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Přehled usnesení zastupitelstva města dle čísel ze dne: 11.04.2018 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

2179/ZM1418/34 ZM_M 0 Schválení programu 34. zasedání zastupitelstva 

města konaného dne 11.04.2018 

35 

2180/ZM1418/34 ZM_M 0 Volba ověřovatelů zápisu z 34. zasedání 

zastupitelstva města konaného dne 11.04.2018 

72 

2181/ZM1418/34 ZM_M 0 Zpráva ověřovatelů zápisu z 33. zasedání 

zastupitelstva města 

72 

2182/ZM1418/34 ZM_M 1 Informace o činnosti orgánů města 35 

2183/ZM1418/34 ZM_M 3 Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a 

vnitřní bezpečnosti na území města Ostravy za rok 

2017 

35 

2184/ZM1418/34 ZM_M 4 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava v roce 

2017 

35 

2185/ZM1418/34 ZM_M 5 Návrh na uzavření Smlouvy o poskytnutí 

vyrovnávací platby za poskytování služeb v 

obecném hospodářském zájmu s 

Moravskoslezským inovačním centrem Ostrava, a. 

s. 

35 

2186/ZM1418/34 ZM_M 56 Návrh na uzavření darovací smlouvy k nemovitým 

věcem v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

(lokalita Na Karolině, Havlíčkovo nábřeží, 

Smetanovo náměstí, Černá louka) 

32 

2187/ZM1418/34 ZM_M 6 Zpráva o činnosti komisí rady města za rok 2017 35 

2188/ZM1418/34 ZM_M 7 Volba přísedících Okresního soudu v Ostravě 35 

2189/ZM1418/34 ZM_M 8 Návrh na poskytnutí bezúročných zápůjček 

zaměstnancům dle Statutu sociálního fondu 

zaměstnanců statutárního města Ostravy 

zařazených do magistrátu města Ostravy 

35 

2190/ZM1418/34 ZM_M 36 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 

2191/ZM1418/34 ZM_M 37 Anonymní podání na působení předsedy dozorčí 

rady Ekovy Electric a.s., adresovaný primátorovi a 

členům zastupitelstva města 

35 

2192/ZM1418/34 ZM_M 38 Informace o vyřízení dotazů, připomínek a 

podnětů členů zastupitelstva města vznesených na 

33. zasedání zastupitelstva města dne 7.3.2018 

35 

2193/ZM1418/34 ZM_M 39 Návrh na vstup statutárního města Ostrava do 

asociace Národní síť Zdravých měst ČR 

35 

2194/ZM1418/34 ZM_M 40 Aktualizace Akčního plánu Strategického plánu 

rozvoje města Ostravy na období 2017-2023 a 

vyhodnocení hlavních ukazatelů Strategického 

plánu pro rok 2018 

35 
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2195/ZM1418/34 ZM_M 9 Informace o změně služeb Slezské diakonie a 

návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o 

poskytnutí dotace č. 0232/2018/SVZ a dodatku č. 

3 ke smlouvě o poskytnutí víceleté dotace č. 

0352/2015/SVZV 

30 

2196/ZM1418/34 ZM_M 41 Návrh na uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o 

poskytnutí víceleté dotace č. 0343/2015/SVZV 

30 

2197/ZM1418/34 ZM_M 42 Návrh na poskytnutí mimořádné neinvestiční 

účelové dotace a daru za účelem zabezpečení 

prevence kriminality 

30 

2198/ZM1418/34 ZM_M 10 Návrh na poskytnutí účelové investiční dotace 

Vysoké škole báňské – Technické univerzitě 

Ostrava na pořízení audiovizuálního pořadu pro 

Planetárium Ostrava 

31 

2199/ZM1418/34 ZM_M 43 Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových 

dotací v rámci výzvy “90. výročí od úmrtí českého 

hudebního skladatele Leoše Janáčka” 

31 

2200/ZM1418/34 ZM_M 44 Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových 

dotací v rámci výzvy “100 let republiky: Ostrava 

1918 - 2018” 

31 

2201/ZM1418/34 ZM_M 11 Žádost Českého atletického svazu o rozšíření 

podmínek použití dotace a navýšení účelové 

dotace plynoucí z veřejnoprávní smlouvy č. 

2891/2016/ŠaS 

46 

2202/ZM1418/34 ZM_M 12 Návrh na vyhlášení nejlepších sportovců a 

společensky odpovědné firmy města Ostravy za 

rok 2017 a na poskytnutí peněžitých darů 

46 

2203/ZM1418/34 ZM_M 45 Návrh na uzavření dodatku k veřejnoprávní 

smlouvě o poskytnutí účelové dotace obchodní 

společnosti Sportovní a rekreační zařízení města 

Ostravy, s.r.o., na projekt Sportovní areál U 

Cementárny - II. etapa 

46 

2204/ZM1418/34 ZM_M 46 Schválení registrace akce a rozhodnutí o 

poskytnutí dotace v rámci Integrovaného 

regionálního operačního programu 

(IROP)projektu “Klíče pro budoucnost našich dětí 

ve školských zařízeních města Ostravy II” a 

“Integrace handicapovaných a učebna pro 

řemeslné a technické obory” 

46 

2205/ZM1418/34 ZM_M 47 Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace z 

rozpočtu statutárního města Ostravy organizaci 

Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje 

46 

2206/ZM1418/34 ZM_M 48 Účelové neinvestiční dotace na zajištění 

povinného plaveckého výcviku žáků základních 

škol v roce 2018 

46 

2207/ZM1418/34 ZM_M 49 Návrh na nabytí výrobně-technického areálu v k.ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava 

32 
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2208/ZM1418/34 ZM_M 13 Návrhy dodatků zřizovacích listin 25 

příspěvkových organizací zřízených 

zastupitelstvem města Ostravy - aktualizace 

účetního stavu majetku ke dni 31.12.2017 

34 

2209/ZM1418/34 ZM_M 14 Návrh přijmout darem nemovitou věc v k.ú. 

Slezská Ostrava, obec Ostrava 

32 

2210/ZM1418/34 ZM_M 15 Návrh darovat nemovitou věc v k.ú. Lhotka u 

Ostravy, obec Ostrava 

32 

2211/ZM1418/34 ZM_M 16 Návrh na svěření pozemků městským obvodům: 

Nová Ves, Vítkovice, Moravská Ostrava a 

Mariánské Hory a Hulváky, nesvěření městskému 

obvodu Vítkovice, odejmutí a neodejmutí 

pozemků městskému obvodu Mariánské Hory a 

Hulváky 

32 

2212/ZM1418/34 ZM_M 17 Návrh na záměr města nedarovat části nemovité 

věci v k.ú. Muglinov, obec Ostrava 

32 

2213/ZM1418/34 ZM_M 18 Návrh směnit nemovité věci v k.ú. Svinov, obec 

Ostrava, návrh svěřit nemovitou věc v k.ú. Svinov, 

obec Ostrava, městskému obvodu Svinov 

32 

2214/ZM1418/34 ZM_M 19 Návrh na záměr města nesměnit nemovité věci v 

k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava 

32 

2215/ZM1418/34 ZM_M 20 Návrh koupit nemovitou věc v k.ú. Michálkovice, 

obec Ostrava 

32 

2216/ZM1418/34 ZM_M 21 Návrh koupit nemovité věci v rámci stavby 

“Autobusová zastávka MK Karla Svobody” v k.ú. 

Stará Plesná, obec Ostrava 

32 

2217/ZM1418/34 ZM_M 22 Návrh koupit nemovitou věc v k. ú. Muglinov, 

obec Ostrava 

32 

2218/ZM1418/34 ZM_M 23 Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Svinov, obec 

Ostrava 

32 

2219/ZM1418/34 ZM_M 24 Návrh koupit nemovitou věc v rámci stavby 

“Cyklostezka Polanka nad Odrou - železniční 

přejezd, ul. K Pile” v k.ú. Polanka nad Odrou, 

obec Ostrava 

32 

2220/ZM1418/34 ZM_M 25 Návrh koupit nemovitou věc v k.ú. Nová Ves u 

Ostravy, obec Ostrava 

32 

2221/ZM1418/34 ZM_M 26 Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Poruba-sever, 

obec Ostrava a návrh svěřit nemovité věci v k.ú. 

Poruba-sever, obec Ostrava, městskému obvodu 

Poruba 

32 

2222/ZM1418/34 ZM_M 27 Návrh prodat pozemek parc.č. 190/19 v k. ú. 

Hrabová, obec Ostrava 

32 

2223/ZM1418/34 ZM_M 28 Návrh na záměr města prodat část nemovité věci v 

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

města nesměnit nemovité věci v k.ú. Stará Bělá, 

obec Ostrava 

32 
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2224/ZM1418/34 ZM_M 29 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v 

obchodně podnikatelském areálu v k. ú. Mošnov, 

obec Mošnov ve správě Společnosti pro využití 

letiště Ostrava - Mošnov, a.s.(SOM) 

32 

2225/ZM1418/34 ZM_M 30 Návrh na záměr města neprodat pozemek v k. ú. 

Frýdlant nad Ostravicí, obec Frýdlant nad 

Ostravicí 

32 

2226/ZM1418/34 ZM_M 31 Návrh na záměr města neprodat pozemky, vše v 

k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

32 

2227/ZM1418/34 ZM_M 32 Návrh dohody o vypořádání nároků z odstoupení 

od kupní smlouvy se společností COPERSA 

corporation s.r.o. (k. ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava) 

32 

2228/ZM1418/34 ZM_M 50 Návrhy na záměr města prodat nemovitou věc v k. 

ú. Hošťálkovice a neprodat nemovité věcí v k. ú. 

Hošťálkovice a v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec 

Ostrava 

32 

2229/ZM1418/34 ZM_M 51 Návrh na záměr města prodat část pozemku v k. ú. 

Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 

32 

2230/ZM1418/34 ZM_M 52 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. 

ú. Mariánské Hory (ul. Pašerových), obec Ostrava 

32 

2231/ZM1418/34 ZM_M 53 Návrhy na záměr města prodat nemovité věci v k. 

ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 

32 

2232/ZM1418/34 ZM_M 57 Návrh na uzavření kupní smlouvy v rámci 

“Revitalizace knihovny na ulici Podroužkova” v k. 

ú. Poruba - sever, obec Ostrava 

32 

2233/ZM1418/34 ZM_M 58 Návrh nekoupit nemovité věci v k.ú. Stará Bělá, 

obec Ostrava 

32 

2234/ZM1418/34 ZM_M 33 Vyhlášení programu na poskytnutí účelových 

neinvestičních dotací na ozdravné pobyty v 

období od 01.11.2018 do 30.04.2019 

33 

2235/ZM1418/34 ZM_M 34 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě ev. číslo 

2514/2017/OSR 

33 

2236/ZM1418/34 ZM_M 54 Poskytnutí bezúročných zápůjček za účelem 

předfinancování výdajů na pořízení kotlů v rámci 

dotačního programu “Kotlíkové dotace v 

Moravskoslezském kraji” 

33 

2237/ZM1418/34 ZM_M 35 Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o financování 

ev.č. 2100/2014/OFR/LPO s Evropskou investiční 

bankou 

29 

2238/ZM1418/34 ZM_M 55 Úprava rozpočtu 29 

  



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 6/56  
  

ZM_M 0 
Schválení programu 34. zasedání zastupitelstva města konaného dne 
11.04.2018 
  
Usnesení číslo: 2179/ZM1418/34 

(zn.předkl.) 
35 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
program 34. zasedání zastupitelstva města konaného dne 11.04.2018 

  

 
ZM_M 0 
Volba ověřovatelů zápisu z 34. zasedání zastupitelstva města konaného 
dne 11.04.2018 
  
Usnesení číslo: 2180/ZM1418/34 

(zn.předkl.) 
72 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) volí 

  
za ověřovatele zápisu z 34. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 11.04.2018, pana 

Josefa Graňáka a Mgr. Ilju Racka, Ph.D. 

  

 
ZM_M 0 
Zpráva ověřovatelů zápisu z 33. zasedání zastupitelstva města 
  
Usnesení číslo: 2181/ZM1418/34 

(zn.předkl.) 
72 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
zprávu ověřovatelů zápisu Ing. Jakuba Ježe a paní Žanety Thomasové o ověření zápisu z 33. 

zasedání zastupitelstva města, konaného dne 7. 3. 2018 

  

 
ZM_M 1 
Informace o činnosti orgánů města 
  
Usnesení číslo: 2182/ZM1418/34 

(zn.předkl.) 
35 
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Zastupitelstvo města 

  
1) bere na vědomí 

  
informaci o činnosti orgánů města 

  

 
ZM_M 3 
Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na 
území města Ostravy za rok 2017 
  
Usnesení číslo: 2183/ZM1418/34 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 08754/RM1418/122 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) bere na vědomí 

  
zprávu ředitele Městského ředitelství Policie Ostrava o situaci v oblasti veřejného pořádku a 

vnitřní bezpečnosti na území města Ostravy za rok 2017 

  

 
ZM_M 4 
Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava v roce 2017 
  
Usnesení číslo: 2184/ZM1418/34 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 08755/RM1418/122 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) bere na vědomí 

  
zprávu o činnosti Městské policie Ostrava za rok 2017 

  

 
ZM_M 5 
Návrh na uzavření Smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby za 
poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu s 
Moravskoslezským inovačním centrem Ostrava, a. s. 
  
Usnesení číslo: 2185/ZM1418/34 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 08763/RM1418/122 
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Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
uzavřít Smlouvu o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytnutí vyrovnávací platby za 

poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu mezi Moravskoslezským inovačním 

centrem Ostrava, a. s. Moravskoslezským krajem a statutárním městem Ostrava dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

s n i ž u j í kapitálové výdaje ORJ 230 

§ 6409, pol. 6909 o 3 760 tis. Kč 

s n i ž u j í 

běžné výdaje ORJ 300 

§ 3636, pol. 5901, ÚZ 3636 o 1 202 tis. Kč 

§ 3793, pol. 5169 o 4 538 tis. Kč 

z v y š u j í se 

neinvestiční transfery právnickým osobám ORJ 300 

§ 3639, pol. 5213, ÚZ 3636 o 1 202 tis. Kč 

§ 3639, pol. 5213 o 8 298 tis. Kč 
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ZM_M 56 
Návrh na uzavření darovací smlouvy k nemovitým věcem v k.ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita Na Karolině, Havlíčkovo 
nábřeží, Smetanovo náměstí, Černá louka) 
  
Usnesení číslo: 2186/ZM1418/34 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 08912/RM1418/124 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
uzavřít Darovací smlouvu  s Ostravskou univerzitou, Dvořákova 138/7, Ostrava-Moravská 

Ostrava, PSČ 702 00, IČO: 619 88 987  k níže uvedeným nemovitým věcem  v k. ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy,  nesvěřeným městskému 

obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, a to: 

- pozemek parc. č. 213/1 

- pozemek parc. č. 213/4 

- pozemek parc. č. 213/16 

- pozemek parc. č. 213/19, jehož součástí je stavba č. p. 3260, obč. vybavenost 

- pozemek parc. č. 213/20 

- pozemek parc. č. 213/22 

- pozemek parc. č. 213/23 

- pozemek parc. č. 213/24 

- pozemek parc. č. 214/10 

- pozemek parc. č. 225/9 

- pozemek parc. č. 225/10 

- pozemek parc. č. 3465/7 

- pozemek parc. č. 3465/8 

- pozemek parc. č. 3466/3 

- pozemek parc. č. 3960 

- pozemek parc. č. 3961 

- pozemek parc. č. 3962  

- pozemek parc. č. 3963 

- pozemek parc. č. 3964 

- pozemek parc. č. 3965  

- pozemek parc. č. 3966 

- pozemek parc. č. 3967 

- pozemek parc. č. 3968 

- pozemek parc. č. 3969 

- pozemek parc. č. 3970/2 

- pozemek parc. č. 3971/2 

- pozemek parc. č. 3972/2  

- pozemek parc. č. 3979/2 

- pozemek parc. č. 3980 

- pozemek parc. č. 3981 

- pozemek parc. č. 3982 
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- pozemek parc. č. 3983  

- pozemek parc. č. 3984 

- pozemek parc. č. 3985 

- pozemek parc. č. 3986 

- pozemek parc. č. 3987  

- pozemek parc. č. 3988 

- pozemek parc. č. 3989 

- pozemek parc. č. 3990 

- pozemek parc. č. 3991 

- pozemek parc. č. 3992 

- pozemek parc. č. 3993 

- pozemek parc. č. 3994 

- pozemek parc. č. 3995  

- pozemek parc. č. 3997 

- pozemek parc. č. 3998 

- pozemek parc. č. 3999 

- pozemek parc. č. 4000 

- pozemek parc. č. 4001 

- pozemek parc. č. 4002 

- pozemek parc. č. 3468/5 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 6 
Zpráva o činnosti komisí rady města za rok 2017 
  
Usnesení číslo: 2187/ZM1418/34 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 07348/RM1418/104 
k usnesení č. 08549/RM1418/119 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) bere na vědomí 

  
zprávu o činnosti komisí rady města za rok 2017  

  

 
ZM_M 7 
Volba přísedících Okresního soudu v Ostravě 
  
Usnesení číslo: 2188/ZM1418/34 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 08820/RM1418/122 
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Zastupitelstvo města 

  
1) volí 

  
kandidáty: 

1. pana DXXXXXX AXXXXXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXXX XXXXXXXX 
XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX navrženého panem Mgr. Radimem Babincem 
(hnutí ANO 2011), 

2. paní MXXXX BXXXXXXXXXX trvalý pobyt OstravaXXXXXXXXXX XXXXXXX 
XXXXXXXX  navrženou panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011), 

3. pana Ing. AXXXX BXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXXX XXXXXXXX 
XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX navrženého panem Ing. Zbyňkem Pražákem, Ph.D. 
(KDU-ČSL), 

4. paní KXXXXXXX ČXXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXX XXXXXXXXXXX 
XXXXXXX navrženou paní doc. Ing. Ivetou Vozňákovou, Ph.D. (hnutí Ostravak), 

5. pana KXXXX FXXXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXX XXXXXXXX 
XXXXXXXX XXXXXXXX navrženého panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 
2011), 

6. pana JXXX GXXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX, 
navrženého panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011), 

7. paní RXXXXX KXXXXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 
XXXXXXX navrženou panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011), 

8. paní LXXXXX LXXXXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX 
navrženou panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011), 

9. paní MXXXXXXXX PXXXXXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXX XXXXXXXX 
XXXXXXX navrženou paní doc. Ing. Ivetou Vozňákovou, Ph.D. (hnutí Ostravak), 

10. paní Mgr. Bc. AXXXX SXXXXXXXX, MBA, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXX 
XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX navrženou panem JUDr. Josefem Babkou 
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(KSČM), 

11. paní Mgr. AXXX VXXXXXXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXX XXXXX 
XXXXXXXXX  XXXXX XXXXXXXX navrženou panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí 
ANO 2011), 

12. paní Ing. MXXXXXX VXXXXXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX navrženou panem Mgr. Radimem Babincem 
(hnutí ANO 2011), 

13. paní Bc. KXXXX VXXXXXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXXX XXXXXXXX 
XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX navrženou panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí 
ANO 2011), 

14. paní Ing. KXXXXXXX KXXXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXX XXXXXXX 
XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXX navrženou panem Mgr. Radimem Babincem 
(hnutí ANO 2011), 

15. paní JUDr. JXXX KXXXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXXXX X XXXXX 
XXXXXXXX navrženou panem JUDr. Josefem Babkou (KSČM), 

16. paní Ing. AXXXX NXXXXXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXXXX XXXXXXX 
XXXXXXX navrženou panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011), 

17. paní HXXXXX NXXXXXXXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXXX XXXXXXXX 
XXXXXXX XXXXXXXXXXXX navrženou panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 
2011)  

za přísedící Okresního soudu v Ostravě na dobu 4 let 

  

 
ZM_M 8 
Návrh na poskytnutí bezúročných zápůjček zaměstnancům dle Statutu 
sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených 
do magistrátu města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 2189/ZM1418/34 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 08744/RM1418/121 
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Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
rozhodlo poskytnout zápůjčky zaměstnancům dle Statutu sociálního fondu zaměstnanců 

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

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

vymezených účelů a výše zápůjček 

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

o bezúročné zápůjčce pro bytové účely) 

  

 
ZM_M 36 
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: 2190/ZM1418/34 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 08826/RM1418/123 
  
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: 11.04.2018 

 vedoucí odboru legislativního a právního 
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ZM_M 37 
Anonymní podání na působení předsedy dozorčí rady Ekovy Electric 
a.s., adresovaný primátorovi a členům zastupitelstva města 
  
Usnesení číslo: 2191/ZM1418/34 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 08891/RM1418/124 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) bere na vědomí 

  
podání anonymních podatelů ve věci stížnosti na působení předsedy dozorčí rady společnosti 

EKOVA ELECTRIC a.s., pana Jana Kovácse, Ph.D., dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 38 
Informace o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů členů zastupitelstva 
města vznesených na 33. zasedání zastupitelstva města dne 7.3.2018 
  
Usnesení číslo: 2192/ZM1418/34 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 08887/RM1418/124 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) bere na vědomí 

  
informaci o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů členů zastupitelstva města vznesených na 

33. zasedání zastupitelstva města dne 7. 3. 2018  

  

 
ZM_M 39 
Návrh na vstup statutárního města Ostrava do asociace Národní síť 
Zdravých měst ČR 
  
Usnesení číslo: 2193/ZM1418/34 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 08829/RM1418/123 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
vstup statutárního města Ostrava do asociace Národní síť Zdravých měst ČR 
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ZM_M 40 
Aktualizace Akčního plánu Strategického plánu rozvoje města Ostravy 
na období 2017-2023 a vyhodnocení hlavních ukazatelů Strategického 
plánu pro rok 2018 
  
Usnesení číslo: 2194/ZM1418/34 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 08832/RM1418/123 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
aktualizaci Akčního plánu Strategického plánu rozvoje města Ostravy na období 2017-2023 

pro rok 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) projednalo 

  
vyhodnocení hlavních ukazatelů Strategického plánu rozvoje města Ostravy na období 2017-

2023 pro rok 2018 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 9 
Informace o změně služeb Slezské diakonie a návrh na uzavření 
dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 0232/2018/SVZ a 
dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytnutí víceleté dotace č. 0352/2015/SVZV 
  
Usnesení číslo: 2195/ZM1418/34 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 0157/ZM1418/3 
k usnesení č. 0789/ZM1418/11 
k usnesení č. 0825/ZM1418/12 
k usnesení č. 2068/ZM1418/32 
k usnesení č. 08765/RM1418/122 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
- o uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace 

v oblasti sociální péče č. 12 na zabezpečení projektu „SILOE Ostrava, domov se zvláštním 

režimem“ z rozpočtu statutárního města Ostravy (ev. č. 0232/2018/SVZ) uzavřené s organizací 

Slezská diakonie, Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín, IČO: 65468562, dle přílohy č. 4 
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- o uzavření Dodatku č. 3 k smlouvě o poskytnutí víceleté neinvestiční účelové dotace v oblasti 

sociální péče č. 11 na zabezpečení projektu „SILOE Ostrava, odlehčovací služby“ z rozpočtu 

statutárního města Ostravy (ev. č. 0352/2015/SVZV) uzavřené s organizací Slezská diakonie, 

Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín, IČO: 65468562, dle přílohy č. 5 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

-    s n i ž u j í   

neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím v ORJ 180 

§ 4359 pol. 5223, ÚZ 7302                      o                           950 tis. Kč 

-    z v y š u j í   

neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím v ORJ 180 

§ 4357, pol. 5223, ÚZ 7301                      o                          950 tis. Kč 

  

 
ZM_M 41 
Návrh na uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytnutí víceleté dotace 
č. 0343/2015/SVZV 
  
Usnesení číslo: 2196/ZM1418/34 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 0157/ZM1418/3 
k usnesení č. 0825/ZM1418/12 
k usnesení č. 2067/ZM1418/32 
k usnesení č. 08837/RM1418/123 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí víceleté neinvestiční účelové dotace v oblasti 

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

statutárního města Ostravy (ev. č. 0343/2015/SVZV) uzavřené s organizací Agentura 

SLUNCE, o.p.s., Patrice Lumumby 2608/66, 700 30 Ostrava, IČO: 268 51 598, dle přílohy č. 5 

předloženého materiálu 
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ZM_M 42 
Návrh na poskytnutí mimořádné neinvestiční účelové dotace a daru za 
účelem zabezpečení prevence kriminality 
  
Usnesení číslo: 2197/ZM1418/34 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 08838/RM1418/123 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o poskytnutí mimořádné neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy 

Krizovému centru Ostrava, z.s., Ruská 94/29, 703 00, Ostrava - Vítkovice, IČO:22735283 ve 

výši 400.000 Kč a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle návrhu 

uvedeného v příloze č. 3 předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo 

  
o poskytnutí finančního daru z rozpočtu statutárního města Ostravy České republice - 

Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje, 30. dubna 1682/24, 782 99 Ostrava - 

Moravská Ostrava a Přívoz, IČO: 75151502 ve výši 250.000 Kč a o uzavření darovací smlouvy 

dle návrhu uvedeného v příloze č. 4 předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- snižují běžné výdaje v ORJ 180 

  na § 4349, pol. 5909, ÚZ 7401                                                        o                       650 tis. Kč 

- zvyšují se ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům v ORJ 180 

na § 4349, pol. 5319, ÚZ 7401                                                         o                      250 tis. Kč 

- zvyšují se neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 

na § 4349, pol. 5222, ÚZ 7401                                                         o                      400 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
radě města 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.04.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

ZM_M 10 
Návrh na poskytnutí účelové investiční dotace Vysoké škole báňské – 
Technické univerzitě Ostrava na pořízení audiovizuálního pořadu pro 
Planetárium Ostrava 
  
Usnesení číslo: 2198/ZM1418/34 

(zn.předkl.) 
31 

  
k usnesení č. 08769/RM1418/122 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o poskytnutí účelové investiční dotace Vysoké škole báňské – Technické univerzitě 

Ostrava, se sídlem tř. 17. listopadu 15, 708 00 Ostrava - Poruba, IČO: 61989100, ve výši 

320.000,- Kč  na pořízení audiovizuálního pořadu pro Planetárium Ostrava dle přílohy č. 1 

a důvodové zprávy předloženého materiálu a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

účelové investiční 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 

- z v y š u j í 

 investiční transfery na ORJ 160 

 na § 3313, pol. 6352, ÚZ 1355     o 320 tis. Kč 

- s n i ž u j í 

ostatní neinvestiční výdaje na ORJ 160 

na § 3392, pol. 5901, ÚZ 1355     o 320 tis. Kč 

  

 
ZM_M 43 
Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací v rámci výzvy “90. 
výročí od úmrtí českého hudebního skladatele Leoše Janáčka” 
  
Usnesení číslo: 2199/ZM1418/34 

(zn.předkl.) 
31 

  
k usnesení č. 1243/ZM1418/19 
k usnesení č. 2070/ZM1418/32 
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k usnesení č. 08840/RM1418/123 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) si vyhrazuje 

  
rozhodnutí o neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v rámci výzvy „90. výročí od úmrtí 

českého hudebního skladatele Leoše Janáčka” žadatelům uvedeným v příloze č. 1 

předloženého materiálu z důvodu vyřazení žádostí pro nesplnění formálních náležitostí 

  

2) rozhodlo 

  
o neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v rámci výzvy „90. výročí od úmrtí českého 

hudebního skladatele Leoše Janáčka” žadatelům uvedeným v příloze č. 1 předloženého 

materiálu z důvodu vyřazení žádostí pro nesplnění formálních náležitostí 

  

3) si vyhrazuje 

  
rozhodnutí o neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v rámci výzvy „90. výročí od úmrtí 

českého hudebního skladatele Leoše Janáčka” žadatelům uvedeným v příloze č. 2 

předloženého materiálu z věcných důvodů 

  

4) rozhodlo 

  
o neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v rámci výzvy „90. výročí od úmrtí českého 

hudebního skladatele Leoše Janáčka” žadatelům uvedeným v příloze č. 2 předloženého 

materiálu z věcných důvodů 

  

5) si vyhrazuje 

  
rozhodnout o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v rámci výzvy „90. výročí od úmrtí 

českého hudebního skladatele Leoše Janáčka” ve výši do 50. tis. Kč žadatelům uvedeným v 

příloze č. 3 předloženého materiálu 

  

6) rozhodlo 

  
o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v rámci výzvy „90. výročí od úmrtí českého 

hudebního skladatele Leoše Janáčka” 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 

  



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 20/56  
  

7) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j í 

ostatní neinvestiční výdaje na ORJ 160 

na § 3392, pol. 5901, ÚZ 0000 o 220 tis. Kč 

- z v y š u j í 

neinvestiční transfery na ORJ 160 

na § 3311, pol. 5222, ÚZ 7090 o 30 tis. Kč 

na § 3312, pol. 5339, ÚZ 7090 o 70 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5222, ÚZ 7090 o 90 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5332, ÚZ 7090 o 30 tis. Kč          

  

8) ukládá 

  
radě města 

realizovat  schválené rozpočtové opatření dle bodu 7) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.04.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

ZM_M 44 
Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací v rámci výzvy 
“100 let republiky: Ostrava 1918 - 2018” 
  
Usnesení číslo: 2200/ZM1418/34 

(zn.předkl.) 
31 

  
k usnesení č. 1243/ZM1418/19 
k usnesení č. 2071/ZM1418/32 
k usnesení č. 08841/RM1418/123 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) si vyhrazuje 

  
rozhodnutí o neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v rámci výzvy „100 let republiky: 

Ostrava 1918 - 2018” žadatelům uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu z důvodu 

vyřazení žádostí pro nesplnění formálních náležitostí 

  

2) rozhodlo 

  
o neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v rámci výzvy „100 let republiky: Ostrava 

1918 - 2018” žadatelům uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu z důvodu vyřazení 

žádostí pro nesplnění formálních náležitostí 
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3) si vyhrazuje 

  
rozhodnout o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v rámci výzvy „100 let republiky: 

Ostrava 1918 - 2018” ve výši do 50 tis. Kč žadatelům uvedeným v příloze č. 2 předloženého 

materiálu 

  

4) rozhodlo 

  
o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v rámci výzvy „100 let republiky: Ostrava 1918 -

2018” příjemcům dotací uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu, a to ve výši dle 

přílohy č. 2, 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 bodu tohoto usnesení, přílohy č. 3 a důvodové 

zprávy předloženého materiálu 

  

5) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j í 

ostatní neinvestiční výdaje na ORJ 160 

na § 3392, pol. 5901, ÚZ 0000 o 465 tis. Kč 

- z v y š u j í 

neinvestiční transfery na ORJ 160 

na § 3311, pol. 5222, ÚZ 7100 o 140 tis. Kč 

na § 3312, pol. 5339, ÚZ 7100 o 30 tis. Kč 

na § 3312, pol. 5222, ÚZ 7100 o 50 tis. Kč 

na § 3313, pol. 5213, ÚZ 7100 o 50 tis. Kč 

na § 3315, pol. 5339, ÚZ 7100 o 45 tis. Kč 

na § 3316, pol. 5222, ÚZ 7100 o 35 tis. Kč 

na § 3317, pol. 5339, ÚZ 7100 o 25 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5213, ÚZ 7100 o 25 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5222, ÚZ 7100 o 35 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5339, ÚZ 7100 o 30 tis. Kč  

  

6) ukládá 

  
radě města 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 5) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.04.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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ZM_M 11 
Žádost Českého atletického svazu o rozšíření podmínek použití dotace 
a navýšení účelové dotace plynoucí z veřejnoprávní smlouvy č. 
2891/2016/ŠaS 
  
Usnesení číslo: 2201/ZM1418/34 

(zn.předkl.) 
46 

  
k usnesení č. 1330/ZM1418/20 
k usnesení č. 08695/RM1418/121 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o použití přebytku hospodaření statutárního města Ostravy za rok 2017 ve výši 3.200.000,- Kč 

za účelem navýšení účelové dotace na Uspořádání atletické soutěže IAAF Continental Cup 

2018 

  

2) ukládá 

  
odboru financí a rozpočtu  

zapracovat částku 3.200.000,- 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 navýšení poskytnuté účelové dotace o 3.200.000,- Kč Českému atletickému svazu, IČO 

00539244, se sídlem Diskařská 2431/4, 169 00 Praha 6 - Břevnov a o uzavření Dodatku č. 1 k 

Veřejnoprávní smlouvě č. 2891/2016/ŠaS ze dne 8.11.2016 mezi statutárním městem Ostrava a 

výše uvedeným subjektem dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 12 
Návrh na vyhlášení nejlepších sportovců a společensky odpovědné 
firmy města Ostravy za rok 2017 a na poskytnutí peněžitých darů 
  
Usnesení číslo: 2202/ZM1418/34 

(zn.předkl.) 
46 

  
k usnesení č. 08770/RM1418/122 
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Zastupitelstvo města 

  
1) vyhlašuje 

  
nejlepší ostravské sportovce a společensky odpovědnou firmu v oblasti sportu za rok 2017 v 

kategoriích: 

talent: Sára Karasová (CISO / SSK Olymp Ostrava, sportovní střelba) 

jednotlivec: Nikol Tabačková (CISO / Atletika Poruba, atletika - hod oštěpem) 

sportovní klub: TTC Ostrava 2016 (Table Tennis Club OSTRAVA 2016 s.r.o., stolní 

tenis/muži) 

handicapovaný jednotlivec: Vojtěch Konečný (CISO / Atletika ZTP, atletika – hod diskem) 

sportovní osobnost/legenda: Vladimír Vůjtek (hokej) 

společensky odpovědná firma: 3E PROJEKT, a.s. 

  

2) rozhodlo 

  
o poskytnutí peněžitých darů jednotlivcům a sportovnímu klubu 

talent Sára Karasová - peněžitý dar ve výši 100 tis. Kč 

narozen XXXXXXXX, bydliště: X XXXXXX XXXX XXXXX XXXXX 

jednotlivec Nikol Tabáčková - peněžitý dar ve výši 100 tis. Kč 

narozena XXXXXXXXX, bydliště: XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX 

XXXXXX 

sportovní klub: Table Tennis Club OSTRAVA 2016 s.r.o. - peněžitý dar ve výši 100 tis. Kč 

IČO: 04818792, sídlo: 28. října 1727/108, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

handicapovaný jednotlivec Vojtěch Konečný -peněžitý dar ve výši 100 tis. Kč 

narozena XXXXXXXXXX,  bydliště: XXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXX XX 

sportovní osobnost/legenda Vladimír Vůjtek - peněžitý dar ve výši 100 tis. Kč 

narozen XXXXXXXXX, bydliště: XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXX 

a o uzavření darovacích smluv mezi statutárním městem Ostrava a výše uvedenými 

příjemci peněžitých darů dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

s n i ž u j í 

neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5222, ORJ 161 o 100 tis. Kč 

z v y š u j í 

neinvestiční transfery 

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

  

4) rozhodlo 

  
o poskytnutí peněžitého daru Nadačnímu fondu Českého klubu olympioniků regionu Severní 

Morava, se sídlem: náměstí Svatopluka Čecha 518/10, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO: 28618734 

ve výši 200 tis. Kč na podporu sociálně slabých účastníků olympijských her a úspěšných 

reprezentantů naší země a o uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Ostrava a 

výše uvedeným subjektem dle přílohy č. 2 předloženého materiálu  

  

5) ukládá 

  
radě města 

schválit rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.04.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

ZM_M 45 
Návrh na uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 
účelové dotace obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení 
města Ostravy, s.r.o., na projekt Sportovní areál U Cementárny - II. 
etapa 
  
Usnesení číslo: 2203/ZM1418/34 

(zn.předkl.) 
46 

  
k usnesení č. 08842/RM1418/123 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 
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statutárního města Ostravy evid. č. 1256/2017/ŠaS  ze dne 18.4.2017 s obchodní společností 

Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., Čkalovova 6144/20, 708 00 Ostrava-

Poruba, IČO 25385691 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 46 
Schválení registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci 
Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)projektu 
“Klíče pro budoucnost našich dětí ve školských zařízeních města 
Ostravy II” a “Integrace handicapovaných a učebna pro řemeslné a 
technické obory” 
  
Usnesení číslo: 2204/ZM1418/34 

(zn.předkl.) 
46 

  
k usnesení č. 08843/RM1418/123 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) souhlasí 

  
a)s Registrací akce a rozhodnutím o poskytnutí dotace v rámci IROP pro projekt „Klíče pro 

budoucnost našich dětí ve školských zařízeních města Ostravy II”; identifikační číslo projektu: 

117D03G000686; identifikační číslo EIS: CZ.06.2.67/0.0./16_054/0004779; ve výši 90 % z 

celkových způsobilých výdajů projektu, maximálně však v celkové výši 17 185 242,60 Kč dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

b)s Registrací akce a rozhodnutím o poskytnutí dotace v rámci IROP pro projekt „Integrace 

handicapovaných a učebna pro řemeslné a technické obory”; identifikační číslo projektu: 

117D03G000659; identifikační číslo EIS: CZ.06.2.67/0.0./16_054/0004956; ve výši 90 % z 

celkových způsobilých výdajů projektu, maximálně však v celkové výši 3 833 741,55 Kč dle 

přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
odboru školství a sportu 

zabezpečit všechny potřebné úkony spojené s realizací projektu dle bodu 1a) tohoto usnesení  

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 26.04.2020 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
3) žádá 

  
ředitele Střediska volného času, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace, zabezpečit všechny 

potřebné úkony spojené s realizací projektu dle bodu 1b) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Bc. David Střelák, T: 31.12.2019 

 ředitel SVČ Ostrava Zábřeh, p.o. 

  
 

ZM_M 47 
Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 
statutárního města Ostravy organizaci Rada dětí a mládeže 
Moravskoslezského kraje 
  
Usnesení číslo: 2205/ZM1418/34 

(zn.předkl.) 
46 

  
k usnesení č. 08844/RM1418/123 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace organizaci Rada dětí a mládeže Moravskoslezského 

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

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

předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo 

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

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

  

 
ZM_M 48 
Účelové neinvestiční dotace na zajištění povinného plaveckého výcviku 
žáků základních škol v roce 2018 
  
Usnesení číslo: 2206/ZM1418/34 

(zn.předkl.) 
46 

  
k usnesení č. 08845/RM1418/123 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

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

2018 žadatelům uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu 
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ZM_M 49 
Návrh na nabytí výrobně-technického areálu v k.ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 2207/ZM1418/34 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 08859/RM1418/123 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
uzavřít Smlouvu o budoucí kupní smlouvě se společností 

VÍTKOVICE, a.s. 

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

IČO 451 93 070, 

a to dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, kdy předmětem budoucího převodu budou níže 

uvedené věci, nacházející se v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, tvořící výrobně-technický 

areál Karolina, a to: 

 a) pozemky zapsané u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště 

Ostrava, katastrální území Moravská Ostrava, obec Ostrava:: 

• parc.č. 3385/3, 

• parc.č. 3415/1, jehož součástí je zpevněná plocha, 

• parc.č. 3415/2, jehož součástí jsou zpevněné plochy, 

• parc.č. 3415/3, jehož součástí je stavba bez čp/če, prům. objekt, 

• parc.č. 3415/4, jehož součástí je stavba bez čp/če, prům. objekt, 

• parc.č. 3415/5, jehož součástí je stavba bez čp/če, prům. objekt, 

• parc.č. 3415/6, jehož součástí je stavba bez čp/če, prům. objekt, 

• parc.č. 3415/7, jehož součástí je stavba bez čp/če, prům. objekt, 

• parc.č. 3415/8, jehož součástí je stavba bez čp/če, prům. objekt, 

• parc.č. 3415/9, jehož součástí je stavba bez čp/če, prům. objekt, 

• parc.č. 3415/10, jehož součástí je stavba bez čp/če, prům. objekt, 

• parc.č. 3415/11, jehož součástí je zpevněná plocha, 

• parc.č. 3415/12, jehož součástí jsou zpevněné plochy, 

• parc.č. 3440/1, 

• parc.č. 3441/34, jehož součástí je zpevněná plocha 

• parc.č. 3656, 

b) další věci, umístěné v areálu: 

• kolejová vlečka, 

• uliční sloupy osvětlení, na pozemku parc.č. 3415/12, včetně kabelového napojení, 

• 2 ks osvětlovacích věží na pozemku parc.č. 3415/1, včetně kabelového napojení, 
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• kanalizace DN 300, jejíž součástí jsou kanalizační šachty skružené z prefa dílců – hloubka 2 

m, 

• kanalizace DN 500, jejíž součástí jsou kanalizační šachty skružené z prefa dílců – hloubka 3 

m, 

• rozvod užitkové vody, 

• plot ze strojového pletiva na ocelové sloupky do bet. patek, včetně všech vrat, 

• septik nad 15 m3 OP na pozemku parc.č. 3415/8, 

• přípojka vody DN 25 mm 

za kupní cenu, která bude stanovena dle znaleckého posudku vypracovaného společností 

ALFA znalecká s.r.o., se sídlem Slovenská 1085/1A, PSČ 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO 277 66 

993, kdy znalecký posudek bude vypracován po uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě, 

uzavřené dle tohoto bodu usnesení. 

  

2) rozhodlo 

  
uzavřít Smlouvu o prosté správě majetku s následujícími subjekty: 

VÍTKOVICE, a. s., se sídlem Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ: 451 93 070 

Banka CREDITAS a.s., se sídlem Olomouc,  tř. Svobody 1194/12, PSČ 779 00, IČ: 634 92 555 

JUDr. Josef  K a w u l o k , notář se sídlem v Ostravě, kancelář na adrese Ostrava, Moravská 

Ostrava, Milíčova 1670/12,  IČ 258 01 490, 

a to dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 13 
Návrhy dodatků zřizovacích listin 25 příspěvkových organizací 
zřízených zastupitelstvem města Ostravy - aktualizace účetního stavu 
majetku ke dni 31.12.2017 
  
Usnesení číslo: 2208/ZM1418/34 

(zn.předkl.) 
34 

  
k usnesení č. 08643/RM1418/120 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
dodatek č. 7 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Knihovna města Ostravy, 
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příspěvková organizace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
dodatek č. 6 ke zřizovací listině  ze dne 21.05.2014 právnické osoby Ostravské muzeum, 

příspěvková organizace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 

  
dodatek č. 6  ke zřizovací listině  ze dne 21.05.2014 právnické osoby Divadlo loutek Ostrava, 

příspěvková organizace, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

4) schvaluje 

  
dodatek č. 5 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Janáčkova filharmonie 

Ostrava, příspěvková organizace, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

5) schvaluje 

  
dodatek č. 5 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Komorní scéna Aréna, 

příspěvková organizace, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  

6) schvaluje 

  
dodatek č. 6 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Národní divadlo 

moravskoslezské, příspěvková organizace, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

7) schvaluje 

  
dodatek č. 5 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Lidová konzervatoř a 

Múzická škola, příspěvková organizace, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  

8) schvaluje 

  
dodatek č. 9 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Zoologická zahrada 

Ostrava, příspěvková organizace, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu 

  

9) schvaluje 

  
dodatek č. 8 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Městská nemocnice 

Ostrava, příspěvková organizace, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu 
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10) schvaluje 

  
dodatek č. 5 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Dětské centrum Domeček, 

příspěvková organizace, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu 

  

11) schvaluje 

  
dodatek č. 5 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Domov Slunovrat, Ostrava 

- Přívoz, příspěvková organizace, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu 

  

12) schvaluje 

  
dodatek č. 6 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Domov pro seniory Iris, 

Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu 

  

13) schvaluje 

  
dodatek č. 5 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Domov Čujkovova, 

Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu 

  

14) schvaluje 

  
dodatek č. 5 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Domov 

Korýtko, příspěvková organizace, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu 

  

15) schvaluje 

  
dodatek č. 5 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Domov Magnolie, Ostrava 

- Vítkovice, příspěvková organizace, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu 

  

16) schvaluje 

  
dodatek č. 5 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Domov Slunečnice 

Ostrava, příspěvková organizace, dle přílohy č. 17 předloženého materiálu 

  

17) schvaluje 

  
dodatek č. 5 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Domov pro seniory 

Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu 
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18) schvaluje 

  
dodatek č. 6 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Domov Sluníčko, Ostrava 

- Vítkovice, příspěvková organizace, dle přílohy č. 19 předloženého materiálu 

  

19) schvaluje 

  
dodatek č. 13 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Čtyřlístek - centrum pro 

osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, dle přílohy č. 20 

předloženého materiálu 

  

20) schvaluje 

  
dodatek č. 5 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Středisko volného času 

Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace, dle přílohy č. 21 předloženého 

materiálu 

  

21) schvaluje 

  
dodatek č. 5 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Středisko volného 

času, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace, dle přílohy č. 22 předloženého materiálu 

  

22) schvaluje 

  
dodatek č. 5 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Středisko volného času, 

Ostrava - Moravská Ostrava, příspěvková organizace, dle přílohy č. 23 předloženého materiálu 

  

23) schvaluje 

  
dodatek č. 5 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Dům dětí a 

mládeže, Ostrava - Poruba, příspěvková organizace, dle přílohy č. 24 předloženého materiálu 

  

24) schvaluje 

  
dodatek č. 4 ke zřizovací listině ze dne 10.09.2014 právnické osoby Firemní školka města 

Ostravy, příspěvková organizace, dle přílohy č. 25 předloženého materiálu 

  

25) schvaluje 

  
dodatek č. 6 ke zřizovací listině ze dne 25.05.2016 právnické osoby PLATO Ostrava, 

příspěvková organizace, dle přílohy č. 26 předloženého materiálu 
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26) stanovuje, 

  
že dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací dle bodu 1) až 25) tohoto 

usnesení podepíše spolu s primátorem Ing. Tomášem Macurou, MBA, náměstek primátora 

Mgr. Radim Babinec 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai,  

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

ZM_M 14 
Návrh přijmout darem nemovitou věc v k.ú. Slezská Ostrava, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 2209/ZM1418/34 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 08633/RM1418/120 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
přijmout darem nemovitou věc, a to pozemek parc.č. 4459/3, lesní pozemek, k.ú. Slezská 

Ostrava, obec Ostrava, od vlastníka XXXX XXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XX 

XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXX 

a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 15 
Návrh darovat nemovitou věc v k.ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 2210/ZM1418/34 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 08790/RM1418/122 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
darovat část pozemku parc.č. 887/1 o výměře 27 m2 v k. ú. Lhotka u Ostravy, obec 

Ostrava, která je dle geometrického plánu  č. 967-97/2016 označena jako pozemek 

parc.č. 887/8  v k. ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, 

Moravskoslezskému kraji 

se sídlem ul. 28. října 117, 702 18  Ostrava 

IČO: 708 90 692 
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zastoupenému Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, 

se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava 

IČO: 00095711 

a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 16 
Návrh na svěření pozemků městským obvodům: Nová Ves, Vítkovice, 
Moravská Ostrava a Mariánské Hory a Hulváky, nesvěření městskému 
obvodu Vítkovice, odejmutí a neodejmutí pozemků městskému obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky 
  
Usnesení číslo: 2211/ZM1418/34 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 08780/RM1418/122 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) si vyhrazuje 

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

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

znění pozemky: 

p.p.č. 492/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p.p.č. 469/12- ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p.p.č. 469/11- ostatní plocha, ostatní komunikace, 

vše v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava 

  

2) rozhodlo 

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

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

p.p.č. 492/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p.p.č. 469/12- ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p.p.č. 469/11- ostatní plocha, ostatní komunikace, 

vše v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava 

  

3) si vyhrazuje 

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

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

znění pozemky: 

parc.č. 973/40 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 1252/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
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vše v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava 

  

4) rozhodlo 

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

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

parc.č. 973/40 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 1252/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

vše v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava 

  

5) si vyhrazuje 

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

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

znění pozemky: 

parc.č. 1581/1- ostatní plocha, jiná plocha, 

parc.č. 1581/110 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 1581/111 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

parc.č. 1581/109 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

  

6) rozhodlo 

  
označit jakožto majetek svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava dle čl. 9 odst. 1 písm. 

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

parc.č. 1581/1- ostatní plocha, jiná plocha, 

parc.č. 1581/110 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 1581/111 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

parc.č. 1581/109 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

  

7) si vyhrazuje 

  
rozhodnutí označit jakožto majetek svěřený městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky dle 

čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném 

znění pozemek: 

p.p.č. 153/41 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 

  

8) rozhodlo 

  
označit jakožto majetek svěřený městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky dle čl. 9 odst. 

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

znění pozemek: 
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p.p.č. 153/41 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 

  

9) si vyhrazuje 

  
rozhodnutí neoznačit jakožto majetek svěřený městskému obvodu Vítkovice dle čl. 9 odst. 1 

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

pozemek parc.č. 1244/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava 

  

10) rozhodlo 

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

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

pozemek parc.č. 1244/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava 

  

11) rozhodlo 

  
odejmout městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky v souladu s ustanovením § 132 odst. 

1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů pozemky: 

p.p.č. 1490/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

p.p.č. 1490/16 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

vše v k.ú. Zábřeh - Hulváky, obec Ostrava 

  

12) rozhodlo 

  
neodejmout městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky v souladu s ustanovením § 132 

odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

pozemky: 

p.č.st. 4311,  p.p.č. 351/8, p.p.č. 351/16, p.p.č. 351/17, p.p.č. 351/18, p.p.č. 351/19, p.p.č. 

501/3, p.p.č. 1009/7, p.p.č. 1009/11, p.p.č. 1009/12, p.p.č. 1131/2, p.p.č. 1131/4, p.p.č. 1490/3, 

p.p.č. 1490/5, p.p.č. 1490/6, p.p.č. 1490/13  a  p.p.č. 1490/14, 

vše v k.ú. Zábřeh - Hulváky, obec Ostrava 

  

 
ZM_M 17 
Návrh na záměr města nedarovat části nemovité věci v k.ú. Muglinov, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 2212/ZM1418/34 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 08704/RM1418/121 
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Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo, 

  
že město nemá záměr darovat část nemovité věci: 

a to část pozemku p.p.č. 200/1 o výměře cca 40 m2 v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, dle zákresu, 

který je přílohou č. 2 tohoto materiálu, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou 

městskému obvodu Slezská Ostrava, 

manželům XXXXXXXX XXXXXXXX, rok narození XXXX a XXXXXXX XXXXXXXX, 

rok narození XXXX, oba bydliště XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXX 

XX Ostrava 

  

2) rozhodlo, 

  
že město nemá záměr darovat část nemovité věci: 

a to část pozemku p.p.č. 200/1 o výměře cca 40 m2 v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, dle zákresu, 

který je přílohou č. 2 tohoto materiálu, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou 

městskému obvodu Slezská Ostrava 

manželům XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX a XXXX XXXXXX 

XXXXXXXXX, rok narození XXXX, oba bydliště XXXXXXXXXXXX XXXXXXX 

XXXXXXXXX XXX XX Ostrava 

  

3) rozhodlo, 

  
že město nemá záměr darovat část nemovité věci: 

a to část pozemku p.p.č. 200/1 o výměře cca 40 m2 v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, dle zákresu, 

který je přílohou č. 2 tototo materiálu, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou 

městskému obvodu Slezská Ostrava 

XXXXXXX XXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXXXXX XXXXXXX 

XXXXXXXXX XXX XX Ostrava 

  

4) rozhodlo, 

  
že město nemá záměr darovat část nemovité věci: 

a to část pozemku p.p.č. 200/1 o výměře cca 40 m2 v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, dle zákresu, 

který je přílohou č. 2 tohoto materiálu, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou 

městskému obvodu Slezská Ostrava 

manželům XXXX XXXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX a XXXX XXXXXXXXX, 

rok narození XXXX, oba bydliště XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXX 
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XX Ostrava 

  

 
ZM_M 18 
Návrh směnit nemovité věci v k.ú. Svinov, obec Ostrava, návrh svěřit 
nemovitou věc v k.ú. Svinov, obec Ostrava, městskému obvodu Svinov 
  
Usnesení číslo: 2213/ZM1418/34 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 08779/RM1418/122 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
směnit nemovité věci, a to: 

- část pozemku parc.č. 802/335 o výměře 2 m2 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, 

oddělenou dle geometrického plánu č. 2789-29/2017 pro k.ú. Svinov a označenou jako 

pozemek parc.č. 802/464 v k.ú. Svinov, obec Ostrava  

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Svinov 

za  

- část pozemku parc.č. 802/382 o výměře 1 m2 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, 

oddělenou dle geometrického plánu č. 2789-29/2017 pro k.ú. Svinov a označenou jako 

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

v podílovém spoluvlastnictví XXX XXXXXX XXXXXXX ve výši ideální 1/2 a 

XXXXXXXXX XXXXXXX ve výši ideální 1/2, oba bydliště XXX XXXXXXXX 

XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX Ostrava 

a uzavřít směnnou smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

za podmínky, že dojde k výmazu zastavního práva smluvního, dle listu vlastnictví č. 2282 pro 

k.ú. Svinov, který je přílohou č. 4 tohoto materiálu 

  

2) rozhodlo 

  
vyhradit si rozhodnutí označit pozemek parc.č. 802/465 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, který 

vznikne oddělením z pozemku parc.č. 802/382 dle geometrického plánu č. 2789-29/2017 pro 

k.ú. Svinov, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Svinov, dle čl. 9 odst. (1) písm. b) 

Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v úplném znění, za podmínky, že 
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statutární město Ostrava nabude předmětnou nemovitou věc do svého vlastnictví 

  

  

3) rozhodlo 

  
označit pozemek parc.č. 802/465 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, který vznikne oddělením z 

pozemku parc.č. 802/382 dle geometrického plánu č. 2789-29/2017 pro k.ú. Svinov, jakožto 

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

vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v    úplném znění, za podmínky, že statutární město 

Ostrava nabude předmětnou nemovitou věc do svého vlastnictví  

  

  

 
ZM_M 19 
Návrh na záměr města nesměnit nemovité věci v k.ú. Krásné Pole, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 2214/ZM1418/34 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 08705/RM1418/121 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo, 

  
že město nemá záměr směnit 

 - část pozemku parc.č. 1857/1 o výměře cca 243 m2 v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Krásné Pole 

za 

- část pozemku parc.č. 1857/2 o výměře cca 243 m2 v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava, 

ve vlastnictví fyzické osoby 

dle zákresu, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu 
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ZM_M 20 
Návrh koupit nemovitou věc v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 2215/ZM1418/34 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 08632/RM1418/120 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
koupit nemovitou věc v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, a to část pozemku p.p.č. 540/15, 

zahrada, o výměře 78 m2, která je dle geometrického plánu č. 2107-423/2017 oddělena a nově 

označena jako pozemek p.p.č. 540/69, ost. plocha, ost. komunikace 

od vlastníka: 

XXXXXXX XXXX XXXX XXXXX, rok narození XXXX a XXXXXXXXX XXXXXXXX, 

rok narození XXXX, oba bydliště XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX 

XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX 

za cenu obvyklou ve výši 32.250,00 Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) si vyhrazuje 

  
rozhodnutí označit nově vzniklý pozemek, uvedený 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 předmětný nově vzniklý pozemek statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  

3) rozhodlo 

  
označit nově vzniklý pozemek, uvedený 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 

předmětný nově vzniklý pozemek statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví 
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ZM_M 21 
Návrh koupit nemovité věci v rámci stavby “Autobusová zastávka MK 
Karla Svobody” v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 2216/ZM1418/34 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 08703/RM1418/121 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
koupit nemovitou věc, a to: 

- část  pozemku parc. č. 902 o výměře  57 m2,  v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava, která je dle 

geometrického plánu č.1174-233/2017, který je přílohou č. 2 tohoto materiálu, označena jako 

pozemek parc.č. 902/3 v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava 

od vlastníka 

XXXXX XXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX 

XXXXXXX XXX XX Ostrava 

za cenu obvyklou ve výši 42.800,-Kč a uzavřít kupní smlouvu, dle přílohy č. 4 předloženého 

materiálu  

  

2) rozhodlo 

  
koupit nemovitou věc, a to: 

- pozemek parc.č. 899/23  v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava 

od společnosti 

Tratora invest s.r.o., Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO 02492920, 

za cenu obvyklou ve výši 104.500,-Kč a uzavřít kupní smlouvu, dle přílohy č. 5 předloženého 

materiálu 

  

 
ZM_M 22 
Návrh koupit nemovitou věc v k. ú. Muglinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 2217/ZM1418/34 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 08706/RM1418/121 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
koupit nemovitou věc v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, a to pozemek p. p. č. 110/9, od 

vlastníka: 

XXXXX XXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX 
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XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX za cenu obvyklou 30.790,00 Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 23 
Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Svinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 2218/ZM1418/34 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 08771/RM1418/122 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

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

- parc.č. 1006/2, ost. plocha, ost. komunikace 

- parc.č. 1006/7, ost. plocha, ost. komunikace 

- parc.č. 1006/8, ost. plocha, ost. dopravní plocha 

- parc.č. 1006/9, ost. plocha, ost. komunikace 

- parc.č. 1006/10, ost. plocha, zeleň 

- parc.č. 1006/11, ost. plocha, ost. komunikace 

- parc.č. 1006/12, ost. plocha, ost. komunikace 

- parc.č. 3108/22, ost. plocha, ost. komunikace 

- parc.č. 3108/24, ost. plocha, ost. komunikace 

- parc.č. 3108/25, ost. plocha, ost. komunikace 

- parc.č. 3108/26, ost. plocha, zeleň 

- parc.č. 3108/27, ost. plocha, zeleň 

- parc.č. 3108/31, ost. plocha, ost. komunikace 

- parc.č. 3117, zast. plocha a nádvoří 

- část pozemku parc.č. 3108/1, ost. plocha, dráha, o výměře 63 m2, dle geometrického plánu č. 

2721-10/2017 oddělenou a nově označenou jako pozemek parc.č. 3108/65, ost. plocha, zeleň 

- část pozemku parc.č. 3108/23, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 3989 m2, dle 

geometrického plánu č. 2721-10/2017 oddělenou a nově označenou jako pozemek parc.č. 

3108/23, ost. plocha, ost. komunikace 

od vlastníka České dráhy, a.s., IČO 709 94 226, sídlo Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 

11015, za cenu sjednanou celkem 4.120.000,00 Kč 

a zahájit jednání ve věci uzavření kupní smlouvy. 

Odůvodnění odchylky od ceny obvyklé je uvedené v důvodové zprávě předloženého materiálu. 



Statutární město Ostrava 
zastupitelstvo města 

Usnesení 

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

Strana 42/56  
  

  

2) si vyhrazuje 

  
rozhodnutí označit pozemky, uvedené v bodu 1) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený 

městskému obvodu Svinov 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 

pozemky statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  

3) rozhodlo 

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

obvodu Svinov 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 pozemky statutární 

město Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  

 
ZM_M 24 
Návrh koupit nemovitou věc v rámci stavby “Cyklostezka Polanka nad 
Odrou - železniční přejezd, ul. K Pile” v k.ú. Polanka nad Odrou, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 2219/ZM1418/34 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 08777/RM1418/122 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
koupit nemovitou věc, a to: 

- část  pozemku parc. č. 3177/1 o výměře  94 m2,  v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, 

která je dle geometrického plánu č. 3296-252/2017, který je přílohou č. 1 tohoto materiálu, 

označena jako pozemek parc.č. 3177/5 v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava 

od vlastníka 

XXXXXXXX XXXXXXXXXX rok narození XXXX, bydliště X XXXX XXXXXX 

XXXXXXX XXX XXXXXXXXXX XX Ostrava 

za sjednanou kupní cenu ve výši 70.500,-Kč a uzavřít kupní smlouvu, dle přílohy č. 3 

předloženého materiálu a se zdůvodněním odchylky od ceny obvyklé v důvodové 

zprávě předloženého materiálu 
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ZM_M 25 
Návrh koupit nemovitou věc v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 2220/ZM1418/34 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 08791/RM1418/122 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
koupit nemovitou věc v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, a to pozemek p.č.st. 78/1, zast. 

plocha a nádvoří, zbořeniště, od vlastníka XXXXXXXX XXXXX, rok narození XXXX, 

bydliště XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXX, za cenu 

obvyklou ve výši 329.698,00 Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 26 
Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava a návrh 
svěřit nemovité věci v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, městskému 
obvodu Poruba 
  
Usnesení číslo: 2221/ZM1418/34 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 08778/RM1418/122 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
koupit nemovité věci v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, z vlastnictví paní Zdeňky 

Bártové, XXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXX XXX XX 

XXXXXXX, za sjednanou kupní cenu v celkové výši 966.090,- Kč, z toho: 

- cena sjednaná pozemku parc.č. 3624/24 činí 870.450,- Kč 

- cena sjednaná pozemku parc.č. 4422/8   činí   86.240,- Kč 

- cena sjednaná pozemku parc.č. 4422/10 činí     9.400,- Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) si vyhrazuje 

  
rozhodnutí označit pozemky parc.č. 3624/24 a parc.č. 4422/10 v k.ú. Poruba, obec Ostrava 

uvedené v bodě 1) návrhu tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu 
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Poruba, dle čl. 9 odst. (1) písm. b) obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, 

v úplném znění, za podmínky, že statutární město Ostrava nabude uvedené věci do svého 

vlastnictví 

  

3) rozhodlo 

  
označit pozemky parc.č. 3624/24 a parc.č. 4422/10 v k.ú. Poruba, obec Ostrava, uvedené v 

bodě 1) návrhu tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Poruba, dle čl. 9 

odst. (1) písm. b) obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v úplném znění, 

za podmínky, že statutární město Ostrava nabude uvedené věci do svého vlastnictví 

  

 
ZM_M 27 
Návrh prodat pozemek parc.č. 190/19 v k. ú. Hrabová, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 2222/ZM1418/34 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 08711/RM1418/121 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
prodat 

pozemek  parc. č. 190/19 v k. ú. Hrabová, obec Ostrava  ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, nesvěřený městskému obvodu Hrabová 

společnosti STK - Ostrava s.r.o.,  se sídlem Servisní 5556/1, Třebovice, 722 00 Ostrava, IČO: 

640 88 341, 

za kupní cenu ve výši 324.900,- Kč a uzavřít kupní smlouvu a smlouvu o zřízení služebnosti 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 28 
Návrh na záměr města prodat část nemovité věci v k.ú. Hrabůvka, obec 
Ostrava, návrh na záměr města nesměnit nemovité věci v k.ú. Stará 
Bělá, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 2223/ZM1418/34 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 08776/RM1418/122 
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Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o záměru města prodat  

část pozemku p.p.č.  215/13,  ost. plocha, zeleň o výměře 476 m2 v k. ú. Hrabůvka, obec 

Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Ostrava-

Jih, dle geodetického zaměření pozemku, které je přílohou č. 1/3 předloženého materiálu      

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit          

  

2) rozhodlo, 

  
že město nemá záměr směnit 

nemovitou věc v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 

svěřenou městskému obvodu Stará Bělá, a to: 

- část pozemku parc.č. 31/1 o výměře 520 m2, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 3/1 

předloženého materiálu 

za 

nemovité věci  v   k.ú. Stará Bělá,  obec Ostrava, ve  vlastnictví  Vladimíra  Sošky,  Mitrovická 

410/215, 724 00 Stará Bělá,  to: 

- pozemek parc.č. 3003/1 

- podíl ve výši 8/80 k pozemku parc.č. 3028/1  

  

 
ZM_M 29 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v obchodně 
podnikatelském areálu v k. ú. Mošnov, obec Mošnov ve správě 
Společnosti pro využití letiště Ostrava - Mošnov, a.s.(SOM) 
  
Usnesení číslo: 2224/ZM1418/34 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 08796/RM1418/122 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o záměru  města prodat níže uvedené nemovité věci v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, včetně 
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součástí a příslušenství, a to: 

- pozemek p.č.st. 452 o výměře 918 m2 jehož součástí je stavba č.p. 317 

- část pozemku p.p.č. 822/66 o výměře 96 m2, označenou písmenem a 

oba sloučené dle geometrického plánu č. 1235-37/2018 vyhotoveného pro k. ú. Mošnov, obec 

Mošnov, do pozemku dále označeného jako pozemek p.č.st. 452 o výměře 1014 m2 v k. ú. 

Mošnov, obec Mošnov 

- přípojku vody ke stavbě č. p. 317 na pozemku p.č.st. 452 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
ZM_M 30 
Návrh na záměr města neprodat pozemek v k. ú. Frýdlant nad Ostravicí, 
obec Frýdlant nad Ostravicí 
  
Usnesení číslo: 2225/ZM1418/34 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 08634/RM1418/120 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo, 

  
že město nemá záměr prodat 

část pozemku parc. č.  2926 v k. ú. Frýdlant nad Ostravicí, obec Frýdlant nad Ostravicí, ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy, dle přílohy č. 1/1 předloženého materiálu  

  

 
ZM_M 31 
Návrh na záměr města neprodat pozemky, vše v k.ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 2226/ZM1418/34 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 08783/RM1418/122 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo, 

  
že město nemá záměr prodat 

- pozemek parc. č. 2106/6 

- pozemek parc. č. 2139/1 

- pozemek parc. č. 2140/1 
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- část pozemku parc. č. 2155/1 o výměře 2064 m2 dle zákresu, který je přílohou č. 1/4 

předloženého materiálu 

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

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

Přívoz 

s tím, že statutární město Ostrava nemá záměr prodat uvedené pozemky, jak jednotlivě, či 

vícero těchto pozemků nebo všechny tyto pozemky současně 

  

2) rozhodlo, 

  
že město nemá záměr prodat   

- pozemek parc. č. 293/7 

- část pozemku parc. č. 293/1 o výměře 854 m2, která je dle návrhu geometrického plánu č. 

5720 – 53/2017  vyhotoveného pro k. ú. Moravská Ostrava, nově označena jako pozemek parc. 

č. 293/15, (příloha č. 3/4 předloženého materiálu) 

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

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

Přívoz 

  

3) rozhodlo, 

  
že město nemá záměr prodat 

- pozemek parc. č. 672/2 

- pozemek parc. č. 672/3 

- pozemek parc. č. 672/4 

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

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

Přívoz 

  

 
ZM_M 32 
Návrh dohody o vypořádání nároků z odstoupení od kupní smlouvy se 
společností COPERSA corporation s.r.o. (k. ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava) 
  
Usnesení číslo: 2227/ZM1418/34 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 08795/RM1418/122 
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Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o dohodě o vypořádání nároků z odstoupení od kupní smlouvy uzavřené mezi statutárním 

městem Ostrava a společností COPERSA corporation s.r.o., se sídlem Hlučínská 148/26, 

Přívoz, 702 00, Ostrava, IČO: 285 97 125 dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

a o učinění souhlasného prohlášení dle přílohy č. 3/3  a 3/4 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 50 
Návrhy na záměr města prodat nemovitou věc v k. ú. Hošťálkovice a 
neprodat nemovité věcí v k. ú. Hošťálkovice a v k. ú. Nová Ves u 
Ostravy, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 2228/ZM1418/34 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 08853/RM1418/123 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o záměru města prodat 

část pozemku parc. č. 292/13 o výměře 261 m2, která je dle geometrického plánu č. 1081-

54/2017 nově označena jako pozemek parc. č. 292/44 v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Hošťálkovice 

viz příloha č. 1 předloženého materiálu, 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodlo, 

  
že město nemá záměr prodat 

část pozemku parc. č. 1320 o výměře cca 670 m2  v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, dle 

zákresu v příloze č. 2 předloženého materiálu 
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ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřeno městskému obvodu 

  

3) rozhodlo, 

  
že město nemá záměr prodat 

pozemek p.p.č. 141/95 

v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Nová Ves 

viz příloha č. 3 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 51 
Návrh na záměr města prodat část pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 2229/ZM1418/34 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 08852/RM1418/123 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o záměru města záměr prodat: 

- část pozemku p.p.č. 1079/2 o výměře 484 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, která 

je dle geometrického plánu č. 3405-44/2017, vyhotoveného pro k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec 

Ostrava, označena jako pozemek p.p.č. 1079/37 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, 

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

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 
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ZM_M 52 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Mariánské Hory (ul. 
Pašerových), obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 2230/ZM1418/34 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 08850/RM1418/123 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o záměru města prodat 

- část pozemku p.p.č. 728/2  o výměře 73 m2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřeno městskému obvodu Mariánské Hory a 

Hulváky  

- část pozemku p.p.č. 736/100 o výměře 26 m2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Mariánské Hory a 

Hulváky 

- část pozemku p.p.č. 736/100 o výměře 2412 m2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Mariánské Hory a 

Hulváky 

- část pozemku p.p.č. 736/296 o výměře 136 m2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Mariánské Hory a 

Hulváky 

viz příloha č. 1 předloženého materiálu 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) si vyhrazuje 

  
právo rozhodnout o prodeji pozemků svěřených městskému obvodu Mariánské Hory a 

Hulváky uvedených v bodu 1) tohoto usnesení, v souladu s čl. 7 odst. (3) obecně závazné 

vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, úplné znění 
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ZM_M 53 
Návrhy na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Mariánské Hory, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 2231/ZM1418/34 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 08851/RM1418/123 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o záměru města prodat 

část pozemku p.p.č. 150/30 o výměře 194 m2, která je dle geometrického plánu č. 2237-

47/2017 nově označena jako pozemek p.p.č. 150/35 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Mariánské Hory a 

Hulváky 

viz příloha č. 1 předloženého materiálu, 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodlo 

  
o záměru města prodat 

část pozemku p.p.č. 1093 o výměře 28 m2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, která je dle 

geometrického plánu č. 2232-40/2017 nově označena jako pozemek p.p.č. 1093/3 v k. 

ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Mariánské Hory a 

Hulváky 

viz příloha č. 2 předloženého materiálu, 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

3) rozhodlo 

  
o záměru města prodat 
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pozemek p.p.č. 168/14 

v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Mariánské Hory a 

Hulváky 

viz příloha č. 3 předloženého materiálu, 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
ZM_M 57 
Návrh na uzavření kupní smlouvy v rámci “Revitalizace knihovny na 
ulici Podroužkova” v k. ú. Poruba - sever, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 2232/ZM1418/34 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 08904/RM1418/124 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
uzavřít kupní smlouvu na základě níž by mělo statutární město Ostrava koupit pozemek parc. č. 

3613 zahrada v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, 

ve vlastnictví České republiky, ve správě Státního pozemkového úřadu, podle § 10 odst. 3 

zákona č.  503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

s Českou republikou - Státní pozemkový úřad 

se sídlem: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, 

kterou zastupuje: Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro 

Moravskoslezský kraj, 

se sídlem: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava 2, IČO: 01312774 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo, 

  
že město jako kupující za účelem koupě dle bodu 1) tohoto usnesení zaplatí prodávajícímu 
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zálohu 10 % z kupní ceny tj. 65.527,- Kč,  a to nejpozději 5 dní před uzavřením kupní 

smlouvy, která je přílohou č. 3 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 58 
Návrh nekoupit nemovité věci v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 2233/ZM1418/34 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 08197/RM1418/114 
k usnesení č. 08900/RM1418/124 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
nekoupit nemovitou věc 

- pozemek parc.č. 266/4 v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava 

od vlastníka 

XXXX XXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXX 

XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX XXX XX XXXXXX  

  

2) rozhodlo 

  
nekoupit nemovitou věc 

- část pozemku parc.č. 263 o výměře cca 120 m2 v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava, 

dle zákresu, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu 

od vlastníka 

XXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXX XXXXX XXX XX XXXXXXX 

  

 
ZM_M 33 
Vyhlášení programu na poskytnutí účelových neinvestičních dotací na 
ozdravné pobyty v období od 01.11.2018 do 30.04.2019 
  
Usnesení číslo: 2234/ZM1418/34 

(zn.předkl.) 
33 

  
k usnesení č. 08804/RM1418/122 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 
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o vyhlášení Programu na poskytnutí účelových neinvestičních dotací na ozdravné pobyty v 

období od 01. 11. 2018 do 30. 04. 2019 dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého 

materiálu 

  

2) ukládá 

  
odboru ochrany životního prostředí 

zveřejnit program dle bodu 1) tohoto usnesení na úřední desce 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 13.04.2018 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

ZM_M 34 
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě ev. číslo 2514/2017/OSR 
  
Usnesení číslo: 2235/ZM1418/34 

(zn.předkl.) 
33 

  
k usnesení č. 08802/RM1418/122 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o uzavření dodatku  č. 1 k veřejnoprávní smlouvě ev. číslo 2514/2017/OSR uzavřené mezi 

statutárním městem Ostrava a fyzickou osobou JXXXX BXXXXXXXXX dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 54 
Poskytnutí bezúročných zápůjček za účelem předfinancování výdajů na 
pořízení kotlů v rámci dotačního programu “Kotlíkové dotace v 
Moravskoslezském kraji” 
  
Usnesení číslo: 2236/ZM1418/34 

(zn.předkl.) 
33 

  
k usnesení č. 08869/RM1418/123 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

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

910 000 Kč fyzickým osobám uvedeným ve smlouvách v přílohách č. 1 až 8 předloženého 

materiálu za účelem předfinancování výdajů na pořízení kotlů  v rámci dotačního programu 
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“Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji” a o uzavření příslušných smluv o zápůjčce dle 

přílohy č. 1 až 8 předloženého materiálu mezi statutárním městem Ostrava a shora uvedenými 

fyzickými osobami 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- snižují běžné výdaje 

§ 3713, pol. 5660, ORJ 190 ........................    o 250 tis. Kč 

- snižují ostatní neinvestiční výdaje 

§ 3713, pol. 5909, ORJ 190 ........................    o 660 tis. Kč  

- zvyšují investiční půjčené prostředky obyvatelstvu 

§ 3713, pol. 6460, ORJ 190 ........................    o 910 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
radě města 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 20.04.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

ZM_M 35 
Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o financování ev.č. 
2100/2014/OFR/LPO s Evropskou investiční bankou 
  
Usnesení číslo: 2237/ZM1418/34 

(zn.předkl.) 
29 

  
k usnesení č. 08811/RM1418/122 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o financování ev. č. 2100/2014/OFR/LPO mezi 

statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava a Evropskou investiční 

bankou, 100 boulevard Konrad Adenauer, L-2950  Luxembourg ve znění dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 
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ZM_M 55 
Úprava rozpočtu 
  
Usnesení číslo: 2238/ZM1418/34 

(zn.předkl.) 
29 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

s n i ž u j e  rozpočtová rezerva města na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 20 000 tis.Kč 

z v y š u j í investiční transfery na § 3412, pol. 6313, ORJ 161, org. 4262 o 20 000 tis.Kč  

  

2) rozhodlo 

  
o použití volných zdrojů u základního běžného účtu (rozdělení přebytku hospodaření roku 

2017) ve výši 34 mil.Kč na dofinancování akce “Sportovní areál U Cementárny - II. etapa” 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

zapracovat částku 34 mil.Kč do materiálu týkajícího se zapojení volných zdrojů u ZBÚ 

(rozdělení přebytku hospodaření roku 2017) 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 20.06.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

 


