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Přehled usnesení zastupitelstva města dle čísel ze dne: 07.03.2018 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

2113/ZM1418/33 ZM_M 0 Schválení programu 33. zasedání zastupitelstva 

města konaného dne 07.03.2018 

35 

2114/ZM1418/33 ZM_M 0 Volba ověřovatelů zápisu z 33. zasedání 

zastupitelstva města konaného dne 07.03.2018 

72 

2115/ZM1418/33 ZM_M 0 Zpráva ověřovatelů zápisu z 32. zasedání 

zastupitelstva města 

72 

2116/ZM1418/33 ZM_M 1 Informace o činnosti orgánů města 35 

2117/ZM1418/33 ZM_M 4 Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace 

Českému svazu bojovníků za svobodu, z rozpočtu 

statutárního města Ostravy pro rok 2018 

35 

2118/ZM1418/33 ZM_M 5 Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace na 

organizační zajištění projektu “Na kole dětem” 

35 

2119/ZM1418/33 ZM_M 6 Informace o konferenci TBEX EUROPE 2018 

(26.-28.7.2018, Ostrava) 

35 

2120/ZM1418/33 ZM_M 7 Pravidelná informace o stavu projektů Průmyslová 

zóna Ostrava-Hrabová, Strategická průmyslová 

zóna Ostrava-Mošnov, Rozvojová zóna Hrušov a 

Vědecko-technologický park za II. pololetí roku 

2017 

35 

2121/ZM1418/33 ZM_M 8 Podnět občana statutárního města Ostravy 35 

2122/ZM1418/33 ZM_M 43 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 

2123/ZM1418/33 ZM_M 44 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a 

doplňuje obecně závazná vyhláška č. 5/2017, o 

nočním klidu 

35 

2124/ZM1418/33 ZM_M 45 Změna záměru fúze sloučením obchodních 

společností Ostravské výstavy, a.s. a Ostravský 

informační servis, s.r.o. a uzavření dodatků k 

dotačním smlouvám 

35 

2125/ZM1418/33 ZM_M 46 Odstoupení od Kupní smlouvy a smlouvy o 

předkupním právu, ev. č. 1625/2009/LPO, 

uzavřené se společností AMÁDEUS REAL, a.s. 

35 

2126/ZM1418/33 ZM_M 9 Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových 

dotací pro rok 2018 v oblasti rodinná politika 

30 

2127/ZM1418/33 ZM_M 10 Program a podmínky na poskytování peněžních 

prostředků z výnosu daní z hazardních her pro 

oblast sociální péče pro rok 2018 včetně návrhu na 

vyhlášení výběrového řízení 

30 

2128/ZM1418/33 ZM_M 11 Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových 

dotací pro rok 2018 v oblastech podpora osob s 

handicapem, prevence kriminality a zdravotnictví 

30 
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2129/ZM1418/33 ZM_M 12 Návrh na změny u poskytnutých příspěvků a 

poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku 

Městské nemocnici Ostrava, příspěvková 

organizace, z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice 

Ostrava 

30 

2130/ZM1418/33 ZM_M 13 Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových 

dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro 

rok 2018 v oblasti Volný čas 

31 

2131/ZM1418/33 ZM_M 14 Návrh na poskytnutí jednoletých neinvestičních 

účelových dotací pro rok 2018, víceletých 

neinvestičních účelových dotací na léta 2018 - 

2020 v oblasti kultury z rozpočtu statutárního 

města Ostrava 

31 

2132/ZM1418/33 ZM_M 47 Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v 

oblasti kultury “spolku Fiducia” 

31 

2133/ZM1418/33 ZM_M 15 Žádost FC OSTRAVA - JIH, zapsaný spolek o 

rozšíření podmínek použití dotace plynoucí z 

Veřejnoprávní smlouvy č. 2859/2017/ŠaS 

46 

2134/ZM1418/33 ZM_M 16 Podmínky dotačního programu na poskytování 

peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města 

Ostravy a výnosu daně z hazardních her pro období 

2018 - 2019 v oblasti Tělovýchovy a sportu 

46 

2135/ZM1418/33 ZM_M 17 Návrh Programu na podporu rozvoje bilingvní a 

cizojazyčné výuky v mateřských, základních a 

středních školách se sídlem na území statutárního 

města Ostravy pro školní rok 2018/2019 

46 

2136/ZM1418/33 ZM_M 18 Návrh na poskytnutí mimořádné dotace akciové 

společnosti Sportovní agentura, a.s. 

46 

2137/ZM1418/33 ZM_M 19 Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního 

města Ostravy na rok 2018 v rámci programů na 

podporu Tělovýchovy a sportu a Vrcholového 

sportu 

46 

2138/ZM1418/33 ZM_M 20 Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových 

dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro 

rok 2018 v oblasti Školství 

46 

2139/ZM1418/33 ZM_M 21 Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu 

statutárního města Ostravy na vzdělávání a 

talentmanagement v oblasti technických a 

přírodních věd na území SMO pro rok 2018 a 1. 

čtvrtletí 2019 

46 

2140/ZM1418/33 ZM_M 48 Žádosti o poskytnutí účelových investičních dotací 

z rozpočtu statutárního města Ostrava spolku: SK 

Rapid Muglinov z.s., na projekt ,,Rekonstrukce 

šaten v části B s vytvořením sportovního bazénu”, 

spolku FBC OSTRAVA z.s., na projekt 

,,Vzduchotechnika a kanalizační přípojka 

sportovní haly FBC Ostrava”, spolku “TJ UNIE 

HLUBINA z.s.” na projekt ,,Výstavba hřiště s 

46 
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umělou trávou a souvisejících vedlejších ploch” 

2141/ZM1418/33 ZM_M 50 Žádost obchodní společnosti Sportovní a rekreační 

zařízení města Ostravy, s.r.o., o poskytnutí 

investiční účelové dotace na akci “Rekonstrukce 

plochých střech I. ledové plochy a výměna 

osvětlení I. a II. ledové plochy Multifunkčního 

areálu v Ostravě-Porubě” 

46 

2142/ZM1418/33 ZM_M 22 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o 

zřízení věcného předkupního práva k nemovitým 

věcem v PZ Ostrava - Mošnov 

32 

2143/ZM1418/33 ZM_M 23 Návrh na svěření pozemků městskému obvodu 

Proskovice a městskému obvodu Ostrava-Jih a 

nesvěření části pozemku městskému obvodu Nová 

Ves 

32 

2144/ZM1418/33 ZM_M 24 Návrh směnit nemovité věci v k. ú. Zábřeh nad 

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

32 

2145/ZM1418/33 ZM_M 25 Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k. ú. 

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

návrh na záměr města neprodat nemovité věci v 

k.ú. Solanec pod Soláněm, obec Hutisko-Solanec 

32 

2146/ZM1418/33 ZM_M 26 Návrh na záměr města neprodat pozemky v k.ú. 

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

prodat pozemky v k.ú. Heřmanice a k.ú. Slezská 

Ostrava, vše obec Ostrava 

32 

2147/ZM1418/33 ZM_M 27 Návrh koupit nemovité věci - pozemky v k.ú. 

Michálkovice, obec Ostrava 

32 

2148/ZM1418/33 ZM_M 28 Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Radvanice a k.ú. 

Bartovice, obec Ostrava 

32 

2149/ZM1418/33 ZM_M 29 Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Michálkovice, 

obec Ostrava 

32 

2150/ZM1418/33 ZM_M 30 Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava 

32 

2151/ZM1418/33 ZM_M 31 Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Přívoz, obec 

Ostrava 

32 

2152/ZM1418/33 ZM_M 32 Návrh koupit spoluvlastnické podíly pozemku 

p.p.č. 292/23, k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 

32 

2153/ZM1418/33 ZM_M 33 Návrh prodat pozemek v k.ú. Krásné Pole, obec 

Ostrava 

32 

2154/ZM1418/33 ZM_M 34 Návrh na záměr města prodat pozemek parc.č. 

426/3, k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava 

32 

2155/ZM1418/33 ZM_M 35 Návrh na záměr města prodat a neprodat nemovité 

věci v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava 

32 

2156/ZM1418/33 ZM_M 36 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. 

Svinov, v k.ú. Muglinov a návrh na záměr města 

neprodat nemovité věci v k.ú. Hrušov, vše obec 

Ostrava 

32 
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2157/ZM1418/33 ZM_M 37 Návrh na záměr města prodat a neprodat pozemky 

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

města darovat a přijmout darem pozemky v k. ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava 

32 

2158/ZM1418/33 ZM_M 38 Návrh na záměr města neprodat pozemky v k.ú. 

Stará Bělá, obec Ostrava, návrh na záměr města 

nesměnit pozemky v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava 

32 

2159/ZM1418/33 ZM_M 39 Návrh na záměr města neprodat část pozemku 

(lokalita ul. Cingrova), návrh na záměr města 

prodat pozemky (ul. Pelclova), návrh na záměr 

města neprodat části pozemků (lokalita Na 

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

Ostrava 

32 

2160/ZM1418/33 ZM_M 52 Návrh koupit pozemek v k.ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava 

32 

2161/ZM1418/33 ZM_M 53 Návrh na svěření majetku městskému obvodu 

Poruba 

32 

2162/ZM1418/33 ZM_M 54 Návrh na svěření majetku městskému obvodu 

Vítkovice 

32 

2163/ZM1418/33 ZM_M 55 Návrh na učinění souhlasného prohlášení o 

vlastnictví pozemků v k. ú. Heřmanice, obec 

Ostrava 

32 

2164/ZM1418/33 ZM_M 56 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. 

Heřmanice a v k. ú. Kunčice nad Ostravicí, obec 

Ostrava 

32 

2165/ZM1418/33 ZM_M 57 Návrh na záměr města neprodat pozemek v k. ú. 

Svinov, obec Ostrava 

32 

2166/ZM1418/33 ZM_M 58 Návrh na záměr města zřídit právo stavby k části 

pozemku v k. ú. Poruba, obec Ostrava svěřený 

městskému obvodu Poruba 

32 

2167/ZM1418/33 ZM_M 59 Návrh na záměr města zřídit právo stavby k 

nemovitostem v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

svěřených městskému obvodu Svinov 

32 

2168/ZM1418/33 ZM_M 60 Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k. ú. 

Přívoz, obec Ostrava 

32 

2169/ZM1418/33 ZM_M 61 Návrh na změnu části usnesení ZMO č. 

1677/ZM1418/26 v bodě 1) ze dne 10. 5. 2017 

32 

2170/ZM1418/33 ZM_M 62 Návrh darovat nemovité věci v k. ú. Vítkovice, 

obec Ostrava 

32 

2171/ZM1418/33 ZM_M 63 Návrh přijmout darem nemovité věci a návrh 

koupit nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou, 

obec Ostrava - vše v rámci projektu “Cyklostezka 

Odra - Morava - Dunaj v Moravskoslezském kraji” 

32 

2172/ZM1418/33 ZM_M 40 Návrh na poskytnutí účelové investiční dotace 

Moravskoslezskému kraji na spolufinancování 

stavby v oblasti dopravní infrastruktury, 

mimoúrovňového křížení “Rekonstrukce MÚK 

Bazaly - II. etapa” 

34 



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 6/64  
  

2173/ZM1418/33 ZM_M 64 Návrh na pořízení Změny č. 2 Územního plánu 

Ostravy zkráceným postupem 

34 

2174/ZM1418/33 ZM_M 41 Informace České asociace odpadového 

hospodářství, Spolku veřejně prospěšných služeb a 

Sdružení komunálních služeb k riziku navýšení 

nákladů za odpadové hospodářství obcí a měst 

33 

2175/ZM1418/33 ZM_M 65 Poskytnutí bezúročných zápůjček za účelem 

předfinancování výdajů na pořízení kotlů v rámci 

dotačního programu “Kotlíkové dotace v 

Moravskoslezském kraji” 

33 

2176/ZM1418/33 ZM_M 66 Návrh na poskytnutí dotace Moravskoslezskému 

kraji na spolufinancování projektu “Kotlíkové 

dotace v Moravskoslezském kraji - 2. výzva” 

33 

2177/ZM1418/33 ZM_M 67 Podnět občana statutárního města Ostravy 33 

2178/ZM1418/33 ZM_M 42 Návrh na uzavření Smlouvy o zajištění dopravní 

obslužnosti na území Moravskoslezského kraje 

veřejnou linkovou dopravou pro oblast 

Frýdecko-Místecko 

39 

Materiály projednané bez přijatého usnesení: 
  
 Materiál 

  
Název zn.předkl. 

  ZM_M 3 Žádost Spolku Lungta o podporu mezinárodní 

kampaně “Vlajka pro Tibet” a vyvěšení tibetské 

vlajky na budovu Radnice města Ostravy dne 

10.3.2018 

35 

  ZM_M 51 Návrh na nabytí výrobně-technického areálu v k.ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava 

32 

  
Materiály, které byly staženy: 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  ZM_M 49 Návrh na poskytnutí účelových neinvestičních 

dotací na zajištění povinného plaveckého výcviku 

žáků základních škol v roce 2018 

46 
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ZM_M 0 
Schválení programu 33. zasedání zastupitelstva města konaného dne 
07.03.2018 
  
Usnesení číslo: 2113/ZM1418/33 

(zn.předkl.) 
35 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
program 33. zasedání zastupitelstva města konaného dne 07.03.2018 

  

 
ZM_M 0 
Volba ověřovatelů zápisu z 33. zasedání zastupitelstva města konaného 
dne 07.03.2018 
  
Usnesení číslo: 2114/ZM1418/33 

(zn.předkl.) 
72 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) volí 

  za ověřovatele zápisu z 33. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 07.03.2018, Ing. Jakuba 

Ježe a paní Žanetu Thomasovou 

  

 
ZM_M 0 
Zpráva ověřovatelů zápisu z 32. zasedání zastupitelstva města 
  
Usnesení číslo: 2115/ZM1418/33 

(zn.předkl.) 
72 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  zprávu ověřovatelů zápisu Ing. Miroslava Jopka a Ing. Bohdana Trojaka o ověření zápisu z 32. 

zasedání zastupitelstva města, konaného dne 31. 1. 2018 

  

 
ZM_M 1 
Informace o činnosti orgánů města 
  
Usnesení číslo: 2116/ZM1418/33 

(zn.předkl.) 
35 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) bere na vědomí 

  informaci o činnosti orgánů města 
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ZM_M 4 
Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace Českému svazu 
bojovníků za svobodu, z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 
2018 
  
Usnesení číslo: 2117/ZM1418/33 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 08386/RM1418/117 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

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

50.000,-  Kč Českému svazu bojovníků za svobodu,   se sídlem Legerova 1854/22,   PSČ 120 

00 Praha - Nové Město, IČ 00442755  na  úhradu nájmu a  dalších služeb spojených  s 

užíváním kancelářských prostor v roce 2018  Oblastním výborem Českého svazu bojovníků za 

svobodu gen. Mikuláše Končického  Ostrava,  náměstí Svatopluka Čecha 732/1, 702 00 

Ostrava - Přívoz 

  

2) rozhodlo 

  
o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 

statutárního města Ostravy  mezi  statutárním městem Ostrava,  Prokešovo nám. 8, 729 30 

Ostrava, IČ: 00845451,  a Českým svazem bojovníků za svobodu,  se sídlem 

Legerova  1854/22, PSČ 120 00 Praha - Nové Město, IČ: 00442755 dle přílohy  č. 2 

předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 5 
Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace na organizační 
zajištění projektu “Na kole dětem” 
  
Usnesení číslo: 2118/ZM1418/33 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 08462/RM1418/118 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostrava ve výši 100 000 

Kč společnosti HigBic s.r.o., IČO: 29208521, se sídlem Na Hrázi 244, Veselí nad Moravou, 

PSČ: 698 01  na organizační zajištění projektu “Na kole dětem” dle přílohy č.1 a důvodové 

zprávy předloženého materiálu. 
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2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

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

- zvýší neinvestiční transféry na § 3429, pol. 5213, ÚZ 7117, ORJ 221 o 100 000 Kč 

  

3) rozhodlo 

  
o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 

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

30 Ostrava, IČO: 00845451 a společností HigBic s.r.o., IČO: 29208521, se sídlem Na Hrázi 244, 

698 01 Veselí Nad Moravou dle přílohy č. 2 předloženého materiálu. 

  

4) ukládá 

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

  

 
ZM_M 6 
Informace o konferenci TBEX EUROPE 2018 (26.-28.7.2018, Ostrava) 
  
Usnesení číslo: 2119/ZM1418/33 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 08384/RM1418/117 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) bere na vědomí 

  
informaci o konferenci TBEX EUROPE 2018, která se v Ostravě  uskuteční ve dnech 

26.-28.7.2018 

  

 
ZM_M 7 
Pravidelná informace o stavu projektů Průmyslová zóna 
Ostrava-Hrabová, Strategická průmyslová zóna Ostrava-Mošnov, 
Rozvojová zóna Hrušov a Vědecko-technologický park za II. pololetí 
roku 2017 
  
Usnesení číslo: 2120/ZM1418/33 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 1801/ZM1418/28 
k usnesení č. 08468/RM1418/118 
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Zastupitelstvo města 

  
1) projednalo 

  
informaci o stavu projektů 

a) Průmyslová zóna Ostrava-Hrabová 

b) Strategická průmyslová zóna Ostrava-Mošnov 

c) Rozvojová zóna Hrušov 

d) Vědecko-technologický park Ostrava 

  

2) ukládá 

  
primátorovi, Ing. Tomáši Macurovi, MBA, předložit zastupitelstvu města k projednání 

pravidelnou informaci o stavu projektů dle bodu 1) tohoto usnesení za I. pololetí roku 2018 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 27.09.2018 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

ZM_M 8 
Podnět občana statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 2121/ZM1418/33 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 08463/RM1418/118 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) projednalo 

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

  

 
ZM_M 43 
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: 2122/ZM1418/33 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 08550/RM1418/119 
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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: 07.03.2018 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

ZM_M 44 
Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně 
závazná vyhláška č. 5/2017, o nočním klidu 
  
Usnesení číslo: 2123/ZM1418/33 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 08611/RM1418/119 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 5/2017, 

o nočním klidu 

  

2) stanoví 

  
že společně s primátorem podepíše obecně závaznou vyhlášku podle bodu 1) tohoto usnesení 

náměstek primátora Mgr. Michal Mariánek 

  

3) bere na vědomí 

  
Pravidla pro výběr společenských a kulturních akcí, při nichž může být prostřednictvím 

příslušné obecně závazné vyhlášky zkrácena doba nočního klidu a pro stanovení časového rámce 

omezení doby nočního klidu v době jejich konání 
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ZM_M 45 
Změna záměru fúze sloučením obchodních společností Ostravské 
výstavy, a.s. a Ostravský informační servis, s.r.o. a uzavření dodatků k 
dotačním smlouvám 
  
Usnesení číslo: 2124/ZM1418/33 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 1938/ZM1418/30 
k usnesení č. 08551/RM1418/119 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) mění 

  
své usnesení č. 1938/ZM1418/30 ze dne 15.11.2017 takto: 

text “kdy bude nástupnickou společností společnost Ostravské výstavy, a.s., se sídlem Černá 

louka 3235, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 253 99 471” 

nahrazuje textem 

“kdy bude nástupnickou společností společnost Ostravský informační servis, s.r.o., se sídlem 

Jurečkova 1935/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 268 79 280” 

  

2) rozhodlo 

  
uzavřít Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě ev. č. 0014/2018/KVA o poskytnutí účelové 

dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ze dne 02.01.2018 se společností Ostravské 

výstavy, a.s., se sídlem Černá louka 3235, 702 00 Ostrava, IČO: 253 99 471, dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

  

3) rozhodlo 

  
uzavřít Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě ev. č. 3624/2017/KP o poskytnutí účelové 

neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ze dne 21.12.2017 se společností 

Ostravský informační servis, s.r.o., se sídlem Jurečkova 1935/12, 702 00 Ostrava-Moravská 

Ostrava, IČO: 268 79 280, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

4) rozhodlo 

  
uzavřít Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě ev. č. 2994/2017/KP o poskytnutí investiční 

účelové dotace ze dne 03.10.2017 se společností Ostravský informační servis, s.r.o., se sídlem 

Jurečkova 1935/12, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 268 79 280, dle přílohy č. 6 

předloženého materiálu 
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ZM_M 46 
Odstoupení od Kupní smlouvy a smlouvy o předkupním právu, ev. č. 
1625/2009/LPO, uzavřené se společností AMÁDEUS REAL, a.s. 
  
Usnesení číslo: 2125/ZM1418/33 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 08617/RM1418/120 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
 o odstoupení od Kupní smlouvy a smlouvy o předkupním právu, ev. č. 1625/2009/LPO, ze dne 

29.05.2009, ve znění Dodatku č. 1, uzavřené se společností AMÁDEUS REAL, a.s., IČO: 272 

41 131, se sídlem Dlouhá 13, 116 78 Praha 1, a to dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 9 
Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací pro rok 2018 v 
oblasti rodinná politika 
  
Usnesení číslo: 2126/ZM1418/33 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 1818/ZM1418/28 
k usnesení č. 08397/RM1418/117 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
- o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti rodinná politika na rok 2018 dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

-  o uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti rodinná politika na 

rok 2018 dle návrhu uvedeného v příloze č. 4 s žadateli uvedenými v příloze č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) rozhodlo 

  
- o neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti rodinná politika 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) schvaluje 

  
finanční rezervu v oblasti rodinná politika v celkové výši 52.000 Kč 

Finanční rezerva je alokována v rozpočtu ORJ 180 pro řešení mimořádných okolností 

v oblasti rodinná politika v průběhu roku 2018 

  

4) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

-  s n i ž u j í 

   běžné výdaje 

   na § 4339, pol. 5909, ÚZ 7315, ORJ 180                                   o       648 tis. Kč 

  

-  z v y š u j í 

   neinvestiční transfery 

   na § 4339, pol. 5222, ÚZ 7315, ORJ 180                                  o           543 tis. Kč 

                    pol. 5221, ÚZ 7315, ORJ 180                                 o             85 tis. Kč 

                    pol. 5212, ÚZ 7315, ORJ 180                                 o             20 tis. Kč 

  

5) ukládá 

  
radě města 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 4) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.03.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

ZM_M 10 
Program a podmínky na poskytování peněžních prostředků z výnosu 
daní z hazardních her pro oblast sociální péče pro rok 2018 včetně 
návrhu na vyhlášení výběrového řízení 
  
Usnesení číslo: 2127/ZM1418/33 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 08399/RM1418/117 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 
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a) Program a Podmínky na poskytování peněžních prostředků z výnosu daní z hazardních her pro 

oblast sociální péče dle přílohy č. 2 a 3 předloženého materiálu 

b) návrh na vyhlášení výběrového řízení na poskytování peněžních prostředků z výnosu daní z 

hazardních her pro oblast sociální péče dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo 

  
o vyhlášení výběrového řízení na poskytování peněžních prostředků z výnosu daní z hazardních 

her pro oblast sociální péče dle přílohy č. 6 

  

 
ZM_M 11 
Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací pro rok 2018 v 
oblastech podpora osob s handicapem, prevence kriminality a 
zdravotnictví 
  
Usnesení číslo: 2128/ZM1418/33 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 2760/ZM1014/34 
k usnesení č. 1536/ZM1418/24 
k usnesení č. 1818/ZM1418/28 
k usnesení č. 1998/ZM1418/31 
k usnesení č. 08470/RM1418/118 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
- o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti podpora osob s handicapem na rok 2018 

dle přílohy č.2 předloženého materiálu 

- o uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti podpora osob s 

handicapem na rok 2018 dle návrhu uvedeného v příloze č.11 s žadateli uvedenými v příloze č.2 

předloženého materiálu s výjimkou žadatelů s pořadovým číslem 40 až 49 

- o uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti podpora osob s 

handicapem na rok 2018 dle návrhu uvedeného v příloze č.12 s žadateli uvedenými v příloze č.2 

předloženého materiálu s pořadovým číslem 40 až 49 

  

2) rozhodlo 

  
o neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti podpora osob s handicapem na rok 

2018 dle přílohy č.3 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 prevence kriminality na rok 2018 dle 

přílohy č.5 předloženého materiálu 

- o uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti prevence kriminality 

na rok 2018 dle návrhu uvedeného v příloze č.11 s žadateli uvedenými v příloze č.5 

předloženého materiálu 

  

4) rozhodlo 

  
o neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti prevence kriminality na rok 2018 dle 

přílohy č.6 předloženého materiálu z důvodů, které jsou ve vztahu k jednotlivým žadatelům 

uvedeny v téže příloze 

  

5) rozhodlo 

  
- o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti zdravotnictví na rok 2018 dle přílohy č.8 

předloženého materiálu 

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

2018 dle návrhu uvedeného v příloze č.11 s žadateli uvedenými v příloze č.8 předloženého 

materiálu 

  

6) rozhodlo 

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

č.9 předloženého materiálu z důvodů, které jsou ve vztahu k jednotlivým žadatelům uvedeny v 

téže příloze 

  

7) schvaluje 

  
finanční rezervu v oblasti prevence kriminality v celkové výši 2.155.000 Kč 

Finanční rezerva je alokována v rozpočtu ORJ 180 pro dar PČR a pro řešení mimořádných 

okolností či nově vzniklých potřeb v průběhu roku 2018, případně pro využití finančních 

prostředků na transfery v oblasti prevence kriminality 

  

8) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, 

kterým se v oblasti podpora osob s handicapem: 



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 17/64  
  

- snižují běžné výdaje 

  na § 4399, pol. 5909, ÚZ 7106, ORJ 180          o     11 049 tis. Kč 

  na § 4351, pol. 5909, ÚZ 7303, ORJ 180          o       1 199 tis. Kč 

- zvyšují neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 

  § 4399, pol. 5213, ÚZ 7106, ORJ 180               o       1 408 tis. Kč 

- zvyšují neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 

  § 4399, pol. 5221, ÚZ 7106, ORJ 180               o       1 375 tis. Kč 

  § 4399, pol. 5222, ÚZ 7106, ORJ 180               o       4 210 tis. Kč 

  § 4399, pol. 5223, ÚZ 7106, ORJ 180               o       4 110 tis. Kč 

  § 4399, pol. 5229, ÚZ 7106, ORJ 180               o       1 145 tis. Kč 

- schválit rozpočtové opatření, kterým se v oblasti prevence kriminality: 

- snižují běžné výdaje 

  na § 4349, pol. 5909, ÚZ 7401, ORJ 180          o       4 990 tis. Kč 

- zvyšují neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 

  § 4349, pol. 5212, ÚZ 7401, ORJ 180               o          179 tis. Kč 

- zvyšují neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 

  § 4349, pol. 5339, ÚZ 7401, ORJ 180               o          270 tis. Kč 

- zvyšují neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 

  § 4349, pol. 5221, ÚZ 7401, ORJ 180               o       2 342 tis. Kč 

  § 4349, pol. 5222, ÚZ 7401, ORJ 180               o       2 099 tis. Kč 

  § 4349, pol. 5223, ÚZ 7401, ORJ 180               o          100 tis. Kč 

- schválit rozpočtové opatření, kterým se v oblasti zdravotnictví: 

- snižují běžné výdaje 

  na § 3549, pol. 5909, ÚZ 7700, ORJ 170          o       3 000 tis. Kč 

- zvyšují neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 

  § 3549, pol. 5221, ÚZ 7700, ORJ 170               o          582 tis. Kč 

  § 3549, pol. 5222, ÚZ 7700, ORJ 170               o       1 324 tis. Kč 

  § 3549, pol. 5223, ÚZ 7700, ORJ 170               o          794 tis. Kč 

  § 3549, pol. 5229, ÚZ 7700, ORJ 170               o          300 tis. Kč 

  
 



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 18/64  
  

9) ukládá 

  
radě města 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 8) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.03.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

ZM_M 12 
Návrh na změny u poskytnutých příspěvků a poskytnutí účelového 
neinvestičního příspěvku Městské nemocnici Ostrava, příspěvková 
organizace, z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava 
  
Usnesení číslo: 2129/ZM1418/33 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 1715/ZM1418/27 
k usnesení č. 1895/ZM1418/29 
k usnesení č. 08471/RM1418/118 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
změnu podmínek čerpání poskytnutých příspěvků a termínu závěrečných vyúčtování: 

• investičního příspěvku ve výši 550.000,--Kč na vypracování investičního záměru na 

akci ”Modernizace stravovacího provozu” 

• investičního příspěvku ve výši 250.000,--Kč na vypracování investičního záměru na akci 

“Rekonstrukce čtyř operačních sálů (urologie + orthopedie)” 

• investičního příspěvku ve výši 300.000,--Kč na vypracování dokumentace ”Dokumentace 

zdolávání požáru” 

• investičního příspěvku ve výši 800.000,--Kč na vypracování projektové 

dokumentace ”Chladící provozy v Městské nemocnici Ostrava” 

• investičního příspěvku ve výši 556.600,--Kč na realizaci díla ”Klíčový režim” 

• investičního příspěvku ve výši 4.360.000,--Kč na realizaci díla včetně projektové 

dokumentace “Směšování na patách objektů” 

• investičního příspěvku ve výši 9.472.000,--Kč na realizaci díla “Osazení termoventilů”  

• účelového neinvestičního příspěvku ve výši 1.278.000,--Kč na realizaci díla ”Úprava 

povrchu stěn na chodbách v pavilonech H1, H2, H3” 

• investičního příspěvku ve výši 800.000,--Kč na vypracování projektové dokumentace 

“Modernizace dětského pavilonu” 

• investičního příspěvku ve výši 8.000.000,--Kč na pořízení přístrojové techniky “Monitory 

životních funkcí - (Kardiologie)” 

• investičního příspěvku ve výši 1.800.000,--Kč na pořízení přístrojové techniky “Monitory 

životních funkcí - (Dětské lékařství)” 

• investičního příspěvku ve výši 12.500.000,--Kč na pořízení přístrojové techniky 

“Operační mikroskopy - (Neurochirurgie)” 
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• investičního příspěvku ve výši 4.100.000,--Kč na pořízení přístrojové techniky “Operační 

mikroskopy - (Oftalmologie)” 

• investičního příspěvku ve výši 5.000.000,--Kč na pořízení přístrojové techniky “RTG 

přístroje - (Radiologie a zobrazovací metody - Neurochirurgie)” 

• investičního příspěvku ve výši 3.200.000,--Kč na pořízení přístrojové techniky “RTG 

přístroje - (Radiologie a zobrazovací metody - Urologie)” 

• investičního příspěvku ve výši 1.900.000,--Kč na pořízení přístrojové techniky “RTG 

přístroje - (Radiologie a zobrazovací metody - Dětské lékařství)” 

poskytnutých Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem Nemocniční 

898/20a, IČO 00635162, 728 80, Ostrava, z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava dle 

důvodové zprávy a přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
změnu účelu: 

• investičního příspěvku ve výši 300.000,--Kč na akci “Dokumentace zdolávání požáru” na 

účelový neinvestiční příspěvek 

poskytnutého Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem Nemocniční 

898/20a, 728 80, Ostrava, IČO 00635162, z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava dle 

důvodové zprávy a přílohy č. 1, bodu 3 

• investičního příspěvku ve výši 800.000,--Kč na akci “Modernizace dětského pavilonu”. 

Původně byl příspěvek poskytnutý Městské nemocnici Ostrava, se sídlem Nemocniční 

898/20a, 728 80 Ostrava, IČO 00635162, z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava, 

na “vypracování projektové dokumentace”. Nyní bude použitý na ”vypracování 

investičního záměru”.   

dle důvodové zprávy a přílohy č. 1, bodu 9 

  

 
ZM_M 13 
Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu 
statutárního města Ostravy pro rok 2018 v oblasti Volný čas 
  
Usnesení číslo: 2130/ZM1418/33 

(zn.předkl.) 
31 

  
k usnesení č. 1818/ZM1418/28 
k usnesení č. 08472/RM1418/118 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti Volný čas z rozpočtu statutárního 
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města Ostravy pro rok 2018 žadatelům uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu z 

důvodu vyřazení žádostí z výběrového řízení pro nesplnění formálních náležitostí 

  

2) rozhodlo 

  
o neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti Volný čas z rozpočtu statutárního 

města Ostravy pro rok 2018 žadatelům uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu z 

věcných důvodů 

  

3) si vyhrazuje 

  
rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti Volný čas z rozpočtu 

statutárního města Ostravy pro rok 2018 ve výši do 50 tis. Kč žadatelům uvedeným v příloze č. 3 

předloženého materiálu 

  

4) rozhodlo 

  
o poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 

2018 příjemcům dotací uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu, a to ve výši dle přílohy 

č. 3 a dle důvodové zprávy předloženého materiálu a o uzavření veřejnoprávních  smluv o 

poskytnutí neinvestičních účelových dotací mezi statutárním městem Ostrava a příjemci 

neinvestičních účelových dotací dle tohoto bodu usnesení, přílohy č. 4 a důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

5) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j í 

neinvestiční transfery na ORJ 160 

na § 3421, pol. 5222, ÚZ 7105                                                             o         1 425 tis. Kč 

  

- z v y š u j í 

neinvestiční transfery na ORJ 160 

§ 3421, pol. 5212, ÚZ 7105                                                                  o             20 tis. Kč 

§ 3421, pol. 5213, ORG. 4259, ÚZ 7105                                              o             45 tis. Kč 

§ 3421, pol. 5221, ÚZ 7105                                                                   o           100 tis. Kč 

§ 3421, pol. 5223, ÚZ 7105                                                                   o            265 tis. Kč 

§ 3421, pol. 5229, ÚZ 7105                                                                   o            215 tis. Kč 

§ 3429, pol. 5213, ORG. 4259, ÚZ 7105                                               o              60 tis. Kč 
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§ 3429, pol. 5222, ÚZ 7105                                                                   o            720 tis. Kč 

  

6) ukládá 

  
radě města 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 5) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.03.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

ZM_M 14 
Návrh na poskytnutí jednoletých neinvestičních účelových dotací pro 
rok 2018, víceletých neinvestičních účelových dotací na léta 2018 - 2020 
v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města Ostrava 
  
Usnesení číslo: 2131/ZM1418/33 

(zn.předkl.) 
31 

  
k usnesení č. 1821/ZM1418/28 
k usnesení č. 08473/RM1418/118 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  o neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města 

Ostravy pro rok 2018 žadatelům uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu z důvodu 

vyřazení žádostí z výběrového řízení pro nesplnění formálních náležitostí 

  

2) rozhodlo 

  
o neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města 

Ostravy pro rok 2018 žadatelům uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu z věcných 

důvodů 

  

3) si vyhrazuje 

  
rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti kultury z rozpočtu 

statutárního města Ostravy pro rok 2018 ve výši do 50 tis. Kč žadatelům uvedeným v příloze č. 3 

předloženého materiálu 

  

4) rozhodlo 

  
o poskytnutí jednoletých neinvestičních účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy 

pro rok 2018 příjemcům dotací uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu, a to ve výši dle 

přílohy č. 3, a dle důvodové zprávy předloženého materiálu a o uzavření veřejnoprávních smluv 

o poskytnutí jednoletých neinvestičních účelových dotací mezi statutárním městem Ostrava a 

příjemci neinvestičních účelových dotací dle tohoto bodu usnesení, přílohy č. 4 a důvodové 

zprávy předloženého materiálu 
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5) rozhodlo 

  
o poskytnutí víceletých neinvestičních účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy 

pro roky 2018 - 2020 příjemcům dotací uvedeným v příloze č. 5 předloženého materiálu, a to ve 

výši dle přílohy č. 5, a dle důvodové zprávy předloženého materiálu a o uzavření 

veřejnoprávních smluv o poskytnutí víceletých neinvestičních účelových dotací mezi 

statutárním městem Ostrava a příjemci víceletých neinvestičních dotací dle tohoto bodu 

usnesení, přílohy č. 6 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

6) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j í 

ostatní neinvestiční výdaje na ORJ 160 

na § 3392, pol. 5901, ÚZ 7101 o 12.150 tis. Kč 

ostatní neinvestiční výdaje na ORJ 160 

na § 3392, pol. 5901, ÚZ 7102  o    815 tis. Kč 

- z v y š u j í 

neinvestiční transfery na ORJ 160 

na § 3311, pol. 5213, ÚZ 7101 o   830 tis. Kč 

na § 3311, pol. 5222, ÚZ 7101 o 1 000 tis. Kč 

na § 3311, pol. 5229, ÚZ 7101 o   210 tis. Kč 

na § 3311, pol. 5493, ÚZ 7101 o   100 tis. Kč 

na § 3312, pol. 5212, ÚZ 7101 o   550 tis. Kč 

na § 3312, pol. 5221, ÚZ 7101 o    30 tis. Kč 

na § 3312, pol. 5222, ÚZ 7101 o 3 960 tis. Kč 

na § 3312, pol. 5223, ÚZ 7101 o    45 tis. Kč 

na § 3313, pol. 5212, ÚZ 7101 o   100 tis. Kč 

na § 3313, pol. 5213, ÚZ 7101 o   200 tis. Kč 

na § 3313, pol. 5222, ÚZ 7101 o   510 tis. Kč 

na § 3315, pol. 5221, ÚZ 7101 o   150 tis. Kč 

na § 3315, pol. 5222, ÚZ 7101 o   200 tis. Kč 

na § 3316, pol. 5222, ÚZ 7101 o   160 tis. Kč 

na § 3317, pol. 5213, ÚZ 7101 o   380 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5212, ÚZ 7101 o   490 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5213, ÚZ 7101 o   350 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5221, ÚZ 7101 o   120 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5222, ÚZ 7101 o 3 130 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5229, ÚZ 7101 o   170 tis. Kč 

na § 3312, pol. 5339, ÚZ 7101 o    50 tis. Kč 

na § 3317, pol. 5332, ÚZ 7101 o    30 tis. Kč 

na § 3317, pol. 5339, ÚZ 7101 o   150 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5332, ÚZ 7101 o    50 tis. Kč 
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7) ukládá 

  
radě města 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 6) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.03.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
8) ukládá 

  
radě města zahrnout do rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 

- 2019 neinvestiční transfer ve výši 3.150.000,- Kč, 

- 2020 neinvestiční transfer ve výši 3.150.000,- Kč, 

na zajištění realizací projektů příjemců neinvestičních účelových dotací dle bodu 5) tohoto 

usnesení a to ve výši uvedené v příloze č. 5 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová,  

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
 

ZM_M 47 
Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti kultury 
“spolku Fiducia” 
  
Usnesení číslo: 2132/ZM1418/33 

(zn.předkl.) 
31 

  
k usnesení č. 1243/ZM1418/19 
k usnesení č. 08559/RM1418/119 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti kultury ”spolku Fiducia” se sídlem Nádražní 

615/30, Ostrava 1, PSČ 702 00, IČO: 26642379, na realizaci projektu “Mapa ostravských výletů 

- anglická verze” ve výši  40 tis. Kč dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu a 

o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace mezi statutárním 

městem Ostrava a příjemcem dotace uvedeným v tomto bodě  usnesení dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 
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- s n i ž u j í 

ostatní neinvestiční výdaje na ORJ 160 

na § 3392, pol. 5901, ÚZ 7102                           o 10 tis. Kč 

- z v y š u j í 

neinvestiční transfery na ORJ 160 

na § 3319, pol. 5222                                          o 10 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
radě města 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Odbor financí a rozpočtu T: 31.03.2018 

  
 

ZM_M 15 
Žádost FC OSTRAVA - JIH, zapsaný spolek o rozšíření podmínek použití 
dotace plynoucí z Veřejnoprávní smlouvy č. 2859/2017/ŠaS 
  
Usnesení číslo: 2133/ZM1418/33 

(zn.předkl.) 
46 

  
k usnesení č. 08402/RM1418/117 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
  

o rozšíření podmínek použití poskytnutých peněžních prostředků “FC OSTRAVA-JIH, zapsaný 

spolek”, se sídlem Krasnoarmejců 2283/26a, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 70312966 dle 

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

poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy č. 2859/2017/ŠaS dle 

přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 16 
Podmínky dotačního programu na poskytování peněžních prostředků z 
rozpočtu statutárního města Ostravy a výnosu daně z hazardních her 
pro období 2018 - 2019 v oblasti Tělovýchovy a sportu 
  
Usnesení číslo: 2134/ZM1418/33 

(zn.předkl.) 
46 

  
k usnesení č. 08403/RM1418/117 
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Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
a) návrh Podmínek dotačního programu na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu 

statutárního města Ostravy a výnosu daně z hazardních her pro období 2018 - 2019 v oblasti 

Tělovýchovy a sportu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

b) návrh vzorové smlouvy, která je přílohou Podmínek dotačního programu na poskytování 

peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy a výnosu daně z hazardních her pro 

období 2018 - 2019 v oblasti Tělovýchovy a sportu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

c) návrh na vyhlášení výběrového řízení pro poskytování peněžních prostředků z rozpočtu 

statutárního města Ostravy a výnosu daně z hazardních her pro období 2018 - 2019 v oblasti 

Tělovýchovy a sportu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo 

  
o vyhlášení výběrového řízení pro poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního 

města Ostravy a výnosu daně z hazardních her pro období 2018 - 2019 v oblasti Tělovýchovy a 

sportu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 17 
Návrh Programu na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v 
mateřských, základních a středních školách se sídlem na území 
statutárního města Ostravy pro školní rok 2018/2019 
  
Usnesení číslo: 2135/ZM1418/33 

(zn.předkl.) 
46 

  
k usnesení č. 08479/RM1418/118 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
a) návrh Programu na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v mateřských, základních 

a středních školách se sídlem na území statutárního města Ostravy pro školní rok 2018/2019 dle 

Přílohy č. 1 předloženého materiálu 

b) návrh na vyhlášení výběrového řízení Programu na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné 

výuky v mateřských, základních a středních školách se sídlem na území statutárního města 

Ostravy pro školní rok 2018/2019 dle Přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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2) rozhodlo 

  
o vyhlášení výběrového řízení Programu na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v 

mateřských, základních a středních školách se sídlem na území statutárního města Ostravy pro 

školní rok 2018/2019 dle Přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 18 
Návrh na poskytnutí mimořádné dotace akciové společnosti Sportovní 
agentura, a.s. 
  
Usnesení číslo: 2136/ZM1418/33 

(zn.předkl.) 
46 

  
k usnesení č. 08481/RM1418/118 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o poskytnutí mimořádné dotace ve výši 100 tis. Kč akciové  společnosti Sportovní agentura, a.s., 

IČO: 26187647, se sídlem Navrátilova 676/1, 110 00 Praha 1 dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy 

předloženého materiálu a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí mimořádné dotace dle 

přílohy č. 2 předloženého materiálu na “Mládežnické Mistrovství České republiky klubů v 

ledním hokeji” 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

snižují neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5213, ÚZ 7117, ORJ 161 o 100 tis. Kč 

zvyšují neinvestiční transfery 

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

  

3) ukládá 

  
radě města 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.03.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  



Statutární město Ostrava 
zastupitelstvo města 

Usnesení 
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ZM_M 19 
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 
2018 v rámci programů na podporu Tělovýchovy a sportu a Vrcholového 
sportu 
  
Usnesení číslo: 2137/ZM1418/33 

(zn.předkl.) 
46 

  
k usnesení č. 08474/RM1418/118 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) si vyhrazuje 

  
rozhodnout o poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2018 v rámci 

programu na podporu tělovýchovy a sportu ve výši do 50 tis. Kč žadatelům uvedeným v 

přílohách č. 1, 2, 4 a 5 předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo 

  
o poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2018 v rámci programu na 

podporu tělovýchovy a sportu dle příloh č. 1 - 5 předloženého materiálu 

  

3) rozhodlo 

  
o neposkytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2018 v rámci programu na 

podporu tělovýchovy a sportu dle přílohy č. 6 předloženého materiálu a dle důvodové zprávy 

  

4) rozhodlo 

  
o poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2018 v rámci programu na 

podporu vrcholového sportu dle příloh č. 7-8 předloženého materiálu 

  

5) rozhodlo 

  
o neposkytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2018 v rámci programu na 

podporu vrcholového sportu dle přílohy č. 9 předloženého materiálu a dle důvodové zprávy 

  

6) rozhodlo 

  
o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelové dotace mezi statutárním městem Ostrava 

a příjemci účelových dotací dle bodů 2) a 4) tohoto usnesení a dle přílohy č. 10 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. 
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7) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

s n i ž u j í 

neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5213, ÚZ 7103, ORJ 161             o  68 200 tis. Kč 

na § 3419, pol. 5222, ÚZ 7104, ORJ 161             o       540 tis. Kč 

z v y š u j í 

neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5222, ÚZ 7103, ORJ 161  o 68 040 tis. Kč 

na § 3419, pol. 5212, ÚZ 7104, ORJ 161              o      220 tis. Kč 

na § 3419, pol. 5213, ÚZ 7104, ORJ 161              o      320 tis. Kč 

z v y š u j í 

investiční transfery 

na § 3419, pol. 6322, ÚZ 7103, ORJ 161              o      160 tis. Kč 

  

8) ukládá 

  
radě města 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 7) tohoto usnesení 

Termín: 31.3.2018 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.03.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

ZM_M 20 
Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu 
statutárního města Ostravy pro rok 2018 v oblasti Školství 
  
Usnesení číslo: 2138/ZM1418/33 

(zn.předkl.) 
46 

  
k usnesení č. 1818/ZM1418/28 
k usnesení č. 1998/ZM1418/31 
k usnesení č. 08475/RM1418/118 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti Školství z rozpočtu statutárního města 

Ostravy pro rok 2018 žadatelům uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu 



Statutární město Ostrava 
zastupitelstvo města 

Usnesení 
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2) rozhodlo 

  
- o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti Školství z rozpočtu statutárního města 

Ostravy pro rok 2018 příjemcům dotací uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu, a to ve 

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

- o uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních účelových dotací mezi statutárním městem 

Ostrava a příjemci dotací dle tohoto bodu usnesení, přílohy č. 3 a důvodové zprávy předloženého 

materiálu 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j í 

ostatní neinvestiční výdaje na ORJ 140 

§ 3299, pol. 5901, ÚZ 7107                                      o                         1 955 tis. Kč 

- z v y š u j í 

neinvestiční transfery na ORJ 140 

§ 3299, pol. 5213, ÚZ 7107                                      o                            690 tis. Kč 

§ 3299, pol. 5222, ÚZ 7107                                      o                            370 tis. Kč 

§ 3299, pol. 5339, ÚZ 7107                                      o                            895 tis. Kč  

  

4) ukládá 

  
radě města 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.03.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

ZM_M 21 
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města 
Ostravy na vzdělávání a talentmanagement v oblasti technických a 
přírodních věd na území SMO pro rok 2018 a 1. čtvrtletí 2019 
  
Usnesení číslo: 2139/ZM1418/33 

(zn.předkl.) 
46 

  
k usnesení č. 1829/ZM1418/28 
k usnesení č. 08476/RM1418/118 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
a) o  poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2018 a 1. 

čtvrtletí 2019 v oblasti vzdělávání a talentmanagementu subjektům dle Přílohy č. 1 předloženého 



Statutární město Ostrava 
zastupitelstvo města 

Usnesení 
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materiálu v celkové výši  29 295 tis. Kč 

b) o neposkytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2018 a 1. 

čtvrtletí 2019 v oblasti vzdělávání a talentmanagementu subjektům dle Přílohy č. 2 předloženého 

materiálu z důvodů, které jsou ve vztahu k jednotlivým žadatelům uvedeny v předloženém 

materiálu 

  

2) rozhodlo 

  
a) o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního 

města Ostravy pro rok 2018 a 1. čtvrtletí 2019  v oblasti vzdělávání a talentmanagementu mezi 

statutárním městem Ostrava a příjemci účelových dotací dle bodu 1) písm. a) tohoto usnesení a 

Přílohy č. 1 a Přílohy č. 3 předloženého materiálu 

b) o zaslání sdělení o neposkytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro 

rok 2018 a 1. čtvrtletí 2019  v oblasti vzdělávání a talentmanagementu subjektům dle bodu 1) 

písm. b) tohoto usnesení a Přílohy č. 2 a Přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

snižují 

běžné výdaje na § 3299, pol. 5901, ÚZ 7113, ORJ 140                     o 29.295 tis. Kč 

zvyšují 

neinvestiční transfery 

na § 3299, pol. 5213, ÚZ 7113, ORJ 140                                           o   2.080 tis. Kč 

na § 3299, pol. 5222, ÚZ 7113, ORJ 140                                           o 12.915 tis. Kč 

na § 3299, pol. 5229, ÚZ 7113, ORJ 140                                           o   1.250 tis. Kč 

na § 3299, pol. 5332, ÚZ 7113, ORJ 140                                           o   6.550 tis. Kč 

na § 3299, pol. 5339, ÚZ 7113, ORJ 140                                           o   1.940 tis. Kč 

investiční transfery 

na § 3299, pol. 6313, ÚZ 7113, ORJ 140                                           o      740 tis. Kč 

na § 3299, pol. 6322, ÚZ 7113, ORJ 140                                           o   1.170 tis. Kč 

na § 3299, pol. 6329, ÚZ 7113, ORJ 140                                           o      100 tis. Kč 

na § 3299, pol. 6352, ÚZ 7113, ORJ 140                                           o   2.550 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
radě města 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.03.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  



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. 
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ZM_M 48 
Žádosti o poskytnutí účelových investičních dotací z rozpočtu 
statutárního města Ostrava spolku: SK Rapid Muglinov z.s., na projekt 
,,Rekonstrukce šaten v části B s vytvořením sportovního bazénu”, 
spolku FBC OSTRAVA z.s., na projekt ,,Vzduchotechnika a kanalizační 
přípojka sportovní haly FBC Ostrava”, spolku “TJ UNIE HLUBINA z.s.” 
na projekt ,,Výstavba hřiště s umělou trávou a souvisejících vedlejších 
ploch” 
  
Usnesení číslo: 2140/ZM1418/33 

(zn.předkl.) 
46 

  
k usnesení č. 08563/RM1418/119 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o použití přebytku hospodaření statutárního města Ostravy za rok 2017 na poskytnutí účelových 

investičních dotací 

a) spolku SK Rapid Muglinov z.s., IČO: 45234311, se sídlem Hladnovská 259/128, 712 00 

Ostrava - Muglinov na realizaci projektu ,,Rekonstrukce šaten v části B s vytvořením 

sportovního bazénu” v maximální výši 4.299.300, - Kč 

b) spolku FBC OSTRAVA z.s., IČO: 64628060, se sídlem Hladnovská 259/128, 712 00 Ostrava 

- Muglinov na realizaci projektu ,,Vzduchotechnika a kanalizační přípojka sportovní haly FBC 

Ostrava” v maximální výši 1.574.100, - Kč 

c) spolku “TJ UNIE HLUBINA z.s.”, IČO: 43965628, se sídlem Gajdošova 2287/31, 702 00 

Ostrava - Moravská Ostrava na realizaci projektu ,,Výstavba hřiště s umělou trávou, včetně 

vedlejších ploch a osvětlení” v maximální výši 4.973.100, - Kč 

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu zapracovat částku ve výši 10.846.500, - Kč dle bodu 1) 

tohoto usnesení do materiálu týkajícího se rozdělení volných zdrojů přebytku hospodaření 

statutárního města Ostravy za rok 2017 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 20.06.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  

3) rozhodlo 

  
o poskytnutí účelových investičních dotací: 

a) spolku SK Rapid Muglinov z.s., IČO: 45234311, se sídlem Hladnovská 259/128, 712 00 

Ostrava - Muglinov na realizaci projektu ,,Rekonstrukce šaten v části B s vytvořením 

sportovního bazénu” v maximální výši 4.299.300, - Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a 

důvodové zprávy a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace dle přílohy č. 

4 předloženého materiálu 



Statutární město Ostrava 
zastupitelstvo města 

Usnesení 
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b) spolku FBC OSTRAVA z.s., IČO: 64628060, se sídlem Hladnovská 259/128, 712 00 Ostrava 

- Muglinov na realizaci projektu ,,Vzduchotechnika a kanalizační přípojka sportovní haly FBC 

Ostrava” v maximální výši 1.574.100, - Kč dle přílohy č. 2 předloženého materiálu a důvodové 

zprávy a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace dle přílohy č. 5 

předloženého materiálu 

c) spolku “TJ UNIE HLUBINA z.s.”, IČO: 43965628, se sídlem Gajdošova 2287/31, 702 00 

Ostrava - Moravská Ostrava na realizaci projektu ,,Výstavba hřiště s umělou trávou, včetně 

vedlejších ploch a osvětlení” v maximální výši 4.973.100, - Kč dle přílohy č. 3 předloženého 

materiálu a důvodové zprávy a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 50 
Žádost obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města 
Ostravy, s.r.o., o poskytnutí investiční účelové dotace na akci 
“Rekonstrukce plochých střech I. ledové plochy a výměna osvětlení I. a 
II. ledové plochy Multifunkčního areálu v Ostravě-Porubě” 
  
Usnesení číslo: 2141/ZM1418/33 

(zn.předkl.) 
46 

  
k usnesení č. 08562/RM1418/119 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o použití přebytku hospodaření statutárního města Ostravy za rok 2017 v max. výši 30 444 tis. 

Kč na akci “Rekonstrukce plochých střech I. ledové plochy  a výměna osvětlení I. a II.  ledové 

plochy Multifunkčního  areálu v Ostravě-Porubě” 

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu zapracovat částku ve výši 30 444 tis. Kč dle bodu 1) tohoto 

usnesení do materiálu týkajícího se rozdělení volných zdrojů přebytku hospodaření statutárního 

města Ostravy za rok 2017 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 20.06.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
3) rozhodlo 

  
o poskytnutí investiční účelové dotace na akci “Rekonstrukce plochých střech I. ledové plochy a 

výměna osvětlení I. a II. ledové plochy Multifunkčního areálu v Ostravě-Porubě” ve výši 70% 

skutečných celkových nákladů této akce, max. však do výše 32 944 tis. Kč,  obchodní 

společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., se sídlem Čkalovova 6144/20, 

Ostrava-Poruba, PSČ 708 00, IČO 25385691 a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 



Statutární město Ostrava 
zastupitelstvo města 
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investiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy mezi statutárním městem 

Ostravou a obchodní společností Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., se sídlem 

Čkalovova 6144/20, Ostrava-Poruba, PSČ 708 00, IČO 25385691, dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 

  

 
ZM_M 22 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o zřízení věcného 
předkupního práva k nemovitým věcem v PZ Ostrava - Mošnov 
  
Usnesení číslo: 2142/ZM1418/33 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 08484/RM1418/118 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zřízení věcného předkupního práva k nemovitým věcem, se 

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

28. října 3346/91, Moravská Ostrava, 702 00  Ostrava, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 23 
Návrh na svěření pozemků městskému obvodu Proskovice a 
městskému obvodu Ostrava-Jih a nesvěření části pozemku městskému 
obvodu Nová Ves 
  
Usnesení číslo: 2143/ZM1418/33 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 08491/RM1418/118 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) si vyhrazuje 

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

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

parc.č. 434/8 - trvalý travní porost, 

parc.č. 434/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 797/77 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 828/61 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 828/63 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

vše v k.ú. Proskovice, obec Ostrava 
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2) rozhodlo 

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

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

parc.č. 434/8 - trvalý travní porost, 

parc.č. 434/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 797/77 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 828/61 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 828/63 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

vše v k.ú. Proskovice, obec Ostrava 

  

3) si vyhrazuje 

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

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

parc.č. 100/23 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 100/24 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 100/25 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 100/26 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 100/27 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 100/28 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 100/29 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 100/30 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 100/31 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 100/32 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

  

4) rozhodlo 

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

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

parc.č. 100/23 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 100/24 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 100/25 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 100/26 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 100/27 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 100/28 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 100/29 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 100/30 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 100/31 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 100/32 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

  

5) si vyhrazuje 
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rozhodnutí neoznačit jakožto majetek svěřený městskému obvodu Nová Ves dle čl. 9 odst. 1 

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

části pozemku p.p.č. 491/1 - ostatní plocha, silnice v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, v 

rozsahu dle přílohy č. 3/3 předloženého materiálu 

  

6) rozhodlo 

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

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

části pozemku p.p.č. 491/1 - ostatní plocha, silnice v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, v 

rozsahu dle přílohy č. 3/3 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 24 
Návrh směnit nemovité věci v k. ú. Zábřeh nad Odrou a v k. ú. Zábřeh-VŽ, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 2144/ZM1418/33 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 08503/RM1418/118 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
směnit 

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

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

- pozemek p.p.č. 526/51 

- pozemek p.p.č. 526/52 

- pozemek p.p.č. 526/53 

- pozemek p.p.č. 526/57 

- pozemek p.p.č. 526/59 

- pozemek p.p.č. 526/64  

za  

nemovité věci v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava,  ve vlastnictví VÍTKOVICE ARÉNY, a.s., 

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

- pozemek p.p.č. 553/82 

- pozemek p.p.č. 553/83 

- pozemek p.p.č. 553/84 

a uzavřít směnnou smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

s odůvodněním odchylky od ceny obvyklé, jak je uvedeno v důvodové zprávě 



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 36/64  
  

  

 
ZM_M 25 
Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k. ú. Vítkovice, v k.ú. 
Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, návrh na záměr města neprodat 
nemovité věci v k.ú. Solanec pod Soláněm, obec Hutisko-Solanec 
  
Usnesení číslo: 2145/ZM1418/33 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 08404/RM1418/117 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o záměru města  směnit 

níže uvedenou nemovitou věc v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, nesvěřenou městskému obvodu Vítkovice, a to:  

- část pozemku parc.č. 1189/18, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 710 m2 v k.ú. Vítkovice, 

obec Ostrava, která je dle geometrického plánu č. 3060-52/2017 vyhotoveného pro k.ú. 

Vítkovice, označena jako pozemek parc.č. 1189/81, ost. plocha, ost. komunikace      

za 

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

ve  vlastnictví VÍTKOVICE a.s., Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO: 451 93 070, 

a to: 

- pozemek p.p.č. 8 

- pozemek p.p.č. 9/14 

- pozemek p.p.č. 695/5  

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit          

  

2) rozhodlo 

  
že město nemá záměr prodat 

níže uvedené nemovité věci v k.ú. Solanec pod Soláněm, obec Hutisko-Solanec, ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, nesvěřené městskému obvodu, a to: 

- část pozemku p.p.č. 642/1, ost. plocha, neplodná půda  

- část pozemku p.p.č. 645/5, lesní pozemek 

dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 4 předloženého materiálu  
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ZM_M 26 
Návrh na záměr města neprodat pozemky v k.ú. Poruba a k.ú. 
Poruba-sever, návrh na záměr města prodat pozemky v k.ú. Heřmanice a 
k.ú. Slezská Ostrava, vše obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 2146/ZM1418/33 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 08492/RM1418/118 
  
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. 2760/1 

  

2) 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. 3509 

  

3) rozhodlo 

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

statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava, a to pozemek p.p.č. 

409/7 

  

4) rozhodlo 

  
o záměru města prodat části nemovitých věcí v  k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, ve 

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

-  část pozemku parc.č. 5247 o výměře 683 m2, dle geodetického zaměření, které je přílohou č. 

7/1 předloženého materiálu 

- část komunikace, umístěné na části pozemku parc.č. 5247 o výměře 683 m2, dle geodetického 

zaměření, které je přílohou č. 7/1 předloženého materiálu, 

to vše za podmínky, že část komunikace umístěna na předmětné části  pozemku bude před 

prodejem vyřazena z pasportu místních komunikací 

  

 
ZM_M 27 
Návrh koupit nemovité věci - pozemky v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 2147/ZM1418/33 

(zn.předkl.) 
32 
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k usnesení č. 08482/RM1418/118 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

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

- p.p.č. 538/1 

- p.p.č. 550/3 

od vlastníků: 

XXXXXXX XXXX XXXXX XXX, rok narození XXXX a XXXXXXX XXXXXX, rok 

narození XXXX, oba bydliště XXXXXX XXXXXX XXX XX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za cenu obvyklou celkem 184.160,00 Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo 

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

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

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

že předmětné nemovité věci statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  

3) rozhodlo 

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

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

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

statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  

 
ZM_M 28 
Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Radvanice a k.ú. Bartovice, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 2148/ZM1418/33 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 08498/RM1418/118 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 
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koupit nemovité věci: 

a) v k.ú. Radvanice, obec Ostrava, a to pozemky: 

- parc.č. 126/1 

- parc.č. 127 

- parc.č. 128/1 

- parc.č. 521 

- parc.č. 526/5 

- parc.č. 790/104 

- parc.č. 790/105 

- parc.č. 790/106 

- parc.č. 790/108 

- parc.č. 790/109 

- parc.č. 790/110 

- parc.č. 790/111 

- parc.č. 790/112 

- parc.č. 790/113 

- parc.č. 790/114 

- parc.č. 790/116 

- parc.č. 790/117 

- parc.č. 790/118 

- parc.č. 928/5 

- parc.č. 983/8 

- parc.č. 2148/10 

- parc.č. 2182/3 

- parc.č. 2214/1 

- parc.č. 3049 

b) v k.ú. Bartovice, obec Ostrava, a to pozemky: 

- parc.č. 1442/1 

- parc.č. 1442/3 

- parc.č. 1442/6 

- parc.č. 1442/15 

- parc.č. 1442/19 

- parc.č. 1442/23 

od vlastníka Asental Land, s.r.o., IČO 277 69 143, sídlo Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 

702 00 Ostrava, za cenu obvyklou ve výši celkem 2.776.404,00 Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) si vyhrazuje 

  
rozhodnutí označit nemovité věci, uvedené v bodu 1) návrhu usnesení, jakožto majetek svěřený 

městskému obvodu Radvanice a Bartovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 
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14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že předmětné 

nemovité věci statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  

3) rozhodlo 

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

obvodu Radvanice a Bartovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, 

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

věci statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  

 
ZM_M 29 
Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 2149/ZM1418/33 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 08490/RM1418/118 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
koupit nemovitou věc v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, a to pozemek p.p.č. 538/2, od 

vlastníka: 

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

XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX, za cenu obvyklou 37.580,00 Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo 

  
koupit nemovitou věc v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, a to pozemek p.p.č. 624/8, od 

vlastníka: 

- XXXXXXXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXXX 

XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za cenu obvyklou 22.130,00 Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, za podmínky, že před podpisem 

kupní smlouvy dojde k výmazu zástavních práv u věřitele Wüstenrot hypoteční banka a.s., IČO 

267 47 154, sídlo Na hřebenech II 1718/8, 140 00 Praha-Nusle 

  

3) si vyhrazuje 

  
rozhodnutí označit nemovité věci, uvedené v bodu 1) a 2) návrhu usnesení, jakožto majetek 

svěřený městskému obvodu Michálkovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 
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14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že předmětné 

nemovité věci statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  

4) rozhodlo 

  
označit nemovité věci, uvedené v bodu 1) a 2) návrhu usnesení, jakožto majetek svěřený 

městskému obvodu Michálkovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, 

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

věci statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  

 
ZM_M 30 
Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 2150/ZM1418/33 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 08499/RM1418/118 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

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

- parc.č. 437 

- parc.č. 442/1 

- parc.č. 3492 

od vlastníka Moravská obchodní a.s., IČO 257 92 784, sídlo Chrpová 644, 252 43 Průhonice, za 

cenu sjednanou v celkové výši 19.500.000,00 Kč 

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

Odůvodnění odchylky od ceny obvyklé je uvedeno v důvodové zprávě předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 31 
Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Přívoz, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 2151/ZM1418/33 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 08500/RM1418/118 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 
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koupit nemovité věci v k.ú. Přívoz, obec Ostrava, a to pozemky: 

- p.p.č. 239/1 

- p.p.č. 239/2 

- p.p.č. 1151 

- p.p.č. 1152 

od vlastníka Asental Land, s.r.o., IČO 277 69 143, sídlo Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 

702 00 Ostrava, za cenu obvyklou celkem 1.238.089,00 Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 32 
Návrh koupit spoluvlastnické podíly pozemku p.p.č. 292/23, k.ú. 
Michálkovice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 2152/ZM1418/33 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 08504/RM1418/118 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
koupit spoluvlastnické podíly pozemku p.p.č. 292/23, k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, a to od: 

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

XXXXX X X XXXXXXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 3/16) 

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

XX XXXXX X X XXXXXXXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 3/16) 

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

XXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 

3/8) 

za cenu obvyklou celkem ve výši 20.588,00 Kč 

a uzavřít Kupní smlouvu a vzdání se předkupního práva dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) si vyhrazuje 

  
rozhodnutí označit spoluvlastnické podíly pozemku p.p.č. 292/23, k.ú. Michálkovice, obec 

Ostrava, uvedené v bodu 1) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu 

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

Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že předmětné spoluvlastnické 

podíly uvedeného pozemku statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví 
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3) rozhodlo 

  
označit spoluvlastnické podíly pozemku p.p.č. 292/23, k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, 

uvedené v bodu 1) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Michálkovice 

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

pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že předmětné spoluvlastnické podíly uvedeného 

pozemku statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  

 
ZM_M 33 
Návrh prodat pozemek v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 2153/ZM1418/33 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 08489/RM1418/118 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
prodat pozemek parc. č. 1939/9 v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy, nesvěřeno městskému obvodu Krásné Pole 

do společného jmění manželů XXX XXXXXXXXXXX, datum narození XXX XX XXXX a 

XXXXXX XXXXXXXXX, datum narození XX XX XXXX, oba bydliště XXXXXXXX 

XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX 

za kupní cenu ve výši 39.520,-Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 34 
Návrh na záměr města prodat pozemek parc.č. 426/3, k. ú. Polanka nad 
Odrou, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 2154/ZM1418/33 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 08507/RM1418/118 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o záměru města prodat nemovitou věc v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, a to pozemek 

parc. č. 426/3, ost. plocha, jiná plocha, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený 
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městskému obvodu Polanka nad Odrou 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
ZM_M 35 
Návrh na záměr města prodat a neprodat nemovité věci v k. ú. Polanka 
nad Odrou, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 2155/ZM1418/33 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 08406/RM1418/117 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) projednalo 

  
žádost Povodí Odry, státního podniku, IČO 708 90 021, sídlo Ostrava, Moravská Ostrava, 

Varenská 49, PSČ 701 26, týkající se darování nemovitých věcí v k. ú. Polanka nad Odrou, obec 

Ostrava, a to pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřených městskému obvodu 

Polanka nad Odrou: 

- část pozemku parc. č. 30/2, zahrada, díl a), o výměře 1 m2 a část pozemku parc. č. 31/3, 

zahrada, díl b), o výměře 1 m2, obě části oddělené, sloučené a dle geometrického plánu č. 

3270-71/2017 nově označené jako pozemek parc. č. 30/3, zahrada 

- část pozemku parc. č. 31/2, zahrada, díl c), o výměře 5 m2 a část pozemku parc. č. 31/3, zahrada, 

díl d), o výměře 1 m2, obě části oddělené, sloučené a dle geometrického plánu č. 3270-71/2017 

nově označené jako pozemek parc. č. 31/4, zahrada 

- část pozemku parc. č. 1575/1, zahrada, o výměře 16 m2, dle geometrického plánu č. 

3264-65/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1575/4, zahrada 

- část pozemku parc. č. 1631/2, zahrada, o výměře 111 m2, dle geometrického plánu č. 

3265-66/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1631/7, zahrada 

- část pozemku parc. č. 1695, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 8 m2, dle geometrického 

plánu č. 3265-66/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1695/2, ost. plocha, jiná 

plocha 

- část pozemku parc. č. 1736/1, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 26 m2, dle geometrického 

plánu č. 3265-66/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1736/8, ost. plocha, jiná 

plocha 

- část pozemku parc. č. 1736/1, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 3 m2, dle geometrického 

plánu č. 3265-66/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1736/9, ost. plocha, jiná 

plocha 

- část pozemku parc.č. 1713, ost. plocha, ost. komunikace,  o výměře 1 m2, dle geometrického 

plánu č. 3268-69/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1713/2, ost. plocha, jiná 

plocha 

- část pozemku parc. č. 1725/3, zahrada, o výměře 212 m2, dle geometrického plánu č. 

3268-69/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1725/13, zahrada 

- část pozemku parc. č. 1725/3, zahrada, o výměře 3 m2, dle geometrického plánu č. 

3268-69/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1725/14, zahrada 
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- část pozemku parc. č. 1736/1, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 13 m2, dle geometrického 

plánu č. 3268-69/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1736/5, ost. plocha, jiná 

plocha 

- část pozemku parc. č. 1736/1, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 16 m2, dle geometrického 

plánu č. 3268-69/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1736/6, ost. plocha, jiná 

plocha 

- část pozemku parc. č. 1736/1, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 6 m2, dle geometrického 

plánu č. 3268-69/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1736/7, ost. plocha, jiná 

plocha 

- parc. č. 32/4, zahrada, o výměře 3 m2 

- parc. č. 57/1, trvalý travní porost, o výměře 287 m2 

- parc. č. 1574/2, zahrada, o výměře 250 m2 

- parc. č. 1725/2, zahrada, o výměře 50 m2 

  

2) rozhodlo 

  
o záměru města prodat nemovité věci v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, a to pozemky ve 

vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Polanka nad Odrou: 

- část pozemku parc. č. 30/2, zahrada, díl a), o výměře 1 m2 a část pozemku parc. č. 31/3, 

zahrada, díl b), o výměře 1 m2, obě části oddělené, sloučené a dle geometrického plánu č. 

3270-71/2017 nově označené jako pozemek parc. č. 30/3, zahrada 

- část pozemku parc. č. 31/2, zahrada, díl c), o výměře 5 m2 a část pozemku parc. č. 31/3, 

zahrada, díl d), o výměře 1 m2, obě části oddělené, sloučené a dle geometrického plánu č. 

3270-71/2017 nově označené jako pozemek parc. č. 31/4, zahrada 

- část pozemku parc. č. 1575/1, zahrada, o výměře 16 m2, dle geometrického plánu č. 

3264-65/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1575/4, zahrada 

- část pozemku parc. č. 1631/2, zahrada, o výměře 111 m2, dle geometrického plánu č. 

3265-66/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1631/7, zahrada 

- část pozemku parc.č. 1695, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 8 m2, dle geometrického 

plánu č. 3265-66/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1695/2, ost. plocha, jiná 

plocha 

- část pozemku parc. č. 1736/1, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 26 m2, dle 

geometrického plánu č. 3265-66/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1736/8, 

ost. plocha, jiná plocha 

- část pozemku parc. č. 1736/1, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 3 m2, dle geometrického 

plánu č. 3265-66/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1736/9, ost. plocha, jiná 

plocha 

- část pozemku parc. č. 1713, ost. plocha, ost. komunikace,  o výměře 1 m2, dle geometrického 

plánu č. 3268-69/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1713/2, ost. plocha, jiná 

plocha 

- část pozemku parc. č. 1725/3, zahrada, o výměře 212 m2, dle geometrického plánu č. 

3268-69/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1725/13, zahrada 

- část pozemku parc. č. 1725/3, zahrada, o výměře 3 m2, dle geometrického plánu č. 

3268-69/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1725/14, zahrada 

- část pozemku parc. č. 1736/1, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 13 m2, dle geometrického 

plánu č. 3268-69/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1736/5, ost. plocha, jiná 

plocha 
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- část pozemku parc. č. 1736/1, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 16 m2, dle geometrického 

plánu č. 3268-69/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1736/6, ost. plocha, jiná 

plocha 

- část pozemku parc. č. 1736/1, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 6 m2, dle geometrického 

plánu č. 3268-69/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1736/7, ost. plocha, 

jiná plocha 

- parc. č. 1574/2, zahrada, o výměře 250 m2 

- parc. č. 1725/2, zahrada, o výměře 50 m2  

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

3) rozhodlo 

  
že město nemá záměr prodat nemovité věci v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, ve 

vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Polanka nad Odrou, a to 

pozemek: 

- parc. č. 32/4, zahrada, o výměře 3 m2 

- parc. č. 57/1, trvalý travní porost, o výměře 287 m2 

  

 
ZM_M 36 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Svinov, v k.ú. 
Muglinov a návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Hrušov, 
vše obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 2156/ZM1418/33 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 08486/RM1418/118 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o záměru města prodat část nemovité věci: 

- část pozemku parc.č. 659/175 o výměře 137 m2 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Svinov, která je dle 

geometrického plánu č. 2805 - 84/2017 vyhotoveného pro k.ú. Svinov, který je přílohou č. 1 

předloženého materiálu, označena jako pozemek parc.č. 659/304 v k.ú. Svinov, obec Ostrava 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit  

  

2) rozhodlo 
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o záměru města prodat část nemovité věci: 

- část pozemku p.p.č. 162/44 o výměře 275 m2 v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava, která je 

dle geometrického plánu č. 2608 - 16/2017 vyhotoveného pro k.ú. Muglinov, který je přílohou č. 

3 předloženého materiálu, označena jako pozemek p.p.č. 162/55 v k.ú. Muglinov, obec Ostrava 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit  

  

3) rozhodlo 

  
že město nemá záměr prodat nemovité věci: 

- pozemek parc.č. 588/1 

- pozemek parc.č. 588/2 

- pozemek parc.č. 588/3 

- pozemek parc.č.585 

- pozemek parc.č. 590/2 

- pozemek parc.č. 592 

- pozemek parc.č. 593 

- pozemek parc.č. 1876/1 

- pozemek parc.č. 1877 

- pozemek parc.č. 605/1 

- pozemek parc.č. 605/2 

- pozemek parc.č. 606 

- pozemek parc.č. 607, 

všechny v k.ú. Hrušov, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeny 

městskému obvodu Slezská Ostrava 

  

 
ZM_M 37 
Návrh na záměr města prodat a neprodat pozemky v k. ú. Radvanice, 
obec Ostrava, návrh na záměr města darovat a přijmout darem pozemky 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 2157/ZM1418/33 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 08496/RM1418/118 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  o záměru města prodat pozemek parc. č. 2028/3 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Radvanice a Bartovice 

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

  
že nemá záměr prodat pozemek parc. č. 2028/2 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Radvanice a Bartovice 

  

3) rozhodlo 

  o záměru města darovat části pozemků v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle 

geometrického plánu č. 5780-32/2017 vyhotoveného pro katastrální území Moravská Ostrava, a 

to: 

-  část pozemku parc. č. 1293/7 o výměře 184 m2, která je označena jako pozemek parc. č. 

1293/7, 

- část pozemku parc. č. 974/7 o výměře 38 m2,  která je nově označena jako pozemek parc. č. 

974/15 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

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

a Přívoz 

- část pozemku parc. č. 672/1 (díl a) o výměře 57 m2 a část pozemku parc. č. 3519/3 (díl b) o 

výměře 53 m2, obě ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz, které jsou sloučené a nově označené jako pozemek parc. č. 672/5 o 

výměře 110 m2, 

Moravskoslezskému kraji, hospodaření se svěřeným majetkem kraje Správa silnic 

Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace se sídlem Úprkova 1, 702 23, Ostrava - 

Přívoz, IČO: 000 95 711 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit  

  

4) rozhodlo 

  přijmout darem části pozemku v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle geometrického plánu 

č. 5780-32/2017 vyhotoveného pro katastrální území Moravská Ostrava, od vlastníka 

Moravskoslezský kraj, hospodaření se svěřeným majetkem kraje Správa silnic 

Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizaci se sídlem Úprkova 1, 702 23, Ostrava - 

Přívoz, IČO: 000 95 711, a to části pozemku parc. č. 974/2: 

-  o výměře 20 m2, která je nově označena jako pozemek parc. č. 974/16 

-  o výměře 20 m2, která je nově označena jako pozemek parc. č. 974/17 

-  o výměře 46 m2, která je nově označena jako pozemek parc. č. 974/18 

-  o výměře 36 m2, která je nově označena jako pozemek parc. č. 974/11 

-  o výměře 85 m2, která je nově označena jako pozemek parc. č. 974/12 

-  o výměře 173 m2, která je nově označena jako pozemek parc. č. 974/13 

-  o výměře 62 m2, která je nově označena jako pozemek parc. č. 974/14, 

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

a zahájit jednání, týkající se uzavření příslušné darovací smlouvy 
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ZM_M 38 
Návrh na záměr města neprodat pozemky v k.ú. Stará Bělá, obec 
Ostrava, návrh na záměr města nesměnit pozemky v k.ú. Zábřeh-VŽ, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 2158/ZM1418/33 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 08487/RM1418/118 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
že město nemá záměr prodat 

níže uvedené nemovité věci v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava, nesvěřené městskému obvodu Stará 

Bělá, a to: 

- pozemek parc.č. 2879/15 

- pozemek parc.č. 2886/15 

- pozemek parc.č. 2902/2 

- pozemek parc.č. 2902/4 

- pozemek parc.č. 2904/27 

- pozemek parc.č. 3853/16  

  

2) rozhodlo 

  
že město nemá záměr směnit 

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

Ostravy, svěřené městskému obvodu Vítkovice, a to:  

- část pozemku p.p.č. 526/13, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 160 m2 

- část pozemku p.p.č. 526/13, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 49 m2   

dle geodetického zaměření pozemků ze dne 1. 1. 2016, vyhotoveného společností Geodak, 

s.r.o.   

za 

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

VELKÝ, spol. s r.o., Jánská 1660/28, 746 01 Opava, IČO: 447 38 633, a to: 

- část pozemku p.p.č. 526/5, ost. plocha, jiná plocha o výměře 39 m2 

- část pozemku p.p.č. 528/10, ost. plocha, manipulační plocha o výměře 23 m2 

dle geodetického zaměření pozemků ze dne 1. 1. 2016, vyhotoveného společností Geodak, 

s.r.o.   
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ZM_M 39 
Návrh na záměr města neprodat část pozemku (lokalita ul. Cingrova), 
návrh na záměr města prodat pozemky (ul. Pelclova), návrh na záměr 
města neprodat části pozemků (lokalita Na Karolíně), vše v k.ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 2159/ZM1418/33 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 08488/RM1418/118 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
že nemá záměr prodat, případně zřídit právo stavby 

k části pozemku parc. č. 2620/93 o výměře 280 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

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

Přívoz 

dle zákresu, který je přílohou č. 1/5 předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo 

  
o záměru města prodat pozemky, a to:  

pozemek parc. č. 4131/1 

pozemek parc. č. 4131/2 

pozemek parc. č. 4131/3 

pozemek parc. č. 4131/4 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

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

Přívoz 

a zároveň rozhodlo  prodat všechny tyto výše uvedené nemovité věci společně, nebo 

kteroukoliv z nich jednotlivě, případně i více uvedených věcí, přičemž si zároveň vyhrazuje 

právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

3) rozhodlo 

  
že nemá záměr prodat části pozemků, a to: 

- část pozemku parc. č. 3463/10 o výměře  278 m2  v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřenou městskému obvodu, která je dle 

geometrického plánu č. 5775-21050/2017 vyhotoveného pro k. ú. Moravská Ostrava, označena 

jako pozemek parc. č. 3463/58 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
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- část pozemku parc. č. 3463/11 o výměře 1828 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřenou městskému obvodu, která je dle 

geometrického plánu č. 5775-21050/2017 vyhotoveného pro k. ú. Moravská Ostrava, označena 

jako pozemek parc. č. 3463/60 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

- část pozemku parc. č. 3463/12 o výměře 37 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřená městskému obvodu, která je dle 

geometrického plánu č. 5775-21050/2017 vyhotoveného pro k. ú. Moravská Ostrava, označena 

jako pozemek parc. č. 3463/59 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

- část pozemku parc. č. 3463/1 o výměře 381 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřená městskému obvodu, která je dle 

geometrického plánu č. 5775-21050/2017 vyhotoveného pro k. ú. Moravská Ostrava, označena 

jako pozemek parc. č. 3463/62 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

- část pozemku parc. č. 4246/22 o výměře 103 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřená městskému obvodu, která je dle 

geometrického plánu č. 5775-21050/2017 vyhotoveného pro k. ú. Moravská Ostrava, označena 

jako pozemek parc. č.  4246/51 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

  

 
ZM_M 52 
Návrh koupit pozemek v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 2160/ZM1418/33 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 08565/RM1418/119 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
koupit pozemek parc.č. 147/4 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava od společnosti 

AKAREI.CZ, s.r.o., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Velká 2984/23, PSČ 702 00, IČO 277 

92 641 za kupní cenu ve výši 50.000,- Kč a uzavřít kupní smlouvu, dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 

  

 
ZM_M 53 
Návrh na svěření majetku městskému obvodu Poruba 
  
Usnesení číslo: 2161/ZM1418/33 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 08566/RM1418/119 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) si vyhrazuje 

  
rozhodnutí označit níže uvedený majetek jakožto majetek svěřený dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) 
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Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn 

a doplňků, městskému obvodu Poruba 

- Cyklostezka, chodníky (SO 101.2) na pozemcích parc. č. 838, 839, 840, 891, 892, 893/1, 894/1, 

895/3, 895/4, 895/5, 896/70, 896/74, 897, 898/1, 898/7, 898/8, 898/10, 1084/1, 1084/24, 1114/1, 

1114/2, 1114/3, 1161, 1162, 1195/1, 1197, 2955/1, 2969/1, 2990, 2994 v katastrálním území 

Poruba, obec Ostrava a na pozemcích parc. č. 991/11, 4425/1, 4426/18 v katastrálním území 

Poruba-sever, obec Ostrava, vedené pod inventárním číslem 157873 v pořizovací hodnotě 

13.864.625,54 Kč, 

- pozemek parc. č. 895/3, v k. ú. Poruba, obec Ostrava, ostatní plocha, ostatní komunikace, inv. 

č. 101243 v hodnotě 5.242,- Kč,     

- pozemek parc. č. 2990, v k. ú. Poruba, obec Ostrava,  ostatní plocha, zeleň, inv. č. 51066 v 

hodnotě 2.568.320,- Kč,     

- pozemek parc. č. 4425/1 v k. ú. Poruba - sever,  obec Ostrava, ostatní plocha, ostatní 

komunikace, inv. č. 52634 v hodnotě 2.514.400,- Kč,     

- pozemek parc. č. 4426/18 v k. ú. Poruba - sever, obec Ostrava, ostatní plocha, silnice, inv. č. 

157987 v hodnotě 4.495,31 Kč.    

  

2) rozhodlo 

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

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

Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků 

  

 
ZM_M 54 
Návrh na svěření majetku městskému obvodu Vítkovice 
  
Usnesení číslo: 2162/ZM1418/33 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 08567/RM1418/119 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) si vyhrazuje 

  
rozhodnutí označit níže uvedený majetek jakožto majetek svěřený dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) 

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

a doplňků, městskému obvodu Vítkovice 

Samostatná stezka pro cyklisty (SO 01) Cyklostezka v úseku od km 2,480 – do km 3,890, na 

pozemcích parc. č. 1301/1, 1301/2, 1301/4 a 1304/1 v katastrálním území Vítkovice, obec 

Ostrava, vedená pod inventárním číslem 154454 v pořizovací hodnotě 7.524.038,08 Kč 
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2) rozhodlo 

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

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

města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků 

  

3) žádá 

  
starostu městského obvodu Vítkovice o zajištění udržitelnosti projektu ”Cyklostezky – úsek 

Slezskoostravský hrad, Hrabová“ 

•dle podmínek stanovených ve smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady ev. č. 

1578/2013/OER a o spolupráci s odborem strategického rozvoje MMO při administraci 

pravidelných zpráv o udržitelnosti projektu 

•dle podmínek stanovených ve smlouvě o financování z úvěru Evropské investiční banky  ev. č. 

3100/2008/OFR a o spolupráci s odborem financí a  rozpočtu MMO v případě potřeby 

  

 Vyřizuje: Petr Dlabal, T: 15.12.2027 

 starosta městského obvodu Vítkovice 

  
 

ZM_M 55 
Návrh na učinění souhlasného prohlášení o vlastnictví pozemků v k. ú. 
Heřmanice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 2163/ZM1418/33 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 08568/RM1418/119 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
na straně statutárního města Ostravy učinit spolu 

s ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 

390/42,128 00 Praha 2, IČO: 69797111 

souhlasné prohlášení ve věci zápisu vlastnického práva k nemovitým věcem, a to: 

- pozemku p.č.st. 500 zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba: bez čp/če jiná stavba 

- pozemku p.p.č. 425/3 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha 

v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava,  dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 
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ZM_M 56 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Heřmanice a v k. ú. 
Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 2164/ZM1418/33 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 08577/RM1418/119 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

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

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

- pozemek p. č. st. 546/3, jehož součástí je stavba č. p. 752, adminis, včetně součástí (viz příloha 

č. 1) 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodlo 

  
o záměru města prodat nemovitou věc, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřenou 

městskému obvodu Slezská Ostrava, a to: 

- pozemek parc. č. 754, v k.ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava (viz příloha č. 2) 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
ZM_M 57 
Návrh na záměr města neprodat pozemek v k. ú. Svinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 2165/ZM1418/33 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 08578/RM1418/119 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
že město nemá záměr prodat pozemek parc. č. 1913/13 v k. ú. Svinov, obec Ostrava, ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřený městskému obvodu Svinov, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 
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ZM_M 58 
Návrh na záměr města zřídit právo stavby k části pozemku v k. ú. 
Poruba, obec Ostrava svěřený městskému obvodu Poruba 
  
Usnesení číslo: 2166/ZM1418/33 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 08580/RM1418/119 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o záměru města 

zřídit právo stavby k části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený 

městskému obvodu Poruba parc. č. 1571/4, ost. plocha - jiná plocha o výměře 173 m2, která je 

dle geometrického plánu č. 3006 - 23/2017 ze dne 27.04.2017 vyhotoveného pro k. ú. Poruba, 

označena jako pozemek parc. č. 1571/5 v k. ú. Poruba, obec Ostrava (ul. Havanská), 

dle geometrického plánu č. 3006 - 23/2017, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

  

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
ZM_M 59 
Návrh na záměr města zřídit právo stavby k nemovitostem v k. ú. Svinov, 
obec Ostrava svěřených městskému obvodu Svinov 
  
Usnesení číslo: 2167/ZM1418/33 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 08581/RM1418/119 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
zrušit usnesení zastupitelstva města č. 1958/ZM1418/30 ze dne 15.11.2017, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo 

  
o záměru města 

zřídit právo stavby k nemovitostem ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřeným 

městskému obvodu Svinov, a to: 

- k pozemku parc. č. 3475/30, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 16 m2 
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- k pozemku parc. č. 3475/29, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 1 m2 

- k pozemku parc. č. 3162/9, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 2 m2 

- k pozemku parc. č. 3162/8, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 1 m2 

- k pozemku parc. č. 3162/7, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 4 m2 

- k pozemku parc. č. 3162/4, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 1 448 m2 

- k části pozemku parc. č. 3475/1 o výměře 158 m2, která je dle geometrického plánu č. 2794 - 

707/2017, vyhotoveného pro k. ú. Svinov, označena jako pozemek parc. č. 3475/31 v k. ú. 

Svinov 

- k části pozemku parc. č. 3162/1 o výměře 181 m2, která je dle geometrického plánu č. 2794 - 

707/2017, vyhotoveného pro k. ú. Svinov, označena jako pozemek parc. č. 3162/10 v k. ú. 

Svinov 

- k části pozemku parc. č. 3475/15 o výměře 1 446 m2, která je dle geometrického plánu č. 2794 

- 707/2017, vyhotoveného pro k. ú. Svinov, označena jako pozemek parc. č. 3475/15 v k. ú. 

Svinov 

(ul. Sjízdná x ul. Opavská, v blízkosti prodejny Lídl Česká republika v.o.s. v Ostravě - Svinově) 

dle geometrického plánu 2794 - 707/2017, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
ZM_M 60 
Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 2168/ZM1418/33 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 08582/RM1418/119 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o záměru města směnit nemovité věci v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního 

města Ostrava, nesvěřené a svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, a to: 

- část pozemku p. p. č. 225, zahrada, díl g), o výměře 48 m2  a část pozemku p. č. st. 10, zast. 

plocha a nádvoří, zbořeniště, díl h), o výměře 233 m2, dle pracovní verze geometrického plánu č. 

2252-6/2018 oddělené, sloučené a nově označené jako pozemek p. p. č. 1621, ost. plocha, jiná 

plocha, o výměře 281 m2, 

- část pozemku p. p. č. 213/1, zahrada, o výměře 218 m2, dle pracovní verze geometrického plánu 

č. 2252-6/2018 oddělenou a nově označenou jako pozemek p. p. č.213/1, zahrada, 

- část pozemku p. č. st. 579, zast. plocha  a nádvoří, zbořeniště, díl d), o výměře 229 m2, část 

pozemku p. p. č. 213/2, zahrada, díl e), o výměře 221 m2 a část pozemku p. p. č. 995/11, zahrada, 

díl f), o výměře 57 m2, dle pracovní verze geometrického plánu č. 2252-6/2018 oddělené, 

sloučené a nově označené jako pozemek p. p. č. 213/2, zahrada, o výměře 507 m2, 

- část pozemku p.p.č. 995/1, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 16 m2, dle pracovní verze 

geometrického plánu č. 2252-6/2018 oddělenou a nově označenou jako pozemek p. p. č. 995/17, 

ost. plocha, jiná plocha 
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za 

nemovité věci v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, ve vlastnictví XXXXXX XXXXXXXX, rok 

narození XXXX, bydliště XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXX, a to za: 

- část pozemku p. p. č. 231/2, zahrada, o výměře 1027 m2, dle pracovní verze geometrického 

plánu č. 2252-6/2018 oddělenou a nově označenou jako pozemek p. p. č. 231/2, zahrada, 

- část pozemku p. p. č. 911, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 276 m2, dle pracovní verze 

geometrického plánu č. 2252-6/2018 oddělenou a nově označenou jako pozemek p. p. č. 911/1, 

ost. plocha, ost. komunikace 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit, to vše za podmínky, že zastupitelstvo 

městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz vydá kladné stanovisko k záměru města směnit 

nemovité věci, svěřené městskému obvodu 

  

 
ZM_M 61 
Návrh na změnu části usnesení ZMO č. 1677/ZM1418/26 v bodě 1) ze dne 
10. 5. 2017 
  
Usnesení číslo: 2169/ZM1418/33 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 08583/RM1418/119 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
změnit část svého usnesení č. 1677/ZM1418/26 v bodě 1)  ze dne 10. 5. 2017, a to tak, že se 

vypouští text: 

“část pozemku parc.č. 295 o výměře 291 m2 ...”, ” ... nově označena jako pozemek parc.č. 295/2” 

a nahrazuje se textem 

“část pozemku parc.č. 295 o výměře 290 m2 ...”, ”... nově označena jako pozemek parc.č. 295/9” 

  

 
ZM_M 62 
Návrh darovat nemovité věci v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 2170/ZM1418/33 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 08584/RM1418/119 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
darovat 
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níže uvedené nemovité věci v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, svěřené městskému obvodu Vítkovice, a to: 

- pozemek parc.č. 996/2, zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 754, obč. 

vybavenost   

- pozemek parc.č. 995/2 včetně součástí a příslušenství (přípojka dešťové kanalizace, přípojka 

splaškové kanalizace a vodovodní přípojka) 

- pozemek parc.č. 996/1 včetně součástí  

- pozemek parc.č. 997, zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 378, obč. vybavenost 

Moravskoslezskému kraji, 28. října 2771/117, 702 18 Ostrava, IČO: 708 90 

a uzavřít darovací smlouvu se zákazem zcizení a smlouvu o zřízení služebnosti dle přílohy č. 5 

předloženého materiálu    

  

 
ZM_M 63 
Návrh přijmout darem nemovité věci a návrh koupit nemovité věci v k.ú. 
Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava - vše v rámci projektu “Cyklostezka 
Odra - Morava - Dunaj v Moravskoslezském kraji” 
  
Usnesení číslo: 2171/ZM1418/33 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 08586/RM1418/119 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
přijmout darem nemovité věci, a to pozemky: 

a) v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 

- p.p.č. 971/11 

- p.p.č. 971/29 

- p.p.č. 1120/8 

- p.p.č. 1120/9 

- p.p.č. 1120/10 

b) v k.ú. Přívoz, obec Ostrava 

- p.p.č. 784/5 

- p.p.č. 784/6 

c) v k.ú. Koblov, obec Ostrava 

- spoluvlastnický podíl k pozemku parc.č. 915/27 ve výši 1/2 

d) v k.ú. Koblov, obec Ostrava 

- parc.č. 873/1 

- parc.č. 915/19 
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- parc.č. 915/23 

e) v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava 

- parc.č. 895/3 

- parc.č. 895/5 

- parc.č. 899/7 

- parc.č. 899/18 

- parc.č. 926/12 

- parc.č. 926/41 

- parc.č. 926/42 

- parc.č. 926/43 

- parc.č. 928/11 

od vlastníka Region Poodří, IČO 695 81 762, sídlo Bartošovice č.p. 1, 742 54 Bartošovice 

a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo 

  
koupit nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, a to: 

- část pozemku p.p.č. 971/13, trvalý travní porost, o výměře 25 m2, která je dle geometrického 

plánu č. 3299-56c/2015 oddělena a nově označena jako pozemek p.p.č. 971/25, ost. plocha, ost. 

komunikace 

- část pozemku p.p.č. 971/16, trvalý travní porost, o výměře 6 m2, která je dle geometrického 

plánu č. 3299-56c/2015 oddělena a nově označena jako pozemek p.p.č. 971/26, trvalý travní 

porost 

- část pozemku p.p.č. 971/16, trvalý travní porost, o výměře 24 m2, která je dle geometrického 

plánu č. 3299-56c/2015 oddělena a nově označena jako pozemek p.p.č. 971/27 

od podílových spoluvlastníků: 

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

XXXXXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 1/6) 

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

XX XXXXXXXX XXXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 1/6) 

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

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

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

XXXXXXXXXXXXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 1/4) 

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

XX XXXXXXXX XXXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 1/6) 

za celkovou cenu obvyklou 13.740,00 Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 
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ZM_M 40 
Návrh na poskytnutí účelové investiční dotace Moravskoslezskému kraji 
na spolufinancování stavby v oblasti dopravní infrastruktury, 
mimoúrovňového křížení “Rekonstrukce MÚK Bazaly - II. etapa” 
  
Usnesení číslo: 2172/ZM1418/33 

(zn.předkl.) 
34 

  
k usnesení č. 08510/RM1418/118 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o poskytnutí účelové investiční dotace Moravskoslezskému kraji se sídlem: 28. října 117, 702 18 

Ostrava, IČO: 70890692 na spolufinancování stavby “Rekonstrukce MÚK Bazaly - II. etapa” ve 

výši 13 634 745,-  Kč z rozpočtu statutárního města Ostrava 

  

2) rozhodlo 

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

města Ostravy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 64 
Návrh na pořízení Změny č. 2 Územního plánu Ostravy zkráceným 
postupem 
  
Usnesení číslo: 2173/ZM1418/33 

(zn.předkl.) 
34 

  
k usnesení č. 08598/RM1418/119 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
na základě rozhodnutí zastupitelstva města o pořízení změny Územního plánu Ostravy v 

usnesení č. 0799/ZM1418/11 ze dne 25.11.2015, 1473/ZM1418/22 ze dne 14.12.2016 a 

1869/ZM1418/28 ze dne 20.9.2017 o pořizování Změny č. 2 Územního plánu Ostravy 

zkráceným postupem dle § 55a zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon”) 

  

2) rozhodlo 

  
o ukončení pořizování změny Územního plánu Ostravy v lokalitách č. 24, 51, 57, 60, 64A, 64D, 

64E, 64F, 64G, 64H, 64I, 64J, 64K, 64L dle důvodové zprávy předloženého materiálu 
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3) rozhodlo 

  
o pozastavení pořizování změny územního plánu Ostravy v lokalitě č. 65 dle důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

4) rozhodlo 

  
o pořízení změny Územního plánu Ostravy u položek č. 161 a 169 zkráceným postupem podle § 

55a stavebního zákona dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

5) rozhodlo 

  
na základě § 43 odst. 3 stavebního zákona v rámci změny č. 2 Územního plánu Ostravy doplnit 

prvky regulačního plánu v území vymezeném v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  

6) schvaluje 

  
obsah návrhu Změny č. 2 Územního plánu Ostravy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

7) rozhodlo 

  
rozdělit položky Změny č. 2 Územního plánu Ostravy do dvou samostatných změn 2a, 2b dle 

důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 41 
Informace České asociace odpadového hospodářství, Spolku veřejně 
prospěšných služeb a Sdružení komunálních služeb k riziku navýšení 
nákladů za odpadové hospodářství obcí a měst 
  
Usnesení číslo: 2174/ZM1418/33 

(zn.předkl.) 
33 

  
k usnesení č. 08527/RM1418/118 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o přijetí zamítavého stanoviska k navrhované novele zákona o odpadech 

  

2) schvaluje 
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návrh odpovědi dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) pověřuje 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřinu Šebestovou podpisem odpovědi 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 21.03.2018 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

ZM_M 65 
Poskytnutí bezúročných zápůjček za účelem předfinancování výdajů na 
pořízení kotlů v rámci dotačního programu “Kotlíkové dotace v 
Moravskoslezském kraji” 
  
Usnesení číslo: 2175/ZM1418/33 

(zn.předkl.) 
33 

  
k usnesení č. 08599/RM1418/119 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o poskytnutí bezúročných zápůjček z rozpočtu statutárního města Ostravy v celkové výši 235 

000 Kč fyzickým osobám uvedeným ve smlouvách v přílohách č. 1 a 2 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 a 2 

předloženého materiálu mezi statutárním městem Ostrava a shora uvedenými fyzickými 

osobami 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- snižují neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu: 

§ 3713, pol. 5660, ORJ 190 .................................................... o 235 tis. Kč 

- zvyšují investiční půjčené prostředky obyvatelstvu: 

§ 3713, pol. 6460, ORJ 190 .................................................... o 235 tis. Kč 

  

3) ukládá 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 22.03.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

ZM_M 66 
Návrh na poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji na 
spolufinancování projektu “Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 
2. výzva” 
  
Usnesení číslo: 2176/ZM1418/33 

(zn.předkl.) 
33 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ve výši 228 768 Kč za účelem 

spolufinancování výměny kotlů v rámci projektu “Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 

2. výzva” a o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu mezi 

statutárním městem Ostrava a Moravskoslezským krajem, IČ: 708 90 692, se sídlem 28. října 

117, 702 18 Ostrava 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- snižují ostatní neivestiční výdaje: 

§ 3713, pol. 5909, ORJ 190 ........................................................ o 229 tis. Kč 

- zvyšují investiční transfery: 

§ 3713, pol. 6342, ORJ 190 ........................................................ o 229 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
radě města 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.03.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

ZM_M 67 
Podnět občana statutárního města Ostravy 

(zn.předkl.) 
33 



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 64/64  
  

  
Usnesení číslo: 2177/ZM1418/33 
  
k usnesení č. 08601/RM1418/119 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) projednalo 

  
žádost občana statutárního města Ostravy na projednání jeho návrhu změny obecně závazné 

vyhlášky dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a schválilo návrh odpovědi dle přílohy č. 

2 předloženého materiálu  

  

2) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

zaslat odpověď občanu statutárního města Ostravy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 20.03.2018 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

ZM_M 42 
Návrh na uzavření Smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti na území 
Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou pro oblast 
Frýdecko-Místecko 
  
Usnesení číslo: 2178/ZM1418/33 

(zn.předkl.) 
39 

  
k usnesení č. 08534/RM1418/118 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) si vyhrazuje 

  
rozhodnout o uzavření Smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského 

kraje veřejnou linkovou dopravou pro oblast Frýdecko-Místecko mezi statutárním městem 

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

  

2) rozhodlo 

  
o uzavření Smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje 

veřejnou linkovou dopravou pro oblast Frýdecko-Místecko mezi statutárním městem Ostrava a 

Moravskoslezským krajem, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

  
 


