosti MŠ Na Liščině 
12A/689, Ostrava - Hrušov” a pro projekt “Snížení energetické 
náročnosti MŠ Požární 8/61, Ostrava - Heřmanice” 
  
Usnesení číslo: 2066/ZM1418/32 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 08239/RM1418/115 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) souhlasí 

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

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

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

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

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

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

životního prostředí, které bylo městskému obvodu doručeno dne 30.10.2017 pod č. j. 

115D316010199; 

  

2) souhlasí 

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

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

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

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

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

dle části II, čl. 14 Přílohy č. 2 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného Ministerstvem 

životního prostředí, které bylo městskému obvodu doručeno dne 12.10.2017 pod č. j. 

115D316010072; 

  

 
ZM_M 13 
Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí víceleté 
neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče č. 02 na 
zabezpečení projektu “Domov pro seniory Zlaté Slunce” z rozpočtu 
statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 2067/ZM1418/32 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 08183/RM1418/114 
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Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí víceleté neinvestiční účelové dotace v oblasti 

sociální péče č. 02 na zabezpečení projektu “Domov pro seniory Zlaté Slunce” z rozpočtu 

statutárního města Ostravy uzavřené s Agenturou SLUNCE, o.p.s., se sídlem Patrice Lumumby 

2608/66, Ostrava - Zábřeh, IČO 26851598, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 14 
Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací pro rok 2018 v 
oblastech sociální péče a protidrogové prevence 
  
Usnesení číslo: 2068/ZM1418/32 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 2760/ZM1014/34 
k usnesení č. 1169/ZM1418/18 
k usnesení č. 1818/ZM1418/28 
k usnesení č. 1998/ZM1418/31 
k usnesení č. 08184/RM1418/114 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
- o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti sociální péče pro rok 2018 dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu 

- o uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti sociální péče na rok 

2018 dle návrhu uvedeném v příloze č. 5 se subjekty zabezpečující sociální služby uvedenými 

v příloze č. 1 předloženého materiálu 

- o uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti sociální péče na rok 

2018 dle návrhu uvedeném v příloze č. 6 se subjekty zabezpečujícími související aktivity 

uvedenými v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo 

  
o neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti sociální péče na rok 2018 dle přílohy 

č. 2 předloženého materiálu z důvodů, které jsou ve vztahu k jednotlivým žadatelům uvedeny v 

téže příloze 
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3) rozhodlo 

  
- o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti protidrogové prevence na rok 2018 dle 

přílohy č. 4 předloženého materiálu 

- o uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti protidrogové 

prevence na rok 2018 dle návrhu uvedeném v příloze č. 5 se subjekty zabezpečujícími sociální 

služby uvedenými v příloze č. 4 předloženého materiálu 

- o uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti protidrogové 

prevence na rok 2018 dle návrhu uvedeném v příloze č. 6 se subjekty zabezpečujícími 

související aktivity uvedenými v příloze č. 4 předloženého materiálu 

  

4) schvaluje 

  
finanční rezervu: 

- v oblasti sociální péče v celkové výši 5.644.000 Kč; 

- v oblasti protidrogové prevence v celkové výši 460.000 Kč. 

Finanční rezerva  je alokována v rozpočtu ORJ 180 pro plánovaný rozvoj sociálních služeb dle 

4. Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 

2015-2018 a Strategie protidrogové politiky statutárního města Ostravy na období 2016-2020 a 

pro řešení mimořádných okolností v průběhu roku 2018. 

  

5) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- s n i ž u j í  běžné výdaje 

§ 4351, pol. 5909, ÚZ 7301,ORJ 180             o                   29 662 tis. Kč 

§ 4351, pol. 5909, ÚZ 7303,ORJ 180             o                      30 tis. Kč 

§ 4349, pol. 5909, ÚZ 7400,ORJ 180             o                     1 264 tis. Kč 

- z v y š u j í  

neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům právnickým osobám          

§ 4350, pol. 5213, ÚZ 7301,ORJ 180             o                         750 tis. Kč 
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- z v y š u j í  

neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 

§ 4311, pol. 5221, ÚZ 7301,ORJ 180             o                      2 075 tis. Kč 

            pol. 5222, ÚZ 7301,ORJ 180            o                      1 210 tis. Kč 

            pol. 5223, ÚZ 7301,ORJ 180             o                         980 tis. Kč 

§ 4344, pol. 5221, ÚZ 7301,ORJ 180             o                          910 tis. Kč 

            pol. 5223, ÚZ 7301,ORJ 180            o                          850 tis. Kč 

§ 4350, pol. 5221, ÚZ 7301,ORJ 180             o                           452 tis. Kč 

§ 4351, pol. 5221, ÚZ 7301,ORJ 180             o                        2 100 tis. Kč 

           pol. 5222, ÚZ 7301,ORJ 180            o                           200 tis. Kč 

            pol. 5229, ÚZ 7301,ORJ 180            o                           270 tis. Kč 

§ 4353, pol. 5221, ÚZ 7301,ORJ 180             o                           380 tis. Kč 

            pol. 5222, ÚZ 7301,ORJ 180            o                             57 tis. Kč 

§ 4354, pol. 5221, ÚZ 7301,ORJ 180             o                          450 tis. Kč 

            pol. 5222, ÚZ 7301,ORJ 180             o                           200 tis. Kč 

§ 4355, pol. 5223, ÚZ 7301,ORJ 180             o                          700 tis. Kč 

§ 4356, pol. 5222, ÚZ 7301,ORJ 180             o                        1 850 tis. Kč 

            pol. 5223, ÚZ 7301,ORJ 180             o                           550 tis. Kč 

§ 4357, pol. 5221, ÚZ 7301,ORJ 180             o                          310 tis. Kč 

            pol. 5223, ÚZ 7301,ORJ 180            o                           600 tis. Kč 

§ 4359, pol. 5221, ÚZ 7301,ORJ 180             o                           260 tis. Kč 

            pol. 5222, ÚZ 7301,ORJ 180             o                          400 tis. Kč 

§ 4371, pol. 5221, ÚZ 7301,ORJ 180             o                         1 190 tis. Kč 

            pol. 5222, ÚZ 7301,ORJ 180             o                         1 720 tis. Kč 

           pol. 5223, ÚZ 7301,ORJ 180             o                            978 tis. Kč 

§ 4372, pol. 5222, ÚZ 7301,ORJ 180             o                         150 tis. Kč 

            pol. 5223, ÚZ 7301,ORJ 180            o                        550 tis. Kč 
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§ 4374, pol. 5222, ÚZ 7301,ORJ 180             o                        870 tis. Kč 

§ 4375, pol. 5221, ÚZ 7301,ORJ 180             o                        990 tis. Kč 

            pol. 5222, ÚZ 7301,ORJ 180             o                       550 tis. Kč 

           pol. 5223, ÚZ 7301,ORJ 180            o                         1 200 tis. Kč 

§ 4376, pol. 5222, ÚZ 7301,ORJ 180             o                        230 tis. Kč 

§ 4377, pol. 5222, ÚZ 7301,ORJ 180             o                        250 tis. Kč 

§ 4378, pol. 5221, ÚZ 7301,ORJ 180             o                        600 tis. Kč 

            pol. 5222, ÚZ 7301,ORJ 180             o                         1 660 tis. Kč 

§ 4379, pol. 5221, ÚZ 7301,ORJ 180             o                       550 tis. Kč 

            pol. 5222, ÚZ 7301,ORJ 180             o                         2 520 tis. Kč 

           pol. 5223, ÚZ 7301,ORJ 180             o                        130 tis. Kč 

- z v y š u j í 

neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 

§ 4312, pol. 5222, ÚZ 7400,ORJ 180            o                    470 tis. Kč 

§ 4312, pol. 5221, ÚZ 7400,ORJ 180             o                     100 tis. Kč 

§ 4376, pol. 5222, ÚZ 7400,ORJ 180             o                     200 tis. Kč 

§ 4376, pol. 5223, ÚZ 7400,ORJ 180             o                     150 tis. Kč 

§ 4378, pol. 5222, ÚZ 7400,ORJ 180             o                    220 tis. Kč 

§ 4349, pol. 5221, ÚZ 7400,ORJ 180             o                            124 tis. Kč 

  

6) ukládá 

  
radě města 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 5) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 28.02.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

ZM_M 15 
Zpráva o čerpání finančních prostředků z Fondu pro rozvoj Městské 
nemocnice Ostrava v 2. pololetí 2017 
  
Usnesení číslo: 2069/ZM1418/32 

(zn.předkl.) 
30 
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k usnesení č. 08185/RM1418/114 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) bere na vědomí 

  
Zprávu o čerpání finančních prostředků z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava v 2. 

pololetí 2017 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 51 
Návrh na vyhlášení výzvy v oblasti kultury “90. výročí od úmrtí českého 
hudebního skladatele Leoše Janáčka” 
  
Usnesení číslo: 2070/ZM1418/32 

(zn.předkl.) 
31 

  
k usnesení č. 1243/ZM1418/19 
k usnesení č. 08249/RM1418/115 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) si vyhrazuje 

  
schválení výzvy v oblasti kultury „90. výročí od úmrtí českého hudebního skladatele Leoše 

Janáčka“ na podporu projektů připomínajících jeho tvorbu dle přílohy č. 1 a dle důvodové 

zprávy předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
vyhlášení výzvy v oblasti kultury “90. výročí od úmrtí českého hudebního skladatele Leoše 

Janáčka” na podporu projektů připomínajících jeho tvorbu dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 
ZM_M 52 
Návrh na vyhlášení výzvy v oblasti kultury “100 let republiky: Ostrava 
1918 - 2018” 
  
Usnesení číslo: 2071/ZM1418/32 

(zn.předkl.) 
31 

  
k usnesení č. 1243/ZM1418/19 
k usnesení č. 08250/RM1418/115 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) si vyhrazuje 
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schválení výzvy v oblasti kultury  “100 let republiky: Ostrava 1918 - 2018” na podporu 

projektů připomínajících významná osmičková výročí města i celé České republiky dle přílohy 

č. 1 a dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
vyhlášení výzvy v oblasti kultury “100 let republiky:  Ostrava 1918 - 2018” na podporu 

projektů připomínajících významná osmičková výročí města i celé České republiky dle bodu 1) 

tohoto usnesení 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j e 

rozpočtová rezerva na ORJ  120  

na § 6409, pol. 5901                                                    o 350 tis. Kč 

- z v y š u j í 

ostatní neinvestiční výdaje na ORJ 160 

na § 3392, pol. 5901                                                    o 350 tis. Kč  

  

4) ukládá 

  
radě města 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Odbor financí a rozpočtu T: 31.01.2018 

  
 

ZM_M 53 
Poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy 
obchodní společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 2072/ZM1418/32 

(zn.předkl.) 
31 

  
k usnesení č. 08236/RM1418/115 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 
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o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 4 650 tis. Kč a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Ostrava a obchodní společností 

AKORD & POKLAD, s.r.o., se sídlem Ostrava - Zábřeh, náměstí SNP 1, PSČ 70030, IČO: 

47973145, dle přílohy č. 2 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- z v y š u j í 

  neinvestiční dotace na ORJ 160 

  na § 3392, pol. 5213, ORG 4259,                          o 4.650 tis. Kč 

- s n i ž u j e 

  rozpočtová rezerva města na ORJ 120 

  na § 6409, pol. 5901                                              o 4.650 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
radě města 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.01.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

ZM_M 16 
Schválení dokumentu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava 
(MAP ORP Ostrava) 
  
Usnesení číslo: 2073/ZM1418/32 

(zn.předkl.) 
46 

  
k usnesení č. 08012/RM1418/112 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o schválení dokumentu MAP ORP Ostrava vč. jeho příloh (Místní  akční plán rozvoje 

vzdělávání ORP Ostrava) dle přílohy č. 1 - 4 předloženého materiálu 
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ZM_M 17 
Zásady na poskytnutí Stipendia města Ostrava v akademickém roce 
2018/2019 a vyhlášení výběrového řízení 
  
Usnesení číslo: 2074/ZM1418/32 

(zn.předkl.) 
46 

  
k usnesení č. 08187/RM1418/114 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
Zásady na poskytnutí Stipendia města Ostrava v akademickém roce 2018/2019 dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) si vyhrazuje 

  
rozhodnout o vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí Stipendia města Ostrava v 

akademickém roce 2018/2019 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) rozhodlo 

  
o vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí Stipendia města Ostrava v akademickém roce 

2018/2019 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 18 
Žádost o změnu názvu projektu u Smlouvy o spolupráci při uspořádání 
olympijského parku č. 2101/2017/ŠaS a u Veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy č. 
2100/2017/ŠaS 
  
Usnesení číslo: 2075/ZM1418/32 

(zn.předkl.) 
46 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci při uspořádání olympijského parku č. 

2101/2017/ŠaS zee dne 3.7.2017 a Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace 

z rozpočtu statutárního města Ostravy č. 2100/2017/ŠaS ze dne 3.7.2017 s Českým 

olympijským výborem, se sídlem Benešovská 1925/6, 101 00 Praha 10, IČO 48546607 dle 

přílohy č. 3 a 5 předloženého materiálu 
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ZM_M 19 
Žádosti SKI Vítkovice - Bílá z.s. a Skalka family park, s.r.o. o poskytnutí 
finančních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostrava 
  
Usnesení číslo: 2076/ZM1418/32 

(zn.předkl.) 
46 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) souhlasí 

  
s neposkytnutím neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města Ostrava ve výši 50 000 Kč 

zapsanému spolku SKI Vítkovice - Bílá, se sídlem Bílá 173, 739 15 Staré Hamry, IČO: 

70632219 dle Přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu a neposkytnutím 

neinvestiční účelové dotace 

z rozpočtu města Ostrava ve výši 987 200 Kč společnosti Skalka family park, s.r.o., se sídlem 

28. října 2092/216, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, IČO: 28629337 dle Přílohy č. 2 a 

důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 54 
Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 
13/2004, o školských obvodech spádových škol zřizovaných městskými 
obvody statutárního města Ostravy, ve znění obecně závazných 
vyhlášek č. 11/2005, č. 16/2006, č. 13/2007, č. 10/2009, č. 5/2010, 
20/2013, č. 9/2014 a č. 11/2015 
  
Usnesení číslo: 2077/ZM1418/32 

(zn.předkl.) 
46 

  
k usnesení č. 08251/RM1418/115 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) vydává 

  
obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 13/2004, o školských 

obvodech spádových škol zřizovaných městskými obvody statutárního města Ostravy, ve znění 

obecně závazných vyhlášek č. 11/2005, č. 16/2006, č. 13/2007, č. 10/2009, č. 5/2010, č. 

20/2013, č. 9/2014 a č. 11/2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) stanoví, 

  
že společně s primátorem podepíše uvedenou obecně závaznou vyhlášku náměstek primátora 

Ing. Vladimír Cigánek 
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 Vyřizuje: Ing. Tomáš Macura, MBA,  

 primátor 

  
 Vyřizuje: Ing. Vladimír Cigánek,  

 náměstek primátora 

  
 

ZM_M 55 
Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace Sdružení sportovních 
klubů Vítkovice, z.s. ve výši 7,5 mil. Kč na realizaci významné sportovní 
akce „Zlatá tretra Ostrava IAAF World Challenge“ 
  
Usnesení číslo: 2078/ZM1418/32 

(zn.předkl.) 
46 

  
k usnesení č. 08252/RM1418/115 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o zrušení usnesení zastupitelstva města č. 1998/ZM1418/31 ze dne 13. 12. 2017 v bodě 3) 

písm. w) u příjemce uvedeného v příloze č. 41 pod č. 9 dle důvodové zprávy předloženého 

materiálu 

  

2) rozhodlo 

  
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace spolku Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s., se 

sídlem Závodní ulice 2891/86, 703 00 Ostrava 3, IČO 00534544 ve výši 7.500 tis. Kč 

na realizaci akce „Zlatá tretra Ostrava IAAF World Challenge“ a o 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 

  

 
ZM_M 56 
Návrh na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města 
Ostravy společnosti Raul s.r.o. na turnaj světové série FIVB v plážovém 
volejbale 
  
Usnesení číslo: 2079/ZM1418/32 

(zn.předkl.) 
46 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 4 mil. Kč společnosti Raul s.r.o. IČO 

25608673, se sídlem Elišky Krásnohorské 12/5, 110 00 Praha 1 na zajištění turnaje světové 
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série FIVB v plážovém volejbale dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu a 

o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města 

Ostrava mezi statutárním městem Ostrava a subjektem uvedeným v  bodě 1) tohoto usnesení 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- snižují neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5213, ÚZ 7117, ORJ 161 o 4 000 tis. Kč 

- zvyšují neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5213, ORJ 161 o 4 000 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
radě města 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.01.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

ZM_M 50 
Návrh koupit spoluvlastnické podíly k nemovitým věcem v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Českobratrská) 
  
Usnesení číslo: 2080/ZM1418/32 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 08278/RM1418/115 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o koupi spoluvlastnických podílů k nemovitým věcem 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 ke stavbě bez čp/če, nacházející se na pozemku parc. 

č. 1884/2 

- spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 k pozemku parc. č. 1884/1 
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od XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX, datum narození XXX XX XXXX, bytem 

XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX, XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXX 

za sjednanou celkovou kupní cenu ve výši 872.500,- Kč 

a uzavřít kupní smlouvu, která je přílohou č. 5 předloženého materiálu 

Zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé je uvedeno v důvodové zprávě. 

  

 
ZM_M 20 
Návrh uzavřít smlouvu o zřízení práva stavby na pozemky v průmyslové 
zóně Ostrava - Mošnov 
  
Usnesení číslo: 2081/ZM1418/32 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 08209/RM1418/114 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
uzavřít  ”Smlouvu 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. 2 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 21 
Návrh přijmout darem nemovité věci v k.ú. Svinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 2082/ZM1418/32 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 08202/RM1418/114 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
přijmout darem nemovité věci v k.ú. Svinov, obec Ostrava, a to pozemky: 

- parc.č. 3778/14 

- parc.č. 3783/2 

- parc.č. 3784/5 

- parc.č. 3785/4 
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od vlastníka Moravskoslezský kraj, IČO 708 90 692, sídlo 28. října 117, 702 18 Ostrava, 

hospodaření se svěřeným majetkem kraje Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková 

organizace, IČO 000 95 711, sídlo Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 

a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 22 
Návrh na přijetí daru nemovitých věcí v k.ú. Svinov, obec Ostrava od 
Moravskoslezského kraje, Správy silnic Moravskoslezského kraje 
  
Usnesení číslo: 2083/ZM1418/32 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 08203/RM1418/114 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
přijmout dar nemovitých věcí v k.ú. Svinov, obec Ostrava od Správy silnic Moravskoslezského 

kraje, příspěvkové organizace, a to: 

- části pozemku parc. č. 3071/1, ost. plocha, silnice o výměře 7.200 m2, která je dle 

geometrického plánu č. 2609-51a/2015, vyhotoveného pro k. ú. Svinov označená jako 

pozemek parc. č. 3071/1,  ost. plocha, silnice, 

- části pozemku parc. č. 3072/1, ost. plocha, silnice o výměře 4.308 m2, která je dle 

geometrického plánu č. 2713-121/2016, vyhotoveného pro k. ú. Svinov označená jako 

pozemek parc. č. 3072/1,  ost. plocha, silnice, 

- části pozemku parc. č. 3078/1, ost. plocha, silnice o výměře 7.611 m2, která je dle 

geometrického plánu č. 2609-51b/2015, vyhotoveného pro k. ú. Svinov označená jako 

pozemek parc. č. 3078/1,  ost. plocha, silnice, 

vše včetně stavby silnice č. III/4785, jejíž součástí je mostní objekt č. 4785-3 

ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 

70890692, předáno k hospodaření Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové 

organizaci 

a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 3 a smlouvu o smlouvě budoucí darovací dle přílohy 

č. 4 předloženého materiálu 
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ZM_M 23 
Návrh na záměr města darovat pozemek k.ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava (ul. Švabinského) 
  
Usnesení číslo: 2084/ZM1418/32 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 08201/RM1418/114 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o záměru města darovat  

pozemek parc. č. 382/4 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy, svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz   

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
ZM_M 24 
Návrh na nabytí výrobně technických areálů v k. ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 2085/ZM1418/32 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 08204/RM1418/114 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) souhlasí 

  
se zahájením jednání o nabytí nemovitých věcí, včetně všech jejich součástí a příslušenství v 

k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to  

výrobně-technického areálu Karolina od společnosti 

VÍTKOVICE, a.s. 

se sídlem Ruská 2887/101, 703 00 Ostrava, Vítkovice, 

IČO 451 93 070, 

kdy tento areál je tvořen nemovitými věci, uvedenými v důvodové zprávě předloženého 

materiálu 
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výrobně-technického areálu Žofinka od společnosti 

EUROVIA CS, a.s. 

se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 

IČO 452 74 924 

kdy tento areál je tvořen nemovitými věci, uvedenými v důvodové zprávě předloženého 

materiálu 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, prostřednictvím odboru majetkového 

zahájit jednání o nabytí výrobně-technických areálů, uvedených v bodě 1) návrhu tohoto 

usnesení a uzavření kupních smluv a předložení příslušných materiálů orgánům města 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 07.03.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

ZM_M 25 
Návrh na záměr města prodat pozemky v lokalitě průmyslové zóny 
Ostrava-Hrabová 
  
Usnesení číslo: 2086/ZM1418/32 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 08127/RM1418/113 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

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

vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřeno městskému obvodu Hrabová, a to: 

- část pozemku parc. č. 267/1 o výměře 908 m2, označenou písmenem a 

- část pozemku parc. č. 302/2 o výměře 927 m2, označenou písmenem b, 

obě sloučené, dle geometrického plánu č. 2955-61/2017 vyhotoveného pro k.ú. Hrabová, obec 

Ostrava, v roce 2017, do pozemku dále označeného jako pozemek parc. č. 302/22 o výměře 

1.835 m2 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 
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ZM_M 26 
Návrh na záměr města prodat pozemky ve strategické průmyslové zóně 
Ostrava - Mošnov 
  
Usnesení číslo: 2087/ZM1418/32 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 08195/RM1418/114 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o záměru města prodat pozemky v k.ú. Mošnov, obec Mošnov, ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy, a to: 

- pozemek p.p.č. č. 822/15 o výměře 1691 m2 

- část pozemku p.p.č. 822/47 o výměře 987 m2, označená písmenem a 

- část pozemku p.p.č. 822/62 o výměře 1975 m2, označená písmenem b 

dle geometrického plánu č. 1216-376/2017 pro k.ú. Mošnov, obec Mošnov, v roce 2017 

všechny sloučené do pozemku označeného jako pozemek p.p.č. 822/15 o výměře 4653 m2 

- část pozemku p.p.č. 822/47 o výměře 93 m2, dle téhož geometrického plánu označená jako 

pozemek p.p.č. 822/190 

- část pozemku p.p.č. 822/58 o výměře 3271 m2, označená písmenem e 

- pozemek p.p.č. 822/59 o výměře 3244 m2 

- část pozemku p.p.č. 822/60 o výměře 14591 m2, označená písmenem f 

dle téhož geometrického plánu všechny sloučené do pozemku označeného jako pozemek p.p.č. 

822/59 o výměře 21106 m2 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
ZM_M 27 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Svinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 2088/ZM1418/32 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 08126/RM1418/113 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 



Statutární město Ostrava 
zastupitelstvo města 

Usnesení 

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

Strana 33/62  
  

  
o záměru města prodat nemovité věci: 

- pozemek parc.č. 530/26 

- pozemek parc.č. 802/384 

- pozemek parc.č. 3075/36 

všechny v k.ú. Svinov, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Svinov   

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
ZM_M 29 
Návrh na záměr města neprodat část pozemku parc.č. 575/1 v k.ú. Nová 
Bělá,obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 2089/ZM1418/32 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 08128/RM1418/113 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo, 

  
že město nemá záměr prodat 

část pozemku parc.č. 575/1 - ost. plocha, jiná plocha  o výměře 10 m2 v k.ú. Nová Bělá, obec 

Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, bez svěření městskému obvodu Nová Bělá, 

dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 30 
Návrh na záměr města neprodat pozemky v k.ú. Poruba, obec Ostrava, 
svěřené městskému obvodu Poruba, v areálu Lehké průmyslové zóny 
Nad Porubkou 
  
Usnesení číslo: 2090/ZM1418/32 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 08198/RM1418/114 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo, 

  
že město nemá záměr prodat pozemky v k.ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy, svěřené městskému obvodu Poruba, a to: 
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- část pozemku parc. č. 3008, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 29 m2 z celkové výměry 

373 m2 v k.ú. Poruba, obec Ostrava, která je dle geometrického plánu č. 3038-141b/2017 pro 

k.ú. Poruba, obec Ostrava, v roce 2017, označena jako nový pozemek parc. č. 3008/2, ost. 

plocha, ost. komunikace 

- pozemek parc. č. 2801/171, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 535 m2  

  

 
ZM_M 31 
Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k. ú. Poruba, v k. ú. 
Poruba-sever a v k. ú. Martinov ve Slezsku, vše obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 2091/ZM1418/32 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 08131/RM1418/113 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo, 

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

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

2801/23 

  

2) rozhodlo, 

  
že město nemá záměr prodat nemovité věci v k. ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava, ve 

vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Martinov, a to 

pozemky parc. č. 1253, parc. č. 2725/1, parc. č. 2725/10, parc. č. 3248/41 

  

3) rozhodlo, 

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

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

2393/30 

  

 
ZM_M 32 
Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k. ú. Zábřeh nad Odrou 
a návrh nekoupit nemovité věci v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 2092/ZM1418/32 

(zn.předkl.) 
32 
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k usnesení č. 08197/RM1418/114 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo, 

  
že město nemá záměr prodat nemovité věci: 

- spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 1/2 k pozemku p.č.st. 2966/13 

- spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 1/2 k pozemku p.č.st. 2966/14 

oba v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih 

  

 
ZM_M 33 
Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Muglinov, obec 
Ostrava a návrh na záměr města nesměnit nemovité věci v k.ú. Slezská 
Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 2093/ZM1418/32 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 08200/RM1418/114 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo, 

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

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

pozemek p.p.č. 23/20 

  

2) rozhodlo, 

  
že město nemá záměr prodat nemovité věci v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, ve vlastnictví 

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

pozemek p.p.č. 35/1 

pozemek p.p.č. 37/2 

  

3) rozhodlo, 

  
že město nemá záměr směnit nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví 

statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Slezská Ostrava, v rozsahu dle přílohy 
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č. 3 předloženého materiálu, a to: 

část pozemku parc.č. 1030/1, o výměře 13 m2, 

- část pozemku parc.č. 1031/1, o výměře 1044 m2, 

- část pozemku parc.č. 1031/2, o výměře 6 m2, 

- část pozemku parc.č. 750/3, o výměře 27 m2 dosud neoddělené geometrickým plánem 

za nemovité věci ve vlastnictví společnosti Ridera Stavební a.s., sídlo Dělnická 382/32, 

Poruba, 708 00 Ostrava, IČO 451 92 464, a to: 

- část pozemku parc.č. 1031/6, o výměře 497 m2 dosud neoddělenou geometrickým plánem, 

- pozemek parc.č. 1030/2, 

- pozemek parc.č. 963/3 

  

 
ZM_M 34 
Návrh na záměr města neprodat, nepronajmout, případně nezřídit právo 
stavby k pozemkům (lokalita Na Karolíně), návrh na záměr města 
neprodat část pozemku (ul. Sokolská třída), vše v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 2094/ZM1418/32 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 08199/RM1418/114 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo, 

  
že nemá záměr prodat, pronajmout, případně zřídit právo stavby k pozemkům, a to: 

pozemku parc. č. 244/9 

pozemku parc. č. 244/10 

pozemku parc. č. 244/16 

vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 

nesvěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  

2) rozhodlo, 

  
že nemá záměr prodat 

část pozemku parc. č. 1096/21 o výměře 25 m2 z celkové výměry 10097 m2 

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

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

Přívoz 
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dle přílohy č. 2/4 předloženého materiálu  

  

 
ZM_M 35 
Návrh na odejmutí pozemků v k. ú. Koblov, obec Ostrava, ze svěření 
městskému obvodu Slezská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 2095/ZM1418/32 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 08129/RM1418/113 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o odejmutí pozemků 

- parc. č. 2191/2 zastavěná plocha a nádvoří, 

- parc. č. 2191/4 zastavěná plocha a nádvoří, 

- parc. č. 2191/6 zastavěná plocha a nádvoří, 

- parc. č. 2191/9 zastavěná plocha a nádvoří, 

- parc. č. 2191/11 zastavěná plocha a nádvoří, 

vše v k. ú. Koblov, obec Ostrava 

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

znění pozdějších předpisů, městskému obvodu Slezská Ostrava 

  

 
ZM_M 36 
Návrh na zrušení usnesení č. 1924/ZM1418/29 ze dne 18.10.2017 a 
usnesení č. 2038/ZM1418/31 ze dne 13.12.2017 Návrh na záměr města 
prodat pozemky v areálu lehké průmyslové zóny “Nad Porubkou” 
  
Usnesení číslo: 2096/ZM1418/32 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 08206/RM1418/114 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
zrušit své usnesení č. 1924/ZM1418/29 ze dne 18. 10. 2017, které tvoří přílohu č. 

2/1 předloženého materiálu  a usnesení č. 2038/ZM1418/31 ze dne 13. 12. 2017, které tvoří 

přílohu č. 2/2 předloženého materiálu, v plném rozsahu 

  

2) rozhodlo 
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o záměru města prodat pozemek parc. č. 2801/169 v k. ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Poruba, 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 

- realizaci 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 16. 2. 2018 do 11:00 hod, na 

adresu městského obvodu Poruba; 

Každý z uchazečů je oprávněn navýšit předloženou nabídku výlučně ve vztahu k nabízené 

kupní ceně nejpozději do rozhodnutí Zastupitelstva městského obvodu Poruba o prodeji.  

zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit  

  

3) rozhodlo 

  
o záměru města prodat pozemek parc. č. 2801/168 v k. ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Poruba, 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 

- realizaci 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 16. 2. 2018 do 11:00 hod, na 

adresu městského obvodu Poruba; 

Každý z uchazečů je oprávněn navýšit předloženou nabídku výlučně ve vztahu k nabízené 
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kupní ceně nejpozději do rozhodnutí Zastupitelstva městského obvodu Poruba o prodeji. 

zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit  

  

4) souhlasí 

  
- aby si městský obvod Poruba na základě došlých nabídek k prodeji nemovitých věcí v k. ú. 

Poruba, obec Ostrava, svěřených městskému obvodu Poruba, a to: 

- pozemku parc. č. 2801/169 

- pozemku parc. č. 2801/168 

vyžádal doplnění informací od jednotlivých zájemců  

- aby případně městský obvod Poruba se žádným ze zájemců po obdržení nabídek nejednal, 

případně  rozhodl nekontrahovat 

  

5) 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 2) a  bodě 3) návrhu usnesení předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 57 
Návrh bezúplatně nabýt nemovitou věc v k.ú. Svinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 2097/ZM1418/32 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 08259/RM1418/115 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
bezúplatně nabýt nemovitou věc v k.ú. Svinov, obec Ostrava, a to pozemek parc.č. 758/1, orná 

půda, od vlastníka 

Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu Statní pozemkový úřad, IČO 013 12 

774, sídlo Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov 

a zahájit jednání ve věci uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu 
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ZM_M 58 
Návrh na odejmutí pozemku v k.ú. Mariánské Hory městskému obvodu 
Martinov a jeho svěření městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky 
  
Usnesení číslo: 2098/ZM1418/32 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 08260/RM1418/115 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o odejmutí pozemku p.p.č. 153/50 v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava městskému obvodu 

Martinov v souladu s ustanovením § 132 odst. 1 zákona  č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů  

  

2) si vyhrazuje 

  
rozhodnutí označit pozemek p.p.č. 153/50 v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava jakožto 

majetek svěřený městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky dle čl. 9 odst. 1 písm. b) 

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

  

3) rozhodlo 

  
označit pozemek p.p.č. 153/50 v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava jakožto majetek svěřený 

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

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

  

 
ZM_M 59 
Návrh na prodej nemovitostí v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 2099/ZM1418/32 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 08276/RM1418/115 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
prodat věci nemovité ve vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřené městskému 

obvodu, a to bytové jednotky vymezené ve smyslu zák. 72/1994 Sb, s těmito bytovými 

jednotkami spojené spoluvlastnické podíly na společných částech budovy, spoluvlastnické 

podíly na pozemku parc. č. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je bytový dům 

č.p. 3039 v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava 
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bytová jednotka číslo: 

3039/1, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

8968/174204, do SJM XXXXXXXX XXXXXXXX nar. XXXXXXXXX a XXXX 

XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, oba bytem XXXXX XXXXX XXX XXX 

XXXXXXX za kupní cenu 729.158,80 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 2 

předloženého materiálu 

3039/2, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

3732/174204, do vlastnictví XXXXXXX XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, bytem 

XXXXX XXXXX XXX XXX XXXXXXX za kupní cenu 299.978,00 Kč, dle vzoru kupní 

smlouvy, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

3039/3, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

6176/174204, do vlastnictví XXXX XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, bytem XXXXX 

XXXXX XXX XXX XXXXXXX za kupní cenu 510.200,50 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, 

která je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

3039/4, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

3314/174204, do vlastnictví XXXXXX XXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, bytem XXXXX 

XXXXX XXX XXX XXXXXXX za kupní cenu 265.462,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, 

která je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

3039/5, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

6243/174204, do vlastnictví XXXXXX XXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, bytem XXXXX 

XXXXX XXX XXX XXXXXXX za kupní cenu 533.967,50 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, 

která je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

3039/6, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

8479/174204, do vlastnictví XXXX XXXXX XXXXX nar. XXXXXXXXX, bytem XXXXX 

XXXXX XXX XXX XXXXXXX za kupní cenu 736.398,80 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, 

která je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

3039/7, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

9718/174204, do XXX XXXX XXXXXXX, nar. XXXXXXXXX a XXXXX XXXXXXXXX, 

nar. XXXXXXXXXX XXX XXXXX XXXXX XXXXX XXX XX, Ostrava za kupní cenu 

833.490,10 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu 

3039/8, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

5158/174204, do vlastnictví XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX 

bytem XXXXX XXXXX XXX XXX XXXXXXX za kupní cenu 433.561,10 Kč, dle vzoru 

kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu 



Statutární město Ostrava 
zastupitelstvo města 

Usnesení 

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

Strana 42/62  
  

3039/9, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

6283/174204, do vlastnictví XXXXX XXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, bytem XXXXX 

XXXXX XXX XXX XXXXXXX za kupní cenu 537.347,50 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, 

která je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

3039/10, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

9202/174204, do XXX XXXXXX XXXXXX, nar. XXXXXXXX a XXXXXXXX 

XXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, oba XXXXX XXXXX XXXXX XXX XXX XXXXXXX 

za kupní cenu 740.159,80 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 2 předloženého 

materiálu 

3039/11, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

9709/174204, do XXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXX, nar. XXXXXXXX a XXXX 

XXXXXXXX, nar. XXXXXXXX, oba XXXXX XXXXX XXXXX XXX XXX XXXXXXX 

za kupní cenu 832.950,10 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 2 předloženého 

materiálu 

3039/12, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

5158/174204, do vlastnictví XXXXXX XXXXX, nar. XXXXXXXXX, bytem XXXXX 

XXXXX XXX XXX XXXXXXX za kupní cenu 433.561,10 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, 

která je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

3039/13, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

6283/174204, do vlastnictví XXXXX XXXXXXXXXX nar. XXXXXXXX, bytem XXXXX 

XXXXX XXX XXX XXXXXXX za kupní cenu 537.347,50 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, 

která je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

3039/14, podíl na společných částech domu a společných částech pozemku ve výši 

9954/174204, do vlastnictví XXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXX 

XXXXX XXXXX XXXXX XXX XXX XXXXXXX za kupní cenu 854.240,80 Kč, dle vzoru 

kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 tohoto materiálu 

3039/15, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

3796/174204, do vlastnictví XXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXX 

XXXXX XXXXX XXX XXX XXXXXXX za kupní cenu 312.802,10 Kč, dle vzoru kupní 

smlouvy, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

3039/17, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

5147/174204, do vlastnictví XXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXX 

XXXXX XXXXX XXX XXX XXXXXXX za kupní cenu 432.901,10 Kč, dle vzoru kupní 

smlouvy, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu 
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3039/18, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

6284/174204, do vlastnictví XXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXX 

XXXXX XXXXX XXX XX, Ostrava za kupní cenu 537.325,50 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, 

která je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

3039/19, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

11950/174204, do XXX XXXXX XXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX a XXXXX 

XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXX XXXXX XXXXX 

XXX XX, Ostrava za kupní cenu 1.035.156,10 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou 

č. 2 předloženého materiálu 

3039/20, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

6103/174204, do vlastnictví XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX 

XXXXX XXXXX XXXXX XXX XXX XXXXXXX za kupní cenu 519.542,10 Kč, dle vzoru 

kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

3039/21, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

7185/174204, do vlastnictví XXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXX 

XXXXX XXXXX XXX XXX XXXXXXX za kupní cenu 616.009,80 Kč, dle vzoru kupní 

smlouvy, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo 

  
prodat věci nemovité ve vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřené městskému 

obvodu, a to bytové jednotky vymezené ve smyslu zák. 72/1994 Sb., s těmito bytovými 

jednotkami spojené spoluvlastnické podíly na společných částech budovy, spoluvlastnické 

podíly na pozemku parc. č. 126/16 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je bytový dům 

č.p. 3038 v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava 

Bytová jednotka číslo: 

3038/1, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

7886/99379, do XXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX a XXXX 

XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX oba trvale bytem XXXXX 

XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 676.194,00 Kč, dle 

vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu 

3038/2, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

8024/99379, do vlastnictví XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX 

XXXXX XXXXX XXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 694.608,50 

Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

3038/5, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 
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8012/99379, do vlastnictví XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX 

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX, za kupní cenu 

692.245,10 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

3038/6, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

6300/99379, do vlastnictví XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX 

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX, zastoupena 

XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX 

XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXX za kupní 

cenu 539.739,50 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

3038/7, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

3336/99379, do vlastnictví XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX 

XXXXX XXX XXXXXX XXXXX XXX XX XXXXX X XXXXXXX, za kupní cenu 

282.098,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 předloženéh materiálu 

3038/8, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

8012/99379, do XXX XXXX XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX a XXXXX 

XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX oba trvale bytem XXXXX XXXXXXXXX XXX 

XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 692.245,10 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, 

která je přílohou č. 2 předloženého materiálu 

3038/9 , podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

6373/99379, do vlastnictví XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX 

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX, za kupní cenu 

545.043,50 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

3038/10 , podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

3336/99379 do vlastnictví XXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXX 

XXXXX XX XXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXX za kupní cenu 282.098,00 Kč, dle 

vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

3038/11, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

8042/99379, do XXX XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX a XXXXXX 

XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXX XXXXX 

XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX, za kupní cenu 689.503,40 Kč, dle 

vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu 

3038/12, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

7130/99379, do vlastnictví XXXX XXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX 

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 

610.181,80 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu 
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3038/13, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

3626/99379, do vlastnictví XXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX 

XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXX za kupní cenu 

282.098,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

3038/14, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

9041/99379, do vlastnictví XXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX 

XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za 

kupní cenu 789.926,80 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 předloženého 

materiálu 

  

3) rozhodlo 

  
prodat věci nemovité ve vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřené městskému 

obvodu, a to bytové jednotky vymezené ve smyslu zák. 72/1994 Sb., s těmito bytovými 

jednotkami spojené spoluvlastnické podíly na společných částech budovy, spoluvlastnické 

podíly na pozemku parc. č. 126/11 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je bytový dům 

č.p. 3037 v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava 

Bytová jednotka číslo: 

3037/1, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

7725/103453, do vlastnictví XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX 

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 

664.365,10 Kč, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

3037/2, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

3313/103453, do vlastnictví  XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX 

XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXXX 

XXXXXXXX za kupní cenu 265.766 Kč, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

3037/3, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

4949/103453, do vlastnictví XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX 

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 

422.901 Kč, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

3037/4, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

7787/103453, do XXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX  a 

XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXX 

XXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXX XXXX za kupní cenu 672.221,10 Kč, dle 

přílohy č. 2 předloženého materiálu 

3037/6, podíl na společných částech domu spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 
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6587/103453, do XXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX a 

XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXX 

XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 

563.988  Kč, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

3037/7, podíl na společných částech domu   a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

7787/103453, do XXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX a XXXXXX 

XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXX XXX XXXXXX 

XXXX XXX XX XXXXX XXX XXX XXXXXXXXXX  za kupní cenu 672.221,10 Kč, dle 

přílohy č. 2 předloženého materiálu 

3037/8, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

3360/103453, do vlastnictví XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX 

XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXX za kupní 

cenu 285.400 Kč, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

3037/9, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba, do 

vlastnictví XXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX 

XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXX za kupní cenu 563.987,50 Kč, dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

3037/10, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

7793/103453, do vlastnictví XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX 

XXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX za kupní cenu 663.649,10 Kč, dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

3037/11, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

3360/103453, do vlastnictví XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX 

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX, za kupní cenu 

285.400 Kč, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

3037/12, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

6589/103453, do vlastnictví XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX 

XXXXXX XXXXX XXX XXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXXXXX za kupní cenu 

561.503,50 Kč, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

3037/13, podíl na společných částech domu   a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

8275/103453, do vlastnictví XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX 

XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX za kupní cenu 

695.457,10 Kč, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

3037/14, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 
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3629/103453, do XXX XXXX XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX a XXXX 

XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXX XXXXX 

XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 313.412 Kč, dle 

přílohy č. 2 předloženého materiálu 

3037/15, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

7510/103453, do vlastnictví XXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX 

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX, za kupní cenu 

647.510,40 Kč, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

4) rozhodlo 

  
prodat věci nemovité ve vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřené městskému 

obvodu, a to bytové jednotky vymezené ve smyslu zák. 72/1994 Sb., s těmito bytovými 

jednotkami spojené spoluvlastnické podíly na společných částech budovy, spoluvlastnické 

podíly na pozemku parc. č. 126/12 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je bytový dům 

č.p. 3036 v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava 

Bytová jednotka číslo: 

3036/1, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

6294/99476, do vlastnictví XXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXX 

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX, za kupní cenu 

539.155,50 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

3036/2, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

2979/99476, do vlastnictví XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXX 

XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXXX XXXXXXXX, za 

kupní cenu 265.766  Kč, dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého 

materiálu 

3036/3, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

6761/99476, do vlastnictví XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX 

XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX, za 

kupní cenu 582.464,50 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého 

materiálu 

3036/5, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

3348/99476, do XXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXX a XXXXX 

XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX 

XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX, za kupní cenu 283.154 Kč, dle vzoru kupní 

smlouvy, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu 
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3036/6, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

8047/99476, do vlastnictví XXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXX 

XXXXX XXXXXX XX XXX XX XXXXXXX za kupní cenu 695.325,10 Kč, dle vzoru kupní 

smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

3036/7, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

6379/99476, do XXX XXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXX a XXXXXX 

XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXX XXXXX 

XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX, za kupní cenu 546.650,00 Kč, dle 

vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu 

3036/8, podíl na společných částech domu a společných částech pozemku ve výši 3348/99476, 

do vlastnictví XXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX X 

XXXXX XXXXX XXX XX XXXXXXXX, za kupní cenu 283.154 Kč, dle vzoru kupní 

smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

3036/9, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

8047/99476, do vlastnictví  XXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXX 

XXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX, za kupní cenu 

695.325,10 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

3036/10, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

6379/99476, do vlastnictví  XXXX XXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX 

XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX, za 

kupní cenu 544.850,50 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého 

materiálu 

3036/11, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

3348/99476, do vlastnictví XXXX XXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXX 

XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX, za kupní cenu 

283.154 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

3036/12, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

8047/99476, do vlastnictví XXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX 

XXXXX X XXXXX XXXXX XXX XX XXXXXXXX za kupní cenu 688.263,40 Kč, dle 

vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

3036/13, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

7153/99476, do XXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX a XXXXX 

XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX 

XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX, za kupní cenu 616.262,40 Kč, dle vzoru kupní 
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smlouvy, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu 

3036/14, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

3628/99476, do vlastnictví  XXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXX 

XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX, za kupní cenu 

313.359,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

3036/15, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

8708/99476, do vlastnictví XXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXX 

XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX, za kupní cenu 

752.205,10 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

  

5) rozhodlo 

  
prodat věci nemovité ve vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřené městskému 

obvodu, a to bytové jednotky vymezené ve smyslu zák. 72/1994 Sb., s těmito bytovými 

jednotkami spojené spoluvlastnické podíly na společných částech budovy, spoluvlastnické 

podíly na pozemku parc. č. 126/7 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je bytový dům č.p. 

3035 v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava 

Bytová jednotka č: 

č. 3035/1 , podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

8640/212626, do XXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX a XXXX 

XXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXX XXXXX 

XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 759.315,80 Kč dle 

vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu 

3035/3, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

3528/212626, do vlastnictví XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX 

XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXXX XXX 

XXXXXXXXX za kupní cenu 278.427,80 Kč dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 

předloženého materiálu 

  

3035/5, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

8525/212626, do vlastnictví XXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XX 

XXXXXX XXXXXXXXX XX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX, za kupní 

cenu 746.565,80 Kč dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

3035/8, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

3545/212626, do vlastnictví XXX XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX 

XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX XXX za 
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kupní cenu 298.200,00  Kč dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého 

materiálu 

3035/9, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

6260/212626, do vlastnictví XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX 

XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za 

kupní cenu 541.653.80 Kč dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého 

materiálu 

3035/12, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

3590/212626, do vlastnictví XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX 

XXXXXX XXXXX X XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXX X za kupní 

cenu 300.123, 80 Kč dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

3035/13, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

3527/212626, do XXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX a IXXX 

XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXX XXXXX 

XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 297.099,80 Kč dle 

vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu 

3035/14, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

6260/212626, do XXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX a XXXX 

XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXX XXXXX 

XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 546.653.80 Kč dle 

vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu 

3035/17, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

3590/212626, do vlastnictví XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX 

XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXX za kupní 

cenu 300.123, 80 Kč dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

3035/18, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

3545/212626, do XXX XXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX a 

XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX 

XXXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXXXX za kupní cenu 298.179,80 Kč dle vzoru 

kupní smlouvy, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu 

3035/19, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

6333/212626 do vlastnictví XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX 

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 

549.328.80 Kč dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu 
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3035/22, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

3590/212626, do vlastnictví XXXX XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX 

XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXXXX za kupní cenu 

300.123, 80 Kč dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

3035/23, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

3529/212626, do vlastnictví XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX 

XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXX XXXX za kupní 

cenu 297.275,80 Kč dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

3035/24, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

6333/212626, do vlastnictví XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX XX 

XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX za kupní cenu 544.328.80 Kč dle vzoru kupní smlouvy, 

který je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

3035/26, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

3880/212626, do vlastnictví XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX 

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 

326,553,80 Kč dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

3035/27, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

3892/212626 do vlastnictví XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX 

XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za 

kupní cenu 327.609,80 Kč dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého 

materiálu 

3035/28, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

7141/212626, do vlastnictví XXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX 

XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za 

kupní cenu 615.462,80 Kč dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého 

materiálu 

  

6) rozhodlo 

  
prodat věci nemovité ve vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřené městskému 

obvodu, a to bytové jednotky vymezené ve smyslu zák. 72/1994 Sb., s těmito bytovými 

jednotkami spojené spoluvlastnické podíly na společných částech budovy, spoluvlastnické 

podíly na pozemku parc. č. 126/8 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je bytový dům č.p. 

3034 v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava 
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Bytová jednotka č. 

3034/1, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

7891/121257, do XXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX a XXXXX 

XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXX XXXXX 

XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX, za kupní cenu 681.676,80 Kč, dle 

vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu 

3034/3, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

6302/121257, do XXX XXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX a XXXX 

XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX 

XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 545.093,80 Kč, dle vzoru kupní 

smlouvy, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu 

3034/4, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

3336/121257, do XXX XXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX a XXXX 

XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX 

XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 285.107,80 Kč, dle vzoru kupní 

smlouvy, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu 

3034/5, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

8016/121257, do spoluvlastnictví XXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXX a XX XXX XXXX 

XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX 

XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 689.762,80 Kč, dle vzoru kupní 

smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

3034/6, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

6302/121257, do vlastnictví XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX 

XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za 

kupní cenu 549.893,80 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého 

materiálu 

3034/7, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

3336/121257, do vlastnictví XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX 

XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXX za kupní cenu 

285.107,80 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

3034/8, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

8016/121257, do XXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX a XXXX 

XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX 

XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX trvale bytem Horní 3034/104, 700 

30 Ostrava-Bělský Les 691.024,80 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 2 
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předloženého materiálu 

3034/9, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

6376/121257, do vlastnictví XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX 

XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX XXX, za 

kupní cenu 551.605,80 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého 

materiálu 

3034/10, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

3336/121257, do vlastnictví XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX 

XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za 

kupní cenu 285.107,80 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého 

materiálu 

3034/11, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

8053/121257, do vlastnictví XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX 

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 

694.280,80 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

3034/12 , podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

6376/121257, do XXX XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX 

XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX a XXXX XXXXXXXX 

XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XX 

XXXXXXXXXXXXXX XXX, za kupní cenu 545.245.80 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, který 

je přílohou č. 2 předloženého materiálu 

3034/13, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

3336/121257 do vlastnictví XXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX 

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXXX za kupní cenu 

285.107,80 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

3034/14, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

8053/121257, do vlastnictví XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX 

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX, za kupní cenu 

686.930,80 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílpohou č. 1 předloženého materiálu 

3034/15, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

7149/121257, do podílového spoluvlastnictví XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX 

XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX a XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX 

XXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XX 

XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 616.452,80 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, který 

je přílohou č. 1 předloženého materiálu 
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3034/16, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

3628/121257 do vlastnictví XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX 

XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za 

kupní cenu 311.748, 80 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého 

materiálu 

3034/17, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 

8731/121257, do vlastnictví XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX 

XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXX za kupní cenu 752.765,80 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, který je 

přílohou č. 1 předloženého materiálu 

  

7) rozhodlo 

  
prodat věci nemovité ve vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřené městskému 

obvodu, a to bytové jednotky vymezené ve smyslu zák. 72/1994 Sb., s těmito bytovými 

jednotkami spojené spoluvlastnické podíly na společných částech budovy, spoluvlastnické 

podíly na pozemku parc. č. 332 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je bytový dům č.p. 

3030 v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava 

Bytová jednotka č. 

3030/23, podíl na společných částech domu a společných částech pozemku ve výši 

5533/321998, do vlastnictví XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX 

XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní 

cenu 462 205,00 Kč dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

  

3030/42, podíl na společných částech domu a společných částech pozemku ve výši 

5800/321998, do XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX a 

XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXX XXXXX 

XXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 499 530,00 Kč dle vzoru 

kupní smlouvy, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 60 
Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Muglinov a v k.ú. 
Slezská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 2100/ZM1418/32 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 08261/RM1418/115 
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Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo, 

  
že město nemá záměr prodat nemovité věci, a to: 

- pozemek p.p.č. 173/3 

- pozemek p.p.č. 563 oba v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 

Ostrava, nesvěřené městskému obvodu Slezská Ostrava 

- pozemek parc.č. 1667 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 

Ostrava, svěřený městskému obvodu Slezská Ostrava  

  

2) rozhodlo, 

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

vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava, a to: 

- pozemek parc.č. 2410/2  

  

3) rozhodlo, 

  
že město nemá záměr 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. 382/25 

- pozemek p.p.č. 382/46 

  

 
ZM_M 37 
Návrh: “Zásady pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu 
statutárního města Ostravy na zachování a obnovu kulturní památky 
nebo historicky a architektonicky významné stavby pro rok 2018”, 
včetně vyhlášení výběrového řízení 
  
Usnesení číslo: 2101/ZM1418/32 

(zn.předkl.) 
34 

  
k usnesení č. 08219/RM1418/114 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 
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“Zásady pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na 

zachování a obnovu kulturní památky nebo historicky a architektonicky významné stavby pro 

rok 2018” - dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo 

  
o vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního 

města Ostravy na zachování a obnovu kulturní památky nebo historicky a architektonicky 

významné stavby pro rok 2018 v termínech dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
útvaru hlavního architekta a stavebního řádu zajistit vyhlášení výběrového řízení dle bodu č. 2) 

tohoto usnesení  

  

 Vyřizuje: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, T: 02.02.2018 

 vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 

  
 

ZM_M 38 
Zpráva o průběhu realizace projektů financovaných z prvního ročníku 
dotačního programu pro rok 2017 “Revitalizace veřejného prostoru v 
Ostravě” 
  
Usnesení číslo: 2102/ZM1418/32 

(zn.předkl.) 
33 

  
k usnesení č. 08180/RM1418/114 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) souhlasí 

  
s předloženou zprávou o průběhu realizace projektů financovaných z prvního ročníku 

dotačního programu pro rok 2017 “Revitalizace veřejného prostoru v Ostravě” dle důvodové 

zprávy předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 61 
Poskytnutí bezúročných zápůjček za účelem předfinancování výdajů na 
pořízení kotlů v rámci dotačního programu “Kotlíkové dotace v 
Moravskoslezském kraji” 
  
Usnesení číslo: 2103/ZM1418/32 

(zn.předkl.) 
33 

  
k usnesení č. 08288/RM1418/115 
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Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o poskytnutí bezúročných zápůjček z rozpočtu statutárního města Ostravy v celkové výši 515 

000 Kč fyzickým osobám uvedeným ve smlouvách v přílohách č. 1, 2, 3, a 4 předloženého 

materiálu za účelem předfinancování výdajů na pořízení kotlů v rámci dotačního programu 

“Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji” a o uzavření příslušných smluv o zápůjčce dle 

přílohy č. 1, 2, 3 a 4 předloženého materiálu mezi statutárním městem Ostrava a shora 

uvedenými fyzickými osobami 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

-snižují běžné výdaje: 

§ 3713, pol. 5660, ORJ 190 ......................................................... o 515 tis. Kč 

-zvyšují investiční půjčené prostředky obyvatelstvu: 

§ 3713, pol. 6460, ORJ 190 ......................................................... o 515 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
radě města 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení  

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 16.02.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

ZM_M 62 
Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu pro děti ohrožené 
znečištěním ovzduší právnické osobě Gymnázium, základní škola a 
mateřská škola Hello s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 2104/ZM1418/32 

(zn.předkl.) 
33 

  
k usnesení č. 08290/RM1418/115 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 
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o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší ve 

výši 500.000 Kč právnické osobě: Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o., 

IČO: 26829690, se sídlem Čs. exilu 491/23, 708 00  Ostrava-Poruba dle přílohy č. 1 a 

důvodové zprávy předloženého materiálu a o uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

účelové neinvestiční dotace z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší s výše uvedenou 

právnickou osobou dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- snižují běžné výdaje 

§ 3429, pol. 5331, ÚZ 1010, ORJ 190 ................. o 500 tis. Kč 

- zvyšují neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 

§ 3429, pol. 5213, ÚZ 1010, ORJ 190 ................. o 500 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
radě města 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.01.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

ZM_M 39 
Úprava rozpočtu - navýšení investičního příspěvku Národnímu divadlu 
moravskoslezskému, p.o. 
  
Usnesení číslo: 2105/ZM1418/32 

(zn.předkl.) 
29 

  
k usnesení č. 08152/RM1418/113 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele - zvýšení investičního příspěvku příspěvkové organizaci Národní 

divadlo moravskoslezské o 171 089 tis.Kč 

  

2) schvaluje 
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rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- investiční transfery 

na § 3311, pol. 6351, ORJ 160, ÚZ 1080, org. 4234 o 171 089 tis.Kč 

s n i ž u j í 

- kapitálové výdaje 

na § 6409, pol. 6909, ORJ 230, ÚZ 1080 o 171 089 tis.Kč 

  

3) ukládá 

  
radě města 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.01.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

ZM_M 40 
Úprava rozpočtu r. 2018 - převod rozpočtovaných prostředků na 
financování investiční akce “Sportovní areál U Cementárny - II. etapa” 
  
Usnesení číslo: 2106/ZM1418/32 

(zn.předkl.) 
29 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í           

- investiční transfery 

na § 3412, pol. 6313, ORJ 161, ÚZ 1080, org. 4262 o 41 600 tis.Kč 

s n i ž u j í  
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- kapitálové výdaje 

na § 6409, pol. 6909, ORJ 230, ÚZ 1080 o 41 600 tis.Kč  

  

2) ukládá 

  
radě města 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.01.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

ZM_M 41 
Žádost městského obvodu Vítkovice o schválení přijetí úvěru ve výši 27 
mil. Kč na “Rozdělení stávajících bytů na byty menší Štramberská 2B a 
4, Ostrava-Vítkovice” 
  
Usnesení číslo: 2107/ZM1418/32 

(zn.předkl.) 
29 

  
k usnesení č. 08222/RM1418/114 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) projednalo 

  
žádost městského obvodu Vítkovice o schválení přijetí úvěru na realizaci stavby „Rozdělení 

stávajících bytů na byty menší Štramberská 2B a 4, Ostrava-Vítkovice“ ve výši 27 mil. Kč 

  

2) rozhodlo 

  
vyhovět žádosti městského obvodu Vítkovice o přijetí úvěru na realizaci stavby „Rozdělení 

stávajících bytů na byty menší Štramberská 2B a 4, Ostrava-Vítkovice“ ve výši 27 mil. Kč 

  

3) ukládá 

  
radě města 

realizovat poptávkové řízení na výběr nejvhodnější nabídky úvěru ve výši 27 mil. Kč dle 

požadovaných parametrů 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.05.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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ZM_M 42 
Žádost Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky o 
vydání souhlasu s uzavřením dohody o splátkách s lhůtou splatnosti 
delší než 60 měsíců 
  
Usnesení číslo: 2108/ZM1418/32 

(zn.předkl.) 
29 

  
k usnesení č. 08223/RM1418/114 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) souhlasí 

  
s uzavřením Dohody o splátkách mezi městským obvodem Mariánské Hory a Hulváky a 

nájemkyní M.L., bytem: XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX, s 

lhůtou splatnosti delší než 60 měsíců 

  

 
ZM_M 43 
Návrh smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace Ostravské 
organizaci vozíčkářů, spolku, na zabezpečení alternativní dopravy 
imobilních občanů 
  
Usnesení číslo: 2109/ZM1418/32 

(zn.předkl.) 
39 

  
k usnesení č. 08227/RM1418/114 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
a) o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 390 tis. Kč, Ostravské organizaci 

vozíčkářů, spolku, IČO: 66933579, se sídlem: Horymírova 3054/121,  700 30 Ostrava-Zábřeh, 

na zabezpečení alternativní dopravy imobilních občanů. 

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

  

 
ZM_M 44 
Zpráva o činnosti statutového výboru zastupitelstva města a výboru 
zastupitelstva města pro udělování čestného občanství a cen města za 
II. pololetí roku 2017 
  
Usnesení číslo: 2110/ZM1418/32 

(zn.předkl.) 
35 
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Zastupitelstvo města 

  
1) projednalo 

  
zprávu o činnosti statutového výboru zastupitelstva města za II. pololetí roku 2017 uvedenou v 

důvodové zprávě předloženého materiálu 

  

2) projednalo 

  
zprávu o činnosti výboru zastupitelstva města pro udělování čestného občanství a cen města za 

II. pololetí roku 2017 uvedenou v důvodové zprávě předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 45 
Zpráva o činnosti Finančního výboru zastupitelstva města za 2. pololetí 
roku 2017 
  
Usnesení číslo: 2111/ZM1418/32 

(zn.předkl.) 
61 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) bere na vědomí 

  
Zprávu o činnosti Finančního výboru zastupitelstva města za 2. pololetí roku 2017 

  

 
ZM_M 46 
Zpráva o činnosti Kontrolního výboru zastupitelstva města za II. pololetí 
2017 
  
Usnesení číslo: 2112/ZM1418/32 

(zn.předkl.) 
61 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) bere na vědomí 

  
Zprávu o činnosti Kontrolního výboru zastupitelstva města za II. pololetí 2017, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

 
 


