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Usnesení

Přehled usnesení zastupitelstva města dle čísel ze dne: 19.09.2018
Číslo usnesení

Materiál

Název

2382/ZM1418/37

ZM_M 0

2383/ZM1418/37

ZM_M 0

2384/ZM1418/37

ZM_M 0

2385/ZM1418/37
2386/ZM1418/37

ZM_M 1
ZM_M 3

2387/ZM1418/37

ZM_M 4

2388/ZM1418/37

ZM_M 5

2389/ZM1418/37

ZM_M 6

2390/ZM1418/37

ZM_M 7

2391/ZM1418/37
2392/ZM1418/37

ZM_M 8
ZM_M 9

2393/ZM1418/37

ZM_M 10

2394/ZM1418/37

ZM_M 11

2395/ZM1418/37

ZM_M 12

2396/ZM1418/37

ZM_M 13

2397/ZM1418/37

ZM_M 14

Schválení programu 37. zasedání zastupitelstva
města konaného dne 19. 9. 2018
Volba ověřovatelů zápisu z 37. zasedání
zastupitelstva města konaného dne 19.09.2018
Zpráva ověřovatelů zápisu z 36. zasedání
zastupitelstva města
Informace o činnosti orgánů města
Zpráva o přípravách oslav 100. Výročí vzniku
samostatného československého státu
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 s Biskupstvím
ostravsko-opavským se sídlem Kostelní náměstí
3172/1, 728 02 Ostrava, k darovací smlouvě ev. č.
3204/2017/KP
Informace o vyřízení dotazu člena zastupitelstva
města Ing. Víta Macháčka, vzneseného na 36.
zasedání zastupitelstva města dne 20.6.2018
Zpráva o činnosti komisí rady města za I. pololetí
2018
Návrh změny zakladatelské listiny společnosti
Ostravský informační servis, s.r.o.
Informace o plnění usnesení zastupitelstva města
Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a
doplňuje obecně závazná vyhláška č. 14/2013,
Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a
doplňků
Souhlas se smlouvou o poskytnutí dotace z
rozpočtu
Moravskoslezského
kraje
na
spolufinancování projektu “Hasičská zbrojnice
Pustkovec”
Odsouhlasení spolufinancování projektu “OstravaPustkovec - Výstavba hasičské zbrojnice” z
rozpočtu statutárního města Ostravy
Pravidelná informace o stavu projektů Průmyslová
zóna Ostrava-Hrabová, Strategická průmyslová
Ostrava-Mošnov, Rozvojová zóna Hrušov a
Vědecko-technologický park za I. pololetí roku
2018
Změna k “Rozhodnutí o poskytnutí dotace” včetně
podmínek pro projekt “Cyklotrasa Y Průmyslová, Baarova” v rámci Integrovaného
regionálního operačního programu”
Přijetí Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí
dotace k projektu “Energetické úspory LDN

zn.předkl.
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2398/ZM1418/37

ZM_M 15

2399/ZM1418/37

ZM_M 16

2400/ZM1418/37

ZM_M 17

2401/ZM1418/37

ZM_M 18

2402/ZM1418/37

ZM_M 19

2403/ZM1418/37

ZM_M 20

2404/ZM1418/37

ZM_M 21

2405/ZM1418/37

ZM_M 22

2406/ZM1418/37

ZM_M 102

2407/ZM1418/37

ZM_M 103

2408/ZM1418/37

ZM_M 104

2409/ZM1418/37

ZM_M 105

2410/ZM1418/37

ZM_M 23

Usnesení

Ostrava - Radvanice” v rámci Operačního
programu Životní prostředí
Volba přísedících Okresního soudu v Ostravě a
vzdání se funkce přísedící Okresního soudu v
Ostravě
Návrh městského obvodu Poruba na změnu
obecně závazné vyhlášky č. 5/2017, o nočním
klidu, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 3/2018
Souhlas s přijetím dotace z programu Rozvoj a
obnova materiálně-technické základny sociálních
služeb pro projekt „Vybudování výtahu a
bezbariérového WC v 2. NP Mjr. Nováka
1455/34, Ostrava-Hrabůvka”
Udělení souhlasu s podmínkami udržitelnosti
projektu:
“Rekonstrukce
a
modernizace
odborných učeben Základní školy OstravaMichálkovice”
se
schválenou
dotací
z
Integrovaného regionálního operačního programu
Schválení projektu, přijetí dotace z Operačního
programu Životní prostředí 2014 – 2020 na
projekt Podzemní kontejnery na odpad v OstravěPorubě
Souhlas s přijetím dotace v rámci dotačního
programu Dotace pro jednotky SDH obcí pro
projekt “Požární zbrojnice Ostrava-Muglinov”
Návrh na poskytnutí bezúročných zápůjček
zaměstnancům dle Statutu sociálního fondu
zaměstnanců
statutárního
města
Ostravy
zařazených do magistrátu města Ostravy
Žádost občana ve věci postoupení, resp. úhrady
pohledávky za třetí osobou
Návrh na poskytnutí investiční účelové dotace
společnosti Ostravský informační servis, s. r. o. na
úpravy v objektech Výstaviště Černá louka pavilonu A, pavilonu A1 a vstupní věži
Slezskoostravského hradu
Zvýšení neinvestiční účelové dotace - návrh na
uzavření dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o
poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu
statutárního města Ostravy ev. č. 0045/2018/KP ze
dne 4. 1. 2018
Uplatnění smluvní pokuty za porušení povinnosti
dle smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti
Informace o obdrženém návrhu na úpravu
smluvního vztahu
Návrh na uzavření dodatků neziskové organizace
MIKASA z.s.
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2411/ZM1418/37

ZM_M 24

2412/ZM1418/37

ZM_M 25

2413/ZM1418/37

ZM_M 26

2414/ZM1418/37

ZM_M 27

2415/ZM1418/37

ZM_M 28

2416/ZM1418/37

ZM_M 29

2417/ZM1418/37

ZM_M 30

2418/ZM1418/37

ZM_M 106

2419/ZM1418/37

ZM_M 107

2420/ZM1418/37

ZM_M 116

2421/ZM1418/37

ZM_M 108

2422/ZM1418/37

ZM_M 109

2423/ZM1418/37

ZM_M 31

Usnesení

Zpráva o čerpání finančních prostředků z Fondu
pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava v 1.
pololetí 2018
Návrh na poskytnutí investičních a účelových
neinvestičních příspěvků právnické osobě Městské
nemocnici Ostrava, příspěvková organizace,
Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava, IČO
00635162 z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice
Ostrava
Vyhodnocení Strategického plánu sociálního
začleňování Ostrava, 2015-2018
5. Komunitní plán sociálních služeb a
souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období
2019-2022
Návrh na poskytnutí mimořádných účelových
dotací nestátním neziskovým organizacím v
oblasti sociální péče, podpory osob s handicapem,
protidrogové prevence a prevence kriminality
Přijetí Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí
dotace z Integrovaného regionálního operačního
programu k projektu “Transformace Domova
Barevný svět III a Domova Jandova” právnické
osoby Čtyřlístek - centrum pro osoby se
zdravotním postižením Ostrava
Návrh na poskytnutí finančních prostředků
organizaci Čtyřlístek-centrum pro osoby se
zdravotním postižením Ostrava, příspěvková
organizace na předfinancování 1. etapy projektů
“Transformace Domova Barevný svět” a
“Transformace Domova na Liščině”
Návrh na poskytnutí mimořádné účelové dotace
BOTUMY s.r.o., se sídlem Sokolská třída
1263/24, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava,
IČO: 06279333
Koncepce rodinné politiky statutárního města
Ostravy na období 2019-2022 Akční plán na rok
2019
Návrh prodat nemovité věci ve vlastnictví SMO v
“Rozvojové zóně Hrušov”
Návrh na změnu podmínek čerpání a vyúčtování
investičního příspěvku poskytnutého Domovu
Magnolie, příspěvková organizace
Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o
poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního
města Ostravy
Žádost o změnu názvu projektu podpořeného
účelovou neinvestiční dotací v rámci výzvy “100
let republiky: Ostrava 1918 - 2018”
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2424/ZM1418/37

ZM_M 32

2425/ZM1418/37

ZM_M 110

2426/ZM1418/37

ZM_M 33

2427/ZM1418/37

ZM_M 34

2428/ZM1418/37

ZM_M 35

2429/ZM1418/37

ZM_M 36

2430/ZM1418/37

ZM_M 37

2431/ZM1418/37

ZM_M 38

2432/ZM1418/37

ZM_M 39

2433/ZM1418/37

ZM_M 40

2434/ZM1418/37

ZM_M 41

2435/ZM1418/37

ZM_M 111

2436/ZM1418/37

ZM_M 112

2437/ZM1418/37

ZM_M 113

Usnesení

Návrh na vyhlášení výběrového řízení na
poskytnutí peněžních prostředků na jednoleté
projekty v oblasti kultury z rozpočtu statutárního
města Ostravy pro rok 2019
Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových
dotací spolkům L&L music, z.s., Moravský dětský
folklorní soubor – HOLÚBEK, z.s., a Ševčík Moravský folklorní soubor, z.s.
Žádost společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o., o
navýšení účelové investiční dotace z rozpočtu
SMO
Návrh na poskytnutí mimořádné dotace
společnosti T.T.TRADE-VÍTKOVICE, a.s. a
společnosti Geometry Global, s.r.o.
Žádost spolku FC Vítkovice 1919, z.s. o rozšíření
podmínek použití dotace plynoucí z Veřejnoprávní
smlouvy č. 0731/2018/ŠaS
Uzavření memoranda o spolupráci při uspořádání
olympijského festivalu v roce 2020
Uzavření memoranda o vzájemné spolupráci a
finanční podpoře pro akci Ostrava Beach Open
2019 - mezinárodní turnaj FIVB v plážovém
volejbale
Žádost spolku Hokejový klub RT TORAX
PORUBA, z.s. a Hokejový klub RT TORAX
PORUBA 2011, z.s. o rozšíření podmínek použití
dotace plynoucí z Veřejnoprávní smlouvy
Návrh Programu na podporu vzdělávání a
talentmanagementu zejména v oblasti technických
a přírodních věd na území statutárního města
Ostravy pro rok 2019 a 1. čtvrtletí 2020
Poskytnutí
Stipendia
města
Ostrava
v
akademickém roce 2018/2019 a schválení Zásad
na poskytnutí stipendia v akademickém roce
2019/2020
Žádost obchodní společnosti Sportovní a rekreační
zařízení města Ostravy, s.r.o., o poskytnutí
účelové dotace na realizaci 9. ročníku projektu
Vánoční kluziště!!!
Programy na podporu sportu z rozpočtu
statutárního města Ostravy pro rok 2019
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu
statutárního města Ostravy na podporu rozvoje
bilingvní a cizojazyčné výuky v mateřských,
základních a středních školách na území SMO pro
školní rok 2018/2019 - 2. kolo
Žádost obchodní společnosti VÍTKOVICE
ARÉNA, a.s., o uzavření dodatku k veřejnoprávní
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2438/ZM1418/37

ZM_M 114

2439/ZM1418/37

ZM_M 115

2440/ZM1418/37

ZM_M 42

2441/ZM1418/37

ZM_M 43

2442/ZM1418/37

ZM_M 44

2443/ZM1418/37

ZM_M 45

2444/ZM1418/37

ZM_M 46

2445/ZM1418/37

ZM_M 47

2446/ZM1418/37

ZM_M 48

2447/ZM1418/37

ZM_M 49

2448/ZM1418/37

ZM_M 50

2449/ZM1418/37

ZM_M 51

2450/ZM1418/37

ZM_M 52

2451/ZM1418/37

ZM_M 53

2452/ZM1418/37

ZM_M 54

2453/ZM1418/37

ZM_M 55

Usnesení

smlouvě o poskytnutí účelové dotace
Žádost obchodní společnosti Sportovní a rekreační
zařízení města Ostravy, s.r.o., o poskytnutí
příslibu spolufinancování projektu Snížení
energetické náročnosti objektů SAREZA
Program na poskytování peněžních prostředků z
rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2019
včetně Podmínek pro jednotlivé oblasti
Návrh na neuzavření dohody o splátkách k dluhu
ve výši 67.060,- Kč z titulu užívání bytu č. 61 na
ul. Čujkovova 1719/31, Ostrava-Zábřeh
Návrh na projednání podnětu občana ve věci
záměru a prodeje pozemku parc.č. 195/270 v k.ú.
Vítkovice, obec Ostrava
Návrh na uzavření smlouvy o bezúplatném
převodu pozemku v k. ú. Svinov, obec Ostrava
Návrh na odejmutí místní komunikace ul. 28. října
městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz,
převzetí do majetku statutárního města Ostrava
Návrh na odejmutí nemovitých věcí městskému
obvodu Slezská Ostrava a návrh na schválení
Dodatku č. 14 ke zřizovací listině právnické osoby
Čtyřlístek, příspěvková organizace
Návrh na odejmutí majetku ze svěření městského
obvodu Polanka nad Odrou, most přes Polančici
Návrh na neodejmutí nemovitých věcí v k.ú.
Slezská Ostrava ze svěření městskému obvodu
Slezská Ostrava
Návrh přijmout darem nemovité věci v k. ú. Nová
Ves u Ostravy, obec Ostrava a návrh na jejich
svěření
Návrh darovat a přijmout darem pozemky k.ú.
Moravská
Ostrava,
obec
Ostrava
(ul.
Švabinského)
Návrh darovat nemovité věci v k.ú. Polanka nad
Odrou, obec Ostrava
Návrh na záměr města nedarovat pozemek, návrh
na záměr města neprodat pozemky (k.ú. Moravská
Ostrava a k. ú. Přívoz, obec Ostrava)
Návrh na záměr města nesměnit a směnit
nemovité věci v k. ú. Poruba, obec Ostrava
Návrh směnit nemovité věci v k. ú. Vítkovice a v
k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, návrh svěřit
nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou
městskému obvodu Ostrava-Jih
Návrh směnit pozemky k.ú. Moravská Ostrava, k.
ú. Přívoz, k. ú. Nová Ves u Ostravy, k. ú.
Mariánské Hory - ŘSD ČR
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2454/ZM1418/37

ZM_M 56

2455/ZM1418/37

ZM_M 57

2456/ZM1418/37

ZM_M 58

2457/ZM1418/37

ZM_M 59

2458/ZM1418/37

ZM_M 60

2459/ZM1418/37

ZM_M 61

2460/ZM1418/37

ZM_M 62

2461/ZM1418/37

ZM_M 63

2462/ZM1418/37

ZM_M 64

2463/ZM1418/37

ZM_M 65

2464/ZM1418/37

ZM_M 66

2465/ZM1418/37

ZM_M 67

2466/ZM1418/37

ZM_M 68

2467/ZM1418/37

ZM_M 69

2468/ZM1418/37

ZM_M 70

2469/ZM1418/37

ZM_M 71

2470/ZM1418/37

ZM_M 72

2471/ZM1418/37

ZM_M 73

2472/ZM1418/37

ZM_M 74

Usnesení

Návrh na svěření pozemků v k. ú. Michálkovice,
k.ú. Pustkovec, obec Ostrava, příslušným
městským obvodům
Návrh na svěření pozemku městskému obvodu
Mariánské Hory a Hulváky
Návrh koupit nemovitou věc v k.ú. Michálkovice,
obec Ostrava
Návrh koupit pozemek p.p.č. 234/2 v k. ú. Přívoz,
obec Ostrava
Návrh koupit pozemek v k.ú. Hrabůvka, obec
Ostrava,návrh na jeho svěření městskému obvodu
Ostrava-Jih, návrh prodat pozemek v k.ú. Petřvald
u Nového Jičína, obec Petřvald
Návrh koupit pozemky v k. ú. Nová Ves u
Ostravy, obec Ostrava a uzavřít kupní smlouvu
Návrh koupit nemovitou věc v k.ú. Pustkovec,
obec Ostrava a návrh na její svěření městskému
obvodu Pustkovec
Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Michálkovice a
k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava
Návrh koupit části nemovitých věcí v k.ú.
Michálkovice, obec Ostrava
Návrh koupit pozemky od Milnea, s.p. v likvidaci
a zahájit jednání ve věci uzavření kupní smlouvy
Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Michálkovice,
obec Ostrava
Návrh prodat nemovité věci v k. ú. Vítkovice,
obec Ostrava
Návrh prodat nemovité věci v k.ú. Pustkovec,
obec Ostrava
Návrh prodat pozemek (ul. Vítězná) v k. ú.
Moravská Ostrava, návrh směnit pozemky (ul.
Úprkova) v k. ú. Přívoz
Návrh neprodat pozemky (lokalita ul. Sokolská
třída), návrh na záměr města prodat a neprodat
pozemky (ul. Na Karolíně)
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.
ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, návrh na
záměr města neprodat část pozemku p.p.č. 219/23
v k.ú. Zábřeh nad Odrou
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.
ú. Zábřeh - Hulváky, obec Ostrava
Návrh na záměr města prodat část pozemku v k. ú.
Přívoz
Návrh na záměr města prodat část pozemku v k. ú.
Lhotka u Ostravy, v k. ú. Nová Ves u Ostravy a
návrh na záměr města neprodat pozemek v k. ú.
Nová Ves u Ostravy

32

32
32
32
32

32
32

32
32
32
32
32
32
32

32

32

32
32
32

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
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2473/ZM1418/37

ZM_M 75

2474/ZM1418/37

ZM_M 76

2475/ZM1418/37

ZM_M 77

2476/ZM1418/37

ZM_M 78

2477/ZM1418/37

ZM_M 79

2478/ZM1418/37

ZM_M 80

2479/ZM1418/37

ZM_M 81

2480/ZM1418/37

ZM_M 82

2481/ZM1418/37

ZM_M 83

2482/ZM1418/37

ZM_M 84

2483/ZM1418/37

ZM_M 117

2484/ZM1418/37

ZM_M 118

2485/ZM1418/37

ZM_M 119

2486/ZM1418/37

ZM_M 120

2487/ZM1418/37

ZM_M 121

2488/ZM1418/37

ZM_M 122

2489/ZM1418/37

ZM_M 123

2490/ZM1418/37

ZM_M 124

2491/ZM1418/37

ZM_M 125

Usnesení

Návrh na záměr města prodat část pozemku v k. ú.
Mariánské Hory, obec Ostrava
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú.
Proskovice a v k.ú. Výškovice u Ostravy
Návrh na záměr města neprodat pozemky v k. ú.
Moravská Ostrava, obec Ostrava
Návrh na záměr města neprodat části nemovitých
věcí v k. ú. Poruba-sever a v k. ú. Martinov ve
Slezsku, obec Ostrava
Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v
k.ú. Nová Bělá a v k.ú. Svinov, obec Ostrava
Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.
ú. Hrabová a v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec
Ostrava
Návrh na záměr města neprodat nemovitou věc v
k.ú. Svinov, obec Ostrava
Nesouhlas se záměrem města prodat část nemovité
věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, návrh
koupit nemovitou věc v k.ú. Svinov, obec Ostrava
Předžalobní výzva o uznání vydržení vlastnického
práva k nemovitým věcem v k.ú. Polanka nad
Odrou, obec Ostrava
Návrh prodat pozemky v k. ú. Moravská Ostrava,
obec Ostrava - MIXIDES, a.s.
Návrh na neuzavření souhlasného prohlášení k
pozemku p.č.st. 1717, v k.ú. Mariánské Hory,
obec Ostrava
Návrh směnit nemovité věci v k.ú. Polanka nad
Odrou, obec Ostrava a návrh na jejich svěření
městskému obvodu Polanka nad Odrou
Návrh směnit pozemky (ul. Hornopolní) v k. ú.
Moravská Ostrava
Návrh směnit nemovité věci a uzavřít Smlouvu o
budoucí směnné smlouvě k nemovitým věcem v
k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, návrh svěřit
pozemky městskému obvodu Ostrava-Jih
Informace ke Kupní smlouvě ev.č. 2983/2017/MJ
(areál VTP Ostrava - Pustkovec)
Návrh nekoupit nemovité věci v k. ú. Svinov, obec
Ostrava
Návrh koupit a svěřit pozemek v k. ú. Moravská
Ostrava, obec Ostrava, lokalita Hornopolní a
uzavřít kupní smlouvu
Návrh koupit část pozemku v k. ú. Přívoz, obec
Ostrava - Přednádraží Ostrava – Přívoz,
Prodloužená ul. Skladištní
Návrh koupit pozemek v k. ú. Kunčice nad
Ostravicí, obec Ostrava

32
32
32
32

32
32

32
32

32

32
32

32

32
32

32
32
32

32

32

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
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2492/ZM1418/37

ZM_M 126

2493/ZM1418/37

ZM_M 127

2494/ZM1418/37

ZM_M 128

2495/ZM1418/37

ZM_M 129

2496/ZM1418/37

ZM_M 130

2497/ZM1418/37

ZM_M 131

2498/ZM1418/37

ZM_M 132

2499/ZM1418/37

ZM_M 133

2500/ZM1418/37

ZM_M 134

2501/ZM1418/37

ZM_M 135

2502/ZM1418/37

ZM_M 136

2503/ZM1418/37

ZM_M 138

2504/ZM1418/37
2505/ZM1418/37

ZM_M 85
ZM_M 86

2506/ZM1418/37

ZM_M 87

2507/ZM1418/37

ZM_M 139

2508/ZM1418/37

ZM_M 88

2509/ZM1418/37

ZM_M 89

2510/ZM1418/37

ZM_M 90

Usnesení

Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Svinov a k.ú.
Michálkovice, obec Ostrava
Návrh uzavřít kupní smlouvu na nemovitou věc v
k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
Návrh uzavřít Kupní smlouvu o prodeji
nemovitých věcí, se zřízením služebnosti
Návrh na uzavření smlouvy o zřízení práva stavby
na část nemovitosti v k. ú. Poruba, obec Ostrava.
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú.
Muglinov a v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú.
Moravská Ostrava, obec Ostrava
Návrh na záměr prodat nemovitosti v k.ú. Dubina
u Ostravy, obec Ostrava, návrh na změnu usnesení
Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.
ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava
Návrh prodat část pozemku v k. ú. Sedlnice, obec
Sedlnice v rámci stavby “Ostrava Airport
Multimodal Park”
Analýza stavu majetku statutárního města Ostrava
v lokalitě Bedřiška a projednání “Petice proti
nucenému vystěhování rodin z Bedřišky a
Hulvák”
Návrh neodejmout nemovité věci městskému
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
Návrh na projednání “Petice za občanské soužití”
ve věci záměru prodeje pozemku parc. č. 373 v k.
ú. Radvanice, obec Ostrava
Vydání Změny č. 2a Územního plánu Ostravy
Návrh na poskytnutí účelové investiční dotace
Moravskoslezskému kraji na spolufinancování
stavby v oblasti dopravní infrastruktury: “Silnice
II/478 prodloužená Mostní I. etapa”
Realizace akcí pro Městskou nemocnici Ostrava,
p.o. a jejich financování z rozpočtu statutárního
města Ostrava - z Fondu pro rozvoj Městské
nemocnice Ostrava
Návrh na poskytnutí účelové investiční dotace
Moravskoslezskému kraji
Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě evidenční č.
2463/2018/OSR
Návrh na poskytnutí dotace Moravskoslezskému
kraji na spolufinancování projektu “Kotlíkové
dotace v Moravskoslezském kraji” a “Kotlíkové
dotace v Moravskoslezském kraji - 2. výzva”
Poskytnutí bezúročných zápůjček za účelem
předfinancování výdajů na pořízení kotlů v rámci
dotačního programu “Kotlíkové dotace v

32
32
32
32
32
32
32
32
32

32

32
32

34
34

34

34
33
33

33

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
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2511/ZM1418/37

ZM_M 91

2512/ZM1418/37

ZM_M 92

2513/ZM1418/37

ZM_M 93

2514/ZM1418/37

ZM_M 94

2515/ZM1418/37

ZM_M 95

2516/ZM1418/37
2517/ZM1418/37

ZM_M 96
ZM_M 97

2518/ZM1418/37

ZM_M 98

2519/ZM1418/37

ZM_M 99

2520/ZM1418/37

ZM_M 137

2521/ZM1418/37

ZM_M 100

2522/ZM1418/37

ZM_M 101

Usnesení

Moravskoslezském kraji”
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu
statutárního města Ostravy pro rok 2018 v oblasti
Revitalizace veřejného prostoru (II. výzva)
Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková
organizace - úprava projektu “Koruna ze vstupu” a
dodatek ke zřizovací listině v souvislosti se
změnou názvu organizace
Aktualizace č. 5 Plánu financování obnovy
vodovodů a kanalizací
Poskytnutí účelových neinvestičních dotací z
Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší na
ozdravné pobyty v období od 01.11.2018 do
30.04.2019
Návrh Metodiky pro sestavování návrhu rozpočtu
statutárního města Ostrava na rok 2019 a Pravidel
rozpočtového provizoria
Úprava rozpočtu
Úprava rozpočtu - zapojení příjmů z dividend
obchodních společností za rok 2017
Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru č.
237/18/LCD, ev. č. 2124/2018/OFR sjednané s
Českou spořitelnou, a.s.
Návrh na uzavření Dodatku č. 25 ke Smlouvě o
veřejných službách v přepravě cestujících a
poskytnutí kompenzací za veřejné služby uzavřené
mezi statutárním městem Ostrava a společností
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Prohlášení SMO pro Dopravní podnik Ostrava a.s.
o úmyslu uzavřít Smlouvu o veřejných službách v
přepravě cestujících a poskytnutí kompenzací za
veřejné služby na období 1.1.2025 - 31.12.2034,
pro účely získání dotací z prostředků EU
Zpráva
o
činnosti
Kontrolního
výboru
zastupitelstva města za I. pololetí 2018
Zpráva
o
činnosti
Finančního
výboru
zastupitelstva města za 1. pololetí roku 2018

33

33

33
33

29

29
29
29

39

39

61
61

Tiskové opravy :
Materiál

Název

ZM_TO 1

Tisková oprava bodu 3) usnesení zastupitelstva
města č. 2322/ZM1418/36 ze dne 20.6.2018

zn.předkl.

34

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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Usnesení

ZM_M 0
(zn.předkl.)
Schválení programu 37. zasedání zastupitelstva města konaného dne 35
19. 9. 2018
Usnesení číslo: 2382/ZM1418/37
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
program 37. zasedání zastupitelstva města konaného dne 19. 9. 2018

ZM_M 0
(zn.předkl.)
Volba ověřovatelů zápisu z 37. zasedání zastupitelstva města konaného72
dne 19.09.2018
Usnesení číslo: 2383/ZM1418/37
Zastupitelstvo města
1)

volí
za ověřovatele zápisu z 37. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 19.09.2018, Bc. Lucii
Feikovou a RNDr. Jana Veřmiřovského, Ph.D.

ZM_M 0
Zpráva ověřovatelů zápisu z 36. zasedání zastupitelstva města

(zn.předkl.)
72

Usnesení číslo: 2384/ZM1418/37
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
zprávu ověřovatelů zápisu Ing. Justiny Kamené a Mgr. Petra Miky, o ověření zápisu z 36.
zasedání zastupitelstva města, konaného dne 20. 6. 2018

ZM_M 1
Informace o činnosti orgánů města

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 2385/ZM1418/37
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 11/126

Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města

Usnesení

Zastupitelstvo města
1)

bere na vědomí
informaci o činnosti orgánů města

ZM_M 3
Zpráva o přípravách oslav
československého státu

100.

Výročí

vzniku

(zn.předkl.)
samostatného35

Usnesení číslo: 2386/ZM1418/37
k usnesení č. 09798/RM1418/133
Zastupitelstvo města
1)

bere na vědomí
informaci o stavu příprav na oslavy 100. Výročí vzniku samostatného československého státu

ZM_M 4
(zn.předkl.)
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 s Biskupstvím ostravsko-opavským se35
sídlem Kostelní náměstí 3172/1, 728 02 Ostrava, k darovací smlouvě ev.
č. 3204/2017/KP
Usnesení číslo: 2387/ZM1418/37
k usnesení č. 09996/RM1418/135
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o schválení a uzavření Dodatku č. 1 k darovací smlouvě ev. č. 2304/2017/KP uzavřené mezi
statutárním městem Ostrava a Biskupstvím ostravsko-opavským se sídlem Kostelní náměstí
3172/1, 728 02 Ostrava, IČO: 65468953, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

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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Usnesení

ZM_M 5
(zn.předkl.)
Informace o vyřízení dotazu člena zastupitelstva města Ing. Víta35
Macháčka, vzneseného na 36. zasedání zastupitelstva města dne
20.6.2018
Usnesení číslo: 2388/ZM1418/37
k usnesení č. 09628/RM1418/132
Zastupitelstvo města
1)

bere na vědomí
informaci o vyřízení dotazu člena zastupitelstva města Ing. Víta Macháčka, vzneseného na 36.
zasedání zastupitelstva města dne 20.06.2018

2)

ukládá
radě města
předložit zastupitelstvu města po 12 měsících a po ukončení projektu zprávu o průběhu a
výsledcích projektu Com. Unity. Lab

ZM_M 6
Zpráva o činnosti komisí rady města za I. pololetí 2018

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 2389/ZM1418/37
k usnesení č. 09804/RM1418/133
Zastupitelstvo města
1)

bere na vědomí
zprávu o činnosti komisí rady města za I. pololetí 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

ZM_M 7
(zn.předkl.)
Návrh změny zakladatelské listiny společnosti Ostravský informační35
servis, s.r.o.
Usnesení číslo: 2390/ZM1418/37
k usnesení č. 09807/RM1418/133
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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Usnesení

Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
změnu zakladatelské listiny obchodní společnosti Ostravský informační servis, s.r.o., IČO: 268
79 280, se sídlem Jurečkova 1935/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu

ZM_M 8
Informace o plnění usnesení zastupitelstva města

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 2391/ZM1418/37
k usnesení č. 09935/RM1418/134
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
předloženou kontrolou plnění usnesení zastupitelstva města s tím, že:
a) usnesení dle přílohy č. 1 předloženého materiálu vyřazuje ze sledování
b) usnesení dle přílohy č. 2 předloženého materiálu ponechává ve sledování k další kontrole
plnění usnesení zastupitelstva města

ZM_M 9
(zn.předkl.)
Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně35
závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších
změn a doplňků
Usnesení číslo: 2392/ZM1418/37
k usnesení č. 10000/RM1418/135
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

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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2)

Usnesení

stanoví
že spolu s primátorem podepíše obecně závaznou vyhlášku dle bodu 1) tohoto usnesení
náměstek primátora Mgr. Michal Mariánek
Vyřizuje:

Mgr. Renata Kolková, MPA,
vedoucí odboru legislativního a právního

T: 19.09.2018

ZM_M 10
(zn.předkl.)
Souhlas
se
smlouvou
o
poskytnutí
dotace
z
rozpočtu 35
Moravskoslezského kraje na spolufinancování projektu “Hasičská
zbrojnice Pustkovec”
Usnesení číslo: 2393/ZM1418/37
k usnesení č. 09638/RM1418/132
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o přijetí dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692 na spolufinancování projektu “Hasičská
zbrojnice Pustkovec” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

ZM_M 11
Odsouhlasení spolufinancování projektu “Ostrava-Pustkovec
Výstavba hasičské zbrojnice” z rozpočtu statutárního města Ostravy

(zn.předkl.)
-35

Usnesení číslo: 2394/ZM1418/37
k usnesení č. 09808/RM1418/133
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
financování celkových výdajů projektu “Ostrava-Pustkovec - Výstavba hasičské zbrojnice” ve
výši 23 350 tis. Kč, přičemž v této částce je obsaženo spolufinancování z rozpočtu statutárního
města Ostravy ve výši 16 600 tis. Kč v letech 2018 a 2019.

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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Usnesení

ZM_M 12
(zn.předkl.)
Pravidelná informace o stavu projektů Průmyslová zóna Ostrava-35
Hrabová, Strategická průmyslová Ostrava-Mošnov, Rozvojová zóna
Hrušov a Vědecko-technologický park za I. pololetí roku 2018
Usnesení číslo: 2395/ZM1418/37
k usnesení č. 2120/ZM1418/33
k usnesení č. 09937/RM1418/134
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
předložit zastupitelstvu města k projednání pravidelnou informaci o stavu projektů dle bodu 1)
tohoto usnesení za II. pololetí roku 2018
Vyřizuje:

Ing. Václav Palička,
vedoucí odboru strategického rozvoje

T: 29.03.2019

ZM_M 13
(zn.předkl.)
Změna k “Rozhodnutí o poskytnutí dotace” včetně podmínek pro35
projekt “Cyklotrasa Y - Průmyslová, Baarova” v rámci Integrovaného
regionálního operačního programu”
Usnesení číslo: 2396/ZM1418/37
k usnesení č. 09938/RM1418/134
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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Zastupitelstvo města
1)

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

ZM_M 14
(zn.předkl.)
Přijetí Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu35
“Energetické úspory LDN Ostrava - Radvanice” v rámci Operačního
programu Životní prostředí
Usnesení číslo: 2397/ZM1418/37
k usnesení č. 08833/RM1418/123
k usnesení č. 09939/RM1418/134
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o přijetí dotace z Operačního programu Životní prostředí od poskytovatele - Česká republika,
Ministerstvo životního prostředí, se sídlem Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, IČO:
00164801 na projekt “Energetické úspory LDN Ostrava - Radvanice” dle podmínek
Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D316011307 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

ZM_M 15
(zn.předkl.)
Volba přísedících Okresního soudu v Ostravě a vzdání se funkce35
přísedící Okresního soudu v Ostravě
Usnesení číslo: 2398/ZM1418/37
k usnesení č. 10065/RM1418/135
Zastupitelstvo města
1)

volí
stávající přísedící
1. paní ŠXXXX BXXXXXXXX, trvalý pobyt Ostrava XXXXXXXXXXX XXXXXX
XXXXXX, navrženou panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011),
2. paní JXXX MXXXXXX, trvalý pobyt Ostrava XXXXXXXXX XXXXXXXX

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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XXXXXXXXX XXXXXX, navrženou panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO
2011),
3. paní Ing. JXXX PXXXXXXXXXXX, trvalý pobyt Ostrava XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXX XXXX, navrženou panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011),
4. paní MXXXX ŠXXXXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXXX XXXXXXXX
XXXX XXXX XXXXXXX, navrženou panem Mgr. Radimem Babincem,
nové kandidátky
1. paní BXXXXXX JXXXXXXXXX, trvalý pobyt Ostrava XXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXX, navrženou panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011),
2. paní Ing. VXXXXX ŠXXXXXXXXX, trvalý pobyt Ostrava XXXXXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX, navrženou panem Mgr. Radimem Babincem
(hnutí ANO 2011),
za přísedící Okresního soudu v Ostravě na dobu 4 let
2)

přijímá
oznámení stávající přísedící Okresního soudu v Ostravě paní VXXX SXXXXXXX, trvalý
pobyt OstravaXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX, o vzdání se funkce
přísedící

ZM_M 16
(zn.předkl.)
Návrh městského obvodu Poruba na změnu obecně závazné vyhlášky35
č. 5/2017, o nočním klidu, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 3/2018
Usnesení číslo: 2399/ZM1418/37
k usnesení č. 10066/RM1418/135
Zastupitelstvo města
1)

bere na vědomí
a) návrh městského obvodu Poruba na změnu obecně závazné vyhlášky č. 5/2017, o nočním
klidu, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 3/2018
b) odpověď odboru vnitřních věcí Magistrátu města Ostravy na návrh městského obvodu
Poruba na změnu obecně závazné vyhlášky č. 5/2017, o nočním klidu, ve znění obecně
závazné vyhlášky č. 3/2018

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 17
(zn.předkl.)
Souhlas s přijetím dotace z programu Rozvoj a obnova materiálně-35
technické základny sociálních služeb pro projekt „Vybudování výtahu a
bezbariérového WC v 2. NP Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-Hrabůvka”
Usnesení číslo: 2400/ZM1418/37
k usnesení č. 09620/RM1418/132
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
vyslovit souhlas s tím, že příslušný majetek nebude po dobu udržitelnosti (10 let ode dne
ukončení realizace) převeden, vypůjčen či pronajmut jinému subjektu, a že k tomuto majetku
nebude, bez písemného souhlasu Ministerstva, po tuto dobu zřízeno věcné břemeno ani nebude
předmětem zástavního práva, dle části III, odst. 14 Podmínek uvedených v příloze č. 2
předloženého materiálu

ZM_M 18
(zn.předkl.)
Udělení souhlasu s podmínkami udržitelnosti projektu: “Rekonstrukce35
a modernizace odborných učeben Základní školy OstravaMichálkovice” se schválenou dotací z Integrovaného regionálního
operačního programu
Usnesení číslo: 2401/ZM1418/37
k usnesení č. 09623/RM1418/132
Zastupitelstvo města
1)

souhlasí
s podmínkami udržitelnosti projektu “Rekonstrukce a modernizace odborných učeben Základní
školy Ostrava-Michálkovice” dle části III. odst. 1 bod 12 písm. a) a b) Podmínek rozhodnutí o
poskytnutí dotace, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

ZM_M 19
(zn.předkl.)
Schválení projektu, přijetí dotace z Operačního programu Životní35
prostředí 2014 – 2020 na projekt Podzemní kontejnery na odpad v
Ostravě-Porubě
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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Usnesení číslo: 2402/ZM1418/37
k usnesení č. 09931/RM1418/134
k usnesení č.
Zastupitelstvo města
1)

souhlasí
s podmínkami dle části II. čl. 14 uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu

ZM_M 20
(zn.předkl.)
Souhlas s přijetím dotace v rámci dotačního programu Dotace pro35
jednotky SDH obcí pro projekt “Požární zbrojnice Ostrava-Muglinov”
Usnesení číslo: 2403/ZM1418/37
k usnesení č. 09624/RM1418/132
Zastupitelstvo města
1)

souhlasí
s podmínkami udržitelnosti projektu “Požární zbrojnice Ostrava-Muglinov” dle čl. V. odst.3
písm. o) smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje uvedenou v příloze
č. 1 předloženého materiálu

ZM_M 21
(zn.předkl.)
Návrh na poskytnutí bezúročných zápůjček zaměstnancům dle Statutu 35
sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených
do magistrátu města Ostravy
Usnesení číslo: 2404/ZM1418/37
Zastupitelstvo města
1)

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

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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bezúročné zápůjčce pro bytové účely)

ZM_M 22
(zn.předkl.)
Žádost občana ve věci postoupení, resp. úhrady pohledávky za třetí35
osobou
Usnesení číslo: 2405/ZM1418/37
k usnesení č. 09769/RMm1418/29
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
nevyhovět žádosti pana XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXX
XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX, dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu, o postoupení pohledávky společnosti Masiv system s.r.o., IČO: 294 41 595, se
sídlem Havlíčkovo nábřeží 1167/12, 702 00 Ostrava, za panem XXXXX XXXXXXXX XXXX
XXXXXXXXXX, ve výši 256.350,- Kč s příslušenstvím statutárnímu městu Ostrava,
popřípadě o úhradu této pohledávky statutárním městem Ostrava

ZM_M 102
(zn.předkl.)
Návrh na poskytnutí investiční účelové dotace společnosti Ostravský35
informační servis, s. r. o. na úpravy v objektech Výstaviště Černá louka
- pavilonu A, pavilonu A1 a vstupní věži Slezskoostravského hradu
Usnesení číslo: 2406/ZM1418/37
k usnesení č. 10080/RM1418/136
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ve výši 5 600 tis.
Kč společnosti Ostravský informační servis, s. r. o., Jurečkova 1935/12, 702 00 Ostrava, IČO
26879280, na úpravy v objektech Výstaviště Černá louka - pavilonu A, pavilonu A1 a vstupní
věži Slezskoostravského hradu

2)

schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se

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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- sníží rozpočtová rezerva
na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 5 600 tis. Kč
- zvýší investiční transfery podnikatelským subjektům
na § 2143, pol. 6313, ORJ 221 o 5 600 tis. Kč
3)

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

4)

ukládá
radě města
realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení
Termín: 1. 10. 2018

ZM_M 103
(zn.předkl.)
Zvýšení neinvestiční účelové dotace - návrh na uzavření dodatku č. 1 k35
Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z
rozpočtu statutárního města Ostravy ev. č. 0045/2018/KP ze dne 4. 1.
2018
Usnesení číslo: 2407/ZM1418/37
k usnesení č. 10082/RM1418/136
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o uzavření dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z
rozpočtu statutárního města Ostravy ev. č. 0045/2018/KP ze dne 4. 1. 2018 uzavřené mezi

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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statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451 a Českou
republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, Výškovická 2995/40,
700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70884561 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
2)

schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
- sníží rozpočtová rezerva
na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 500 tis. Kč
- zvýší neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům
na § 5511, pol. 5319, ORJ 121 o 500 tis. Kč

3)

ukládá
radě města
realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení
Termín: 1. 10. 2018

ZM_M 104
(zn.předkl.)
Uplatnění smluvní pokuty za porušení povinnosti dle smlouvy o35
budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
Usnesení číslo: 2408/ZM1418/37
k usnesení č. 10083/RM1418/136
k usnesení č.
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo

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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o prominutí smluvní pokuty ve výši 69.000,- Kč sjednané v čl. VIII odst. 1 smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení služebnosti uzavřené dne 14.7.2016 pod ev.č. 2008/2016/MJ, a
to Národnímu zemědělskému muzeu, s.p.o., IČO: 750 75 741, se sídlem Kostelní 1300/44, 170
00, Praha 7, z důvodů dle důvodové zprávy předloženého materiálu

ZM_M 105
Informace o obdrženém návrhu na úpravu smluvního vztahu

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 2409/ZM1418/37
k usnesení č. 10084/RM1418/136
Zastupitelstvo města
1)

bere na vědomí
žádost o úpravu smluvního vztahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, zaslanou
společností Smart Innovation Center, s.r.o., IČO: 65409574, se sídlem: Purkyňova 648/125,
Medlánky, 612 00 Brno

2)

ukládá
odboru legislativnímu a právnímu, aby předložil návrh dalšího postupu ve věci žádosti, jenž je
předmětem bodu 1) tohoto usnesení, na dalším zasedání zastupitelstva města
Vyřizuje:

Mgr. Renata Kolková, MPA,
vedoucí odboru legislativního a právního

T: 30.11.2018

ZM_M 23
Návrh na uzavření dodatků neziskové organizace MIKASA z.s.

(zn.předkl.)
30

Usnesení číslo: 2410/ZM1418/37
k usnesení č. 09648/RM1418/132
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
- o uzavření Dodatku č. 3 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace z odvodů z
loterií a jiných podobných her č. 10 na zabezpečení projektu “Rekonstrukce prostor pro
MIKASA denní stacionář” (ev. č. 1790/2016/SVZ) uzavřené s organizací MIKASA z.s.,
Lumírova 523/28, 700 30 Ostrava - Výškovice, IČO: 22832386, dle přílohy č. 4 předloženého

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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materiálu.
- o uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí mimořádné účelové dotace v
oblasti sociální péče č. 05 na zabezpečení projektu “Rekonstrukce prostor pro MIKASA denní
stacionář” z rozpočtu statutárního města Ostravy (ev. č. 3112/2017/SVZ) uzavřené s organizací
MIKASA z.s., Lumírova 523/28, 700 30 Ostrava - Výškovice, IČO: 22832386, dle přílohy č. 6
předloženého materiálu.

ZM_M 24
(zn.předkl.)
Zpráva o čerpání finančních prostředků z Fondu pro rozvoj Městské30
nemocnice Ostrava v 1. pololetí 2018
Usnesení číslo: 2411/ZM1418/37
k usnesení č. 07169/RM1418/101
k usnesení č. 1816/ZM1418/28
k usnesení č. 08185/RM1418/114
k usnesení č. 2069/ZM1418/32
k usnesení č. 09816/RM1418/133
Zastupitelstvo města
1)

bere na vědomí
Zprávu o čerpání finančních prostředků z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava v 1.
pololetí 2018 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu

ZM_M 25
(zn.předkl.)
Návrh na poskytnutí investičních a účelových neinvestičních příspěvků 30
právnické osobě Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace,
Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava, IČO 00635162 z Fondu pro rozvoj
Městské nemocnice Ostrava
Usnesení číslo: 2412/ZM1418/37
k usnesení č. 09942/RM1418/134
Zastupitelstvo města

1)

schvaluje

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 25/126

Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města

Usnesení

a) soubor 17-ti akcí na zpracování dokumentací, realizací akcí, provedení oprav a pořízení
vybavení Městskou nemocnicí Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162, se sídlem
Nemocniční 8998/20A, 728 80 Ostrava dle důvodové zprávy a přílohy č. 1, 2, 3, a 4
b) financování akcí na zpracování dokumentací, realizací akcí, provedení oprav a pořízení
vybavení dle bodu 1a) tohoto usnesení z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava
2)

schvaluje
Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace,
IČO 00635162, se sídlem Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava poskytnutí
- investičního příspěvku v celkové výši 59.400 tis. Kč
- účelového neinvestičního příspěvku v celkové výši 2.081 tis. Kč
dle důvodové zprávy a přílohy č. 1, 2, 3, 4 předloženého materiálu

3)

schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
- sníží
ostatní kapitálové výdaje - Fond pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava
na §3599, pol. 6909, ÚZ 1070, ORJ 170

o 61.481 tis. Kč

- zvýší
investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
na § 3522, pol. 6351, ÚZ 1070, ORG 4241, ORJ 170

o 59.400 tis. Kč

účelové neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

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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na § 3522, pol. 5331, ÚZ 1070, ORG 4241, ORJ 170
4)

o 2.081 tis. Kč

schvaluje
úpravu závazného ukazatele právnické osobě Městská nemocnice Ostrava, příspěvková
organizace, IČO 00635162, a to:

5)

- zvýšení investičního příspěvku

o 59.400 tis. Kč

- zvýšení účelového neinvestičního příspěvku

o

2.081 tis. Kč

ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) a úpravu závazného ukazatele dle bodu 4)
tohoto usnesení
Vyřizuje:

Ing. Lukáš Jančálek,
vedoucí odboru financí a rozpočtu

T: 30.09.2018

ZM_M 26
(zn.předkl.)
Vyhodnocení Strategického plánu sociálního začleňování Ostrava,30
2015-2018
Usnesení číslo: 2413/ZM1418/37
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
Vyhodnocení Strategického plánu sociálního začleňování Ostrava, 2015-2018 dle přílohy č. 1
předloženého materiálu

ZM_M 27
(zn.předkl.)
5. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě30
Ostrava na období 2019-2022
Usnesení číslo: 2414/ZM1418/37
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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Usnesení

k usnesení č. 2760/ZM1014/34
k usnesení č. 10011/RM1418/135
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
5. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 20192022 a pokračování procesu komunitního plánování v Ostravě dle příloh č. 1-3 předloženého
materiálu

ZM_M 28
(zn.předkl.)
Návrh na poskytnutí mimořádných účelových dotací nestátním30
neziskovým organizacím v oblasti sociální péče, podpory osob s
handicapem, protidrogové prevence a prevence kriminality
Usnesení číslo: 2415/ZM1418/37
k usnesení č. 10012/RM1418/135
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
- o poskytnutí mimořádných účelových dotací nestátním neziskovým organizacím v oblasti
sociální péče, podpory osob s handicapem, protidrogové prevence a prevence kriminality dle
přílohy č. 2 předloženého materiálu
- o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí mimořádných účelových dotací na služby v
oblasti sociální péče a protidrogové prevence dle návrhu uvedeného v příloze č. 5 předloženého
materiálu s žadateli uvedenými v příloze č. 2 předloženého materiálu pod pořadovým číslem
1až 4, 6 až 8, 10 až 11, 13 až 16, 18 až 24 a 26 až 30
- o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí mimořádných účelových dotací na aktivity v
oblasti sociální péče, prevence kriminality a podpory osob s handicapem dle návrhu uvedeného
v příloze č. 6 předloženého materiálu s žadateli uvedenými v příloze č. 2 předloženého
materiálu pod pořadovým číslem 5, 9, 12, 17, 25, 31 až 32 a 34 až 35

2)

rozhodlo
- o neposkytnutí mimořádných účelových dotací nestátním neziskovým organizacím v oblasti
sociální péče a prevence kriminality dle přílohy č. 3 předloženého materiálu z důvodů, které

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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Usnesení

jsou ve vztahu k jednotlivým žadatelům uvedeny v téže příloze
3)

schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se:
-snižují
běžné výdaje v ORJ 180
§ 4349, pol. 5909, ÚZ 7400
§ 4349, pol. 5909, ÚZ 7401
§ 4351, pol. 5909, ÚZ 7303
§ 4351, pol. 5909, ÚZ 7301

o
o
o
o

460 tis. Kč
900 tis. Kč
3 974 tis. Kč
431 tis. Kč

-snižují
neinvestiční transfery v ORJ 180
§ 4350, pol. 5221, ÚZ 7302 o
1 250 tis. Kč
§ 4349, pol. 6322, ÚZ 1355 o
50 tis. Kč
-zvyšují
neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím v ORJ 180
§ 4312, pol. 5221, ÚZ 7400 o
200 tis. Kč
§ 4312, pol. 5222, ÚZ 7400 o
143 tis. Kč
§ 4376, pol. 5222, ÚZ 7400 o
50 tis. Kč
§ 4378, pol. 5222, ÚZ 7400 o
67 tis. Kč
-zvyšují
neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím v ORJ 180
§ 4349, pol. 5221, ÚZ 7401 o
165 tis. Kč
§ 4349, pol. 5222, ÚZ 7401 o
170 tis. Kč
§ 4349, pol. 5229, ÚZ 7401 o
400 tis. Kč
-zvyšují
neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím v ORJ 180
§ 4349, pol. 5339, ÚZ 7401 o
165 tis. Kč
-zvyšují
neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím v ORJ 180
§ 4311, pol. 5221, ÚZ 7301 o
65 tis. Kč
§ 4311, pol. 5222, ÚZ 7303 o
36 tis. Kč
§ 4350, pol. 5221, ÚZ 7301 o 1 250 tis. Kč
§ 4350, pol. 5223, ÚZ 7301 o
315 tis. Kč
§ 4351, pol. 5221, ÚZ 7301 o
22 tis. Kč
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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§ 4351, pol. 5223, ÚZ 7301
§ 4354, pol. 5221, ÚZ 7303
§ 4354, pol. 5223, ÚZ 7301
§ 4356, pol. 5222, ÚZ 7301
§ 4356, pol. 5223, ÚZ 7301
§ 4356, pol. 5221, ÚZ 7303
§ 4356, pol. 5222, ÚZ 7303
§ 4357, pol. 5223, ÚZ 7301
§ 4359, pol. 5223, ÚZ 7301
§ 4371, pol. 5222, ÚZ 7301
§ 4372, pol. 5223, ÚZ 7301
§ 4377, pol. 5221, ÚZ 7303
§ 4378, pol. 5222, ÚZ 7301

Usnesení

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

200 tis. Kč
285 tis. Kč
250 tis. Kč
90 tis. Kč
310 tis. Kč
15 tis. Kč
300 tis. Kč
950 tis. Kč
200 tis. Kč
250 tis. Kč
50 tis. Kč
330 tis. Kč
200 tis. Kč

-zvyšují
neinvestiční transfery podnikatelským subjektům v ORJ 180
§ 4350, pol. 5213, ÚZ 7301 o
260 tis. Kč
-zvyšují
investiční transfery neziskovým a podobným organizacím v ORJ 180
§ 4357, pol. 6323, ÚZ 7301 o
140 tis. Kč
§ 4374, pol. 6322, ÚZ 7301 o
137 tis. Kč
§ 4374, pol. 6322, ÚZ 1355 o
50 tis. Kč

ZM_M 29
(zn.předkl.)
Přijetí Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace z30
Integrovaného regionálního operačního programu k projektu
“Transformace Domova Barevný svět III a Domova Jandova” právnické
osoby Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava
Usnesení číslo: 2416/ZM1418/37
k usnesení č. 05774/RM1418/84
k usnesení č. 05914/RM1418/86
k usnesení č. 06421/RM1418/94
k usnesení č. 10008/RM1418/135
Zastupitelstvo města
1)

souhlasí
s přijetím dotace z Integrovaného regionálního operačního programu od poskytovatele dotace
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 932/6, 110 15 Praha 1 na projekt
“Transformace Domova Barevný svět III a Domova Jandova” dle Registrace akce a rozhodnutí

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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Usnesení

o poskytnutí dotace č. 117D03D000335 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a Podmínek
rozhodnutí o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu a dle důvodové zprávy
předloženého materiálu

ZM_M 30
(zn.předkl.)
Návrh na poskytnutí finančních prostředků organizaci Čtyřlístek-30
centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková
organizace na předfinancování 1. etapy projektů “Transformace
Domova Barevný svět” a “Transformace Domova na Liščině”
Usnesení číslo: 2417/ZM1418/37
k usnesení č. 03425/RM1418/51
k usnesení č. 0975/ZM1418/15
k usnesení č. 06319/RM1418/92
k usnesení č. 05914/RM1418/86
k usnesení č. 07549/RM1418/107
k usnesení č. 1943/ZM1418/30
k usnesení č. 09645/RM1418/132
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
poskytnutí návratné finanční výpomoci investičního charakteru organizaci Čtyřlístek - centrum
pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631808,
se sídlem Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava - Muglinov, ve výši 55.000 tis. Kč na
předfinancování 1. etapy projektů “Transformace Domova Barevný svět” a “Transformace
Domova na Liščině” dle důvodové zprávy a příloh č. 1, č. 2 a č. 3 předloženého materiálu

2)

schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
- sníží
ostatní kapitálové výdaje
na § 6409, pol. 6909, ÚZ 1080, ORJ 230
tis. Kč

o 55.000

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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Usnesení

- zvýší
investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím
na § 4357, pol. 6451, ÚZ 1080, ORJ 180, ORG 43
tis. Kč

o 55.000

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

Ing. Lukáš Jančálek,
vedoucí odboru financí a rozpočtu

T: 30.09.2018

ZM_M 106
(zn.předkl.)
Návrh na poskytnutí mimořádné účelové dotace BOTUMY s.r.o., se30
sídlem Sokolská třída 1263/24, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO:
06279333
Usnesení číslo: 2418/ZM1418/37
k usnesení č. 10088/RM1418/136
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
- o poskytnutí mimořádné neinvestiční účelové dotace BOTUMY s.r.o., se sídlem Sokolská
třída 1263/24, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 06279333, ve výši 283 000 Kč na
dofinancování projektu “Zaměstnávání lidí s duševním onemocněním v sociálním podniku
BOTUMY” a o uzavření smlouvy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

2)

schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se:
- snižují
běžné výdaje v ORJ 180

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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§ 4349, pol. 5021, ÚZ 7502

Usnesení

o

283 tis. Kč

- zvyšují
neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům v ORJ 180
§ 4399, pol. 5213, ÚZ 7106
o
283 tis. Kč
3)

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

Ing. Lukáš Jančálek,
vedoucí odboru financí a rozpočtu

T: 30.09.2018

ZM_M 107
(zn.předkl.)
Koncepce rodinné politiky statutárního města Ostravy na období 2019-30
2022 Akční plán na rok 2019
Usnesení číslo: 2419/ZM1418/37
k usnesení č. 10089/RM1418/136
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
Koncepci rodinné politiky statutárního města Ostravy na období 2019-2002 dle přílohy č. 1
předloženého materiálu

2)

schvaluje
Akční plán na rok 2019 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

ZM_M 116
(zn.předkl.)
Návrh prodat nemovité věci ve vlastnictví SMO v “Rozvojové zóně 32
Hrušov”
Usnesení číslo: 2420/ZM1418/37
k usnesení č. 10104/RM1418/136
Zastupitelstvo města
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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1)

Usnesení

rozhodlo
prodat pozemky a část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k. ú. Hrušov, obec
Ostrava, dle přílohy č.1
do vlastnictví společnosti CONTERA Management s.r.o., se sídlem Na strži 1702/65, Nusle,
140 00 Praha 4, IČO: 285 73 510
za dohodnutou kupní cenu ve výši 224.260.878,15 Kč bez DPH, přičemž k této částce bude
připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s právními předpisy
Součástí celkové Kupní ceny jsou kupní ceny jednotlivých nemovitých věcí bez
DPH. Dále je společnost CONTERA Management s.r.o., povinna uhradit vedlejší náklady ve
výši 30.785.934,85 Kč bez DPH, přičemž k této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty
v souladu s právními předpisy
a uzavřít kupní smlouvu s předkupním právem a zákazem zcizení a zatížení dle příloh č. 9
a 10 předloženého materiálu s úpravou za podmínky, že se společnost ČEZ Distribuce, a.s.
vzdá předkupního práva k pozemku parc. č. 407/2 v k.ú. Hrušov, obec Ostrava

ZM_M 108
(zn.předkl.)
Návrh na změnu podmínek čerpání a vyúčtování investičního příspěvku30
poskytnutého Domovu Magnolie, příspěvková organizace
Usnesení číslo: 2421/ZM1418/37
k usnesení č. 1725/ZM1418/27
k usnesení č. 07556/RM1418/107
k usnesení č. 10086/RM1418/136
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o změně podmínek čerpání a vyúčtování investičního příspěvku poskytnutého na úhradu
nákladů spojených s rekonstrukcí střechy Domovu Magnolie, Ostrava - Vítkovice, příspěvková
organizace, IČO 70631859, se sídlem Sirotčí 56, 703 00 Ostrava - Vítkovice dle důvodové
zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu

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

ZM_M 109
(zn.předkl.)
Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z30
rozpočtu statutárního města Ostravy
Usnesení číslo: 2422/ZM1418/37
k usnesení č. 10090/RM1418/136
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace ev. č.
2529/2018/SVZ, uzavřené se společností Renarkon o.p.s., Mariánskohorská 1328/29, 702 00
Ostrava, IČO 25380443, se změnou účelu použití dotace dle přílohy č. 3 předloženého
materiálu

ZM_M 31
(zn.předkl.)
Žádost o změnu názvu projektu podpořeného účelovou neinvestiční31
dotací v rámci výzvy “100 let republiky: Ostrava 1918 - 2018”
Usnesení číslo: 2423/ZM1418/37
k usnesení č. 1243/ZM1418/19
k usnesení č. 2071/ZM1418/32
k usnesení č. 2200/ZM1418/34
k usnesení č. 09654/RM1418/132
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
změnit své usnesení č. 2200/ZM1418/34 ze dne 11.04.2018, a to tak, že v původní příloze č. 2
materiálu k citovanému usnesení se mění název projektu pod kódem 18/0101 u příjemce
účelové neinvestiční dotace spolku Protimluv, z.s., Švédská 666/31, Muglinov, 712 00
Ostrava, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu

ZM_M 32
(zn.předkl.)
Návrh na vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí peněžních31
prostředků na jednoleté projekty v oblasti kultury z rozpočtu
statutárního města Ostravy pro rok 2019
Usnesení číslo: 2424/ZM1418/37
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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Usnesení

k usnesení č. 1243/ZM1418/19
k usnesení č. 10015/RM1418/135
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí peněžních prostředků na jednoleté projekty v
oblasti kultury z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2019 dle důvodové zprávy a
přílohy č. 1, 2 a důvodové zprávy předloženého materiálu

ZM_M 110
(zn.předkl.)
Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací spolkům L&L 31
music, z.s., Moravský dětský folklorní soubor – HOLÚBEK, z.s., a
Ševčík - Moravský folklorní soubor, z.s.
Usnesení číslo: 2425/ZM1418/37
k usnesení č. 1243/ZM1418/19
k usnesení č. 10093/RM1418/136
Zastupitelstvo města
1)

si vyhrazuje
právo rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti kultury z rozpočtu
statutárního města Ostravy pro rok 2018 ve výši do 50 tis. Kč žadateli uvedeném v příloze č. 1
předloženého materiálu

2)

rozhodlo
o poskytnutí neinvestičních účelových dotací příjemcům dotací uvedeným v příloze č. 1
předloženého materiálu, a to ve výši dle přílohy č. 1, 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. 2 a důvodové zprávy předloženého materiálu

3)

schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
-snižují
neinvestiční příspěvky na ORJ 160

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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4)

Usnesení

na § 3317, pol. 5339, ÚZ 7101

o

150 tis. Kč

neinvestiční výdaje na ORJ 160
na § 3392, pol. 5901, ÚZ 0000
na § 3399, pol. 5166, ÚZ 0000

o
o

65 tis. Kč
53 tis. Kč

kapitálové výdaje na ORJ 160
na § 3311, pol. 6901

o

42 tis. Kč

-zvyšují
neinvestiční transfery na ORJ 160
na § 3311, pol. 5222, ÚZ 7101
na § 3312, pol. 5222, ÚZ 7101

o
o

50 tis. Kč
260 tis. Kč

ukládá
rade města
realizovat rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení

Vyřizuje:

Ing. Lukáš Jančálek,
vedoucí odboru financí a rozpočtu

T: 27.09.2018

ZM_M 33
(zn.předkl.)
Žádost společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o., o navýšení účelové31
investiční dotace z rozpočtu SMO
Usnesení číslo: 2426/ZM1418/37
k usnesení č. 10014/RM1418/135
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
rozhodnout o navýšení účelové investiční dotace společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o., se
sídlem náměstí SNP 1, PSČ 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 47973145, na realizaci projektu

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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Usnesení

“Rekonstrukce Domu kultury POKLAD” a o uzavření Dodatku č. 10 ke smlouvě ev. č.
1343/2012/KZ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu a důvodové zprávy
2)

rozhodlo
uložit radě města zahrnout do návrhu rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2019 částku
100 mil. Kč, pro rok 2020 částku 200 mil. Kč a pro rok 2021 částku 14 mil. Kč, což
představuje nevyčerpanou část poskytnuté investiční dotace na realizaci stavby “Rekonstrukce
Domu kultury POKLAD”
Vyřizuje:

Mgr. Barbora Stankušová,
T: 31.12.2018
vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit

ZM_M 34
(zn.předkl.)
Návrh na poskytnutí mimořádné dotace společnosti T.T.TRADE-46
VÍTKOVICE, a.s. a společnosti Geometry Global, s.r.o.
Usnesení číslo: 2427/ZM1418/37
k usnesení č. 09943/RM1418/134
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o poskytnutí mimořádné dotace ve výši 1 000 tis. Kč společnosti T.T.TRADE-VÍTKOVICE,
a.s., IČO: 29463173, se sídlem U Hrůbků 3066/156, 700 30 Ostrava - Zábřeh na realizaci
projektu “Mistrovství světa v latinskoamerických tancích 2018” dle přílohy č. 1 a důvodové
zprávy předloženého materiálu a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí mimořádné
dotace mezi statutárním městem Ostrava a shora uvedeným subjektem dle přílohy č. 3
předloženého materiálu

2)

rozhodlo
o poskytnutí mimořádné dotace ve výši 300 tis. Kč společnosti Geometry Global, s.r.o., IČO:
25716964, se sídlem Přívozní 1064/2a, 170 00 Praha 7 - Holešovice na realizaci projektu
”RunTour Ostrava 2018” dle přílohy č. 2 a důvodové zprávy předloženého materiálu a o
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí mimořádné dotace mezi statutárním městem
Ostrava a shora uvedeným subjektem dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

3)

schvaluje

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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rozpočtové opatření, kterým se:
snižuje rozpočtová rezerva
na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 1 000 tis. Kč
snižují neinvestiční transfery
na § 3419, pol. 5222, ÚZ 7117, ORJ 161 o 300 tis. Kč
zvyšují neinvestiční transfery
na § 3419, pol. 5213, ORJ 161 o 1 300 tis. Kč
4)

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

Ing. Lukáš Jančálek,
vedoucí odboru financí a rozpočtu

T: 30.09.2018

ZM_M 35
(zn.předkl.)
Žádost spolku FC Vítkovice 1919, z.s. o rozšíření podmínek použití46
dotace plynoucí z Veřejnoprávní smlouvy č. 0731/2018/ŠaS
Usnesení číslo: 2428/ZM1418/37
k usnesení č. 09944/RM1418/134
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o rozšíření podmínek použití poskytnutých peněžitých prostředků spolku FC Vítkovice 1919,
z.s., se sídlem 30. dubna 560/11, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 22881425 dle
přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o
poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy č. 0731/2018/ŠaS dle
přílohy č. 3. předloženého materiálu

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 36
(zn.předkl.)
Uzavření memoranda o spolupráci při uspořádání olympijského46
festivalu v roce 2020
Usnesení číslo: 2429/ZM1418/37
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o uzavření Memoranda o spolupráci při uspořádání olympijského festivalu s Českým
olympijským výborem se sídlem Benešovská 1925/6, 101 00 Praha 10, IČO 48546607 dle
Přílohy č. 1 předloženého materiálu

2)

ukládá
radě města
zapracovat do návrhu rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2019 částku 4 mil. Kč a pro
rok 2020 částku 6 mil. Kč na uspořádání letního olympijského festivalu v roce 2020
Vyřizuje:

Ing. Sylva Sládečková,
vedoucí odboru školství a sportu

T: 31.12.2018

ZM_M 37
(zn.předkl.)
Uzavření memoranda o vzájemné spolupráci a finanční podpoře pro46
akci Ostrava Beach Open 2019 - mezinárodní turnaj FIVB v plážovém
volejbale
Usnesení číslo: 2430/ZM1418/37
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci a finanční podpořen při uspořádání akce Ostrava
Beach Opetn 2019 - mezinárodní turnaj FIVB v plážovém volejbale se společností RAUL,
s.r.o. se sídlem Elišky Krásnohorské 12/5, 110 00 Praha 1, IČO 25608673 dle Přílohy č.1
předloženého materiálu

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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2)

Usnesení

ukládá
radě města
zapracovat do návrhu rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2019 částku 4 mil. Kč na
uspořádání Ostrava Beach Open 2019 - mezinárodní turnaj FIVB v plážovém volejbale
Vyřizuje:

Ing. Sylva Sládečková,
vedoucí odboru školství a sportu

T: 31.12.2018

ZM_M 38
(zn.předkl.)
Žádost spolku Hokejový klub RT TORAX PORUBA, z.s. a Hokejový klub 46
RT TORAX PORUBA 2011, z.s. o rozšíření podmínek použití dotace
plynoucí z Veřejnoprávní smlouvy
Usnesení číslo: 2431/ZM1418/37
k usnesení č. 10019/RM1418/135
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo

o rozšíření podmínek použití poskytnutých peněžitých prostředků:
spolku Hokejový klub RT TORAX PORUBA z.s., se sídlem Čkalovova 6144/20, 708 00
Ostrava - Poruba, IČ: 70313288 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavření Dodatku č.
1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace č. 2394/2018/ŠaS dle
přílohy č. 3 předloženého materiálu.
spolku Hokejový klub RT TORAX PORUBA 2011, z.s., se sídlem Čkalovova 6144/20, 708 00
Ostrava - Poruba, IČ: 22889833 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu a uzavření Dodatku č.
1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace č. 2395/2018/ŠaS dle
přílohy č. 6 předloženého materiálu

ZM_M 39
(zn.předkl.)
Návrh Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu zejména 46
v oblasti technických a přírodních věd na území statutárního města
Ostravy pro rok 2019 a 1. čtvrtletí 2020
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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Usnesení číslo: 2432/ZM1418/37
k usnesení č. 10020/RM1418/135
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
a) návrh Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu zejména v oblasti technických
a přírodních věd na území statutárního města Ostravy pro rok 2019 a 1. čtvrtletí 2020 dle
Přílohy č. 1 předloženého materiálu
b) návrh na vyhlášení výběrového řízení Programu na podporu vzdělávání a
talentmanagementu zejména v oblasti technických a přírodních věd na území statutárního
města Ostravy pro rok 2019 a 1. čtvrtletí 2020 dle Přílohy č. 2 předloženého materiálu

2)

rozhodlo
o vyhlášení výběrového řízení Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu zejména
v oblasti technických a přírodních věd na území statutárního města Ostravy pro rok 2019 a 1.
čtvrtletí 2020 dle Přílohy č. 2 předloženého materiálu

ZM_M 40
(zn.předkl.)
Poskytnutí Stipendia města Ostrava v akademickém roce 2018/2019 a 46
schválení Zásad na poskytnutí stipendia v akademickém roce 2019/2020
Usnesení číslo: 2433/ZM1418/37
k usnesení č. 10016/RM1418/135
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o poskytnutí stipendia pro rok 2018/2019 studentům uvedeným v důvodové zprávě, ve výši
stipendií uvedených tamtéž

2)

rozhodlo
o uzavření smluv o poskytnutí stipendia v akademickém roce 2018/2019 mezi statutárním
městem Ostrava a příjemci stipendia dle bodu 1) tohoto usnesení a přílohy č. 1 předloženého
materiálu

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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3)

Usnesení

schvaluje
Zásady na poskytnutí Stipendia města Ostrava v akademickém roce 2019/2020.

ZM_M 41
(zn.předkl.)
Žádost obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města46
Ostravy, s.r.o., o poskytnutí účelové dotace na realizaci 9. ročníku
projektu Vánoční kluziště!!!
Usnesení číslo: 2434/ZM1418/37
k usnesení č. 09819/RM1418/133
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o poskytnutí účelové dotace ve výši 1 960 000,- Kč na realizaci 9. ročníku projektu Vánoční
kluziště!!! obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., se sídlem
Čkalovova 6144/20, Ostrava-Poruba, PSČ 708 00, IČO 25385691 dle přílohy č. 1
předloženého materiálu a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z
rozpočtu statutárního města Ostravy mezi statutárním městem Ostrava a obchodní společností
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., se sídlem Čkalovova 6144/20, OstravaPoruba, PSČ 708 00, IČO 25385691 , dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

2)

schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
snižují kapitálové výdaje na ORJ 161
na § 3412, pol. 6121 o 200 tis. Kč
snižují běžné výdaje na ORJ 161
na § 3419, pol. 5139 o 230 tis. Kč
na § 3419, pol. 5169 o 1 530 tis. Kč
zvyšují neinvestiční transfery na ORJ 161
na § 3412, pol. 5213, ÚZ 2003, ORG 4262 o 1 960 tis. Kč

3)

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

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

Ing. Lukáš Jančálek,
vedoucí odboru financí a rozpočtu

Usnesení

T: 30.09.2018

ZM_M 111
(zn.předkl.)
Programy na podporu sportu z rozpočtu statutárního města Ostravy pro 46
rok 2019
Usnesení číslo: 2435/ZM1418/37
k usnesení č. 10099/RM1418/136
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
a) programy na podporu sportu z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2019 v oblastech
Tělovýchova a sport a Vrcholový sport dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu
b) návrh vzorové smlouvy, která je přílohou programů na podporu sportu z rozpočtu
statutárního města Ostravy na rok 2019 v oblastech Tělovýchova a sport a Vrcholový sport dle
přílohy č. 3 předloženého materiálu
c) návrh na vyhlášení výběrového řízení pro poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu
statutárního města Ostravy na rok 2019 v oblastech Tělovýchova a sport a Vrcholový sport dle
přílohy č. 4 předloženého materiálu

2)

rozhodlo
o vyhlášení výběrového řízení pro poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu statutárního
města Ostravy na rok 2019 v oblastech Tělovýchova a sport a Vrcholový sport dle přílohy č. 4
předloženého materiálu

ZM_M 112
(zn.předkl.)
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města46
Ostravy na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v
mateřských, základních a středních školách na území SMO pro školní
rok 2018/2019 - 2. kolo
Usnesení číslo: 2436/ZM1418/37
k usnesení č. 2332/ZM1418/36
k usnesení č. 10100/RM1418/136
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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Usnesení

Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro školní rok 2018/2019
v oblasti podpory rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky organizacím dle Přílohy č. 1
předloženého materiálu a o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelových dotací z
rozpočtu statutárního města Ostravy v oblasti podpory rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky
mezi statutárním městem Ostrava a příjemci účelových dotací dle Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2
předloženého materiálu

2)

schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
- snižují
běžné výdaje na § 3299, pol. 5901, ÚZ 7110, ORJ 140
- zvyšují
neinvestiční transfery na § 3299, pol. 5213, ÚZ 7110, ORJ 140

3)

o 636 tis. Kč
o 636 tis. Kč

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

Ing. Lukáš Jančálek,
vedoucí odboru financí a rozpočtu

T: 30.09.2018

ZM_M 113
(zn.předkl.)
Žádost obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., o uzavření46
dodatku k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace
Usnesení číslo: 2437/ZM1418/37
k usnesení č. 10101/RM1418/136
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o uzavření dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu

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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statutárního města Ostravy evid. č. 3013/2017/ŠaS ze dne 6.10.2017 s obchodní společností
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 25911368 dle
přílohy č. 4 předloženého materiálu

ZM_M 114
(zn.předkl.)
Žádost obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města46
Ostravy, s.r.o., o poskytnutí příslibu spolufinancování projektu Snížení
energetické náročnosti objektů SAREZA
Usnesení číslo: 2438/ZM1418/37
k usnesení č. 10102/RM1418/136
Zastupitelstvo města
1)

souhlasí
s podáním žádosti obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., se
sídlem Čkalovova 6144/20, Ostrava-Poruba, PSČ 708 00, IČO 25385691 o poskytnutí
podpory v rámci operačního programu Životní prostředí 2014-2020 Ministerstva životního
prostředí ČR na projekt Snížení energetické náročnosti objektů SAREZA a v případě jejího
schválení se spolufinancováním ze strany statutárního města Ostravy ve výši max. 68 000 000,Kč

2)

ukládá
radě města zapracovat do návrhu kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy na rok
2019 částku 52 000 000,- Kč na spolufinancování projektu Snížení energetické náročnosti
objektů SAREZA dle bodu 1) tohoto usnesení
Vyřizuje:

3)

Ing. Sylva Sládečková,
vedoucí odboru školství a sportu

T: 30.11.2018

ukládá
radě města zapracovat do návrhu kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy na rok
2020 částku 16 000 000,- Kč na spolufinancování projektu Snížení energetické náročnosti
objektů SAREZA dle bodu 1) tohoto usnesení
Vyřizuje:

ZM_M 115

Ing. Sylva Sládečková,
vedoucí odboru školství a sportu

T: 30.11.2019

(zn.předkl.)

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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Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního46
města Ostravy na rok 2019 včetně Podmínek pro jednotlivé oblasti
Usnesení číslo: 2439/ZM1418/37
k usnesení č. 10098/RM1418/136
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok
2019 včetně Podmínek pro jednotlivé oblasti dle příloh č. 1-9 předloženého materiálu

2)

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

3)

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

ZM_M 42
(zn.předkl.)
Návrh na neuzavření dohody o splátkách k dluhu ve výši 67.060,- Kč z32
titulu užívání bytu č. 61 na ul. Čujkovova 1719/31, Ostrava-Zábřeh
Usnesení číslo: 2440/ZM1418/37
k usnesení č. 09859/RM1418/133
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
na straně věřitele o neuzavření dohody o splátkách s
panem AXXXXX TXXXXXXX, datum narození XXXXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX
XXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXX k úhradě dluhu ve výši 67.060,- Kč s
příslušenstvím (formou 134 splátek ve výši 500,- Kč a poslední 135. splátkou ve výši 60,- Kč),
který vznikl z titulu užívání bytu č. XX na ulici Čujkovova 1719/31, Ostrava-Zábřeh, bez
právního důvodu, dle důvodové zprávy předloženého materiálu.

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 43
(zn.předkl.)
Návrh na projednání podnětu občana ve věci záměru a prodeje 32
pozemku parc.č. 195/270 v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava
Usnesení číslo: 2441/ZM1418/37
k usnesení č. 09950/RM1418/134
Zastupitelstvo města
1)

projednalo
podnět občana ve věci záměru města a prodeje pozemku parc.č. 195/270 v k.ú. Vítkovice, obec
Ostrava, svěřeného městskému obvodu Vítkovice, kdy o záměru města prodat tento pozemek
rozhodlo zastupitelstva města dne 23. 5. 2018 usn. č. 2282/ZM1418/35

2)

rozhodlo
o návrhu odpovědi na podnět občana ve věci záměru města a prodeje pozemku parc.č. 195/270
v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, svěřeného městskému obvodu Vítkovice, dle přílohy č. 4
předloženého materiálu, kdy o záměru města prodat tento pozemek rozhodlo zastupitelstva
města dne 23. 5. 2018 usn. č. 2282/ZM1418/35

ZM_M 44
(zn.předkl.)
Návrh na uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemku v k. ú.32
Svinov, obec Ostrava
Usnesení číslo: 2442/ZM1418/37
k usnesení č. 09688/RM1418/132
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo

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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uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu pozemku parc. č. 758/1 v k. ú. Svinov, obec Ostrava
ve vlastnictví České republiky, ve správě Státního pozemkového úřadu, podle § 7 odst. 2
písmeno a) 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 - Žižkov
kterou zastupuje Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu
adresa: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava
IČO:01312774
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
2)

rozhodlo
vyhradit si rozhodnutí označit pozemek, uvedený v bodu 1) návrhu 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 tento
pozemek statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví

3)

rozhodlo
označit pozemek uvedený v bodu 1) návrhu 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 tento pozemek statutární město
Ostrava nabude do svého vlastnictví

ZM_M 45
(zn.předkl.)
Návrh na odejmutí místní komunikace ul. 28. října městskému obvodu 32
Moravská Ostrava a Přívoz, převzetí do majetku statutárního města
Ostrava
Usnesení číslo: 2443/ZM1418/37
k usnesení č. 09687/RM1418/132
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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Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
odejmout stavbu místní komunikace ul. 28. října v úseku ul. Nádražní - Žofínská (Smetanovo
náměstí), mající charakter silnice v průjezdním úseku tj. bez chodníků, cyklistických stezek,
veřejné zeleně, odstavných parkovišť apod. ze svěření městského obvodu Moravská Ostrava a
Přívoz v souladu s ustanovením § 132 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Uvedený úsek je umístěn na pozemcích parc. č.
3589/33, parc. č. 3584/1, parc. č. 3550/1, parc. č. 3589/44, parc. č. 3589/47, parc. č. 3589/28 a
parc. č. 3589/8 vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, v účetní ceně 1 122 350,18 Kč.
Rozsah předávané komunikace je vyznačen v geometrickém vyjádření stavby, který je přílohou
č. 1/2 předloženého materiálu

ZM_M 46
(zn.předkl.)
Návrh na odejmutí nemovitých věcí městskému obvodu Slezská32
Ostrava a návrh na schválení Dodatku č. 14 ke zřizovací listině
právnické osoby Čtyřlístek, příspěvková organizace
Usnesení číslo: 2444/ZM1418/37
k usnesení č. 09832/RM1418/133
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o odejmutí níže uvedených nemovitých věcí ze svěření městskému obvodu Slezská Ostrava v
souladu s ustanovením § 132 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, a to:
- pozemku parc. č. 1235/25
- pozemku parc. č. 1235/26
- pozemku parc. č. 1235/27
- pozemku parc. č 1235/28
- pozemku parc. č. 1235/29
- pozemku parc. č. 1235/34
- pozemku parc. č. 1235/35
- pozemku parc. č. 1235/36
- pozemku parc. č. 1235/38
- pozemku parc. č. 1235/39
- pozemku parc. č. 1235/40
- pozemku parc. č. 1235/41
- pozemku parc. č. 1235/42
- pozemku parc. č. 1235/43

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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- pozemku parc. č. 1235/44
- pozemku parc. č. 1235/45
- pozemku parc. č. 1235/46
- pozemku parc. č. 1235/49
- pozemku parc. č. 1235/50
- pozemku parc. č. 1235/51
- pozemku parc. č. 1235/53
- pozemku parc. č. 1235/54
- pozemku parc. č. 1235/61
- pozemku parc. č. 1235/62
- pozemku parc. č. 1235/64
- pozemku parc. č. 1235/65
- pozemku parc. č. 1235/66
- pozemku parc. č. 1235/68
vše v k. ú. Hrušov, obec Ostrava (viz příloha č. 1)

2)

rozhodlo
uzavřít Dodatek č. 14 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014, právnické osoby Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, IČO
70631808, kterým se příspěvkové organizaci předávají k hospodaření věci, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, a to:
- pozemek parc. č. 1235/25
- pozemek parc. č. 1235/26
- pozemek parc. č. 1235/27
- pozemek parc. č 1235/28
- pozemek parc. č. 1235/29
- pozemek parc. č. 1235/34
- pozemek parc. č. 1235/35
- pozemek parc. č. 1235/36
- pozemek parc. č. 1235/38
- pozemek parc. č. 1235/39
- pozemek parc. č. 1235/40
- pozemek parc. č. 1235/41
- pozemek parc. č. 1235/42
- pozemek parc. č. 1235/43
- pozemek parc. č. 1235/44
- pozemek parc. č. 1235/45
- pozemek parc. č. 1235/46
- pozemek parc. č. 1235/49
- pozemek parc. č. 1235/50
- pozemek parc. č. 1235/51

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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- pozemek parc. č. 1235/53
- pozemek parc. č. 1235/54
- pozemek parc. č. 1235/61
- pozemek parc. č. 1235/62
- pozemek parc. č. 1235/64
- pozemek parc. č. 1235/65
- pozemek parc. č. 1235/66
- pozemek parc. č. 1235/68
vše v k. ú. Hrušov, obec Ostrava (viz příloha č. 2)

ZM_M 47
(zn.předkl.)
Návrh na odejmutí majetku ze svěření městského obvodu Polanka nad32
Odrou, most přes Polančici
Usnesení číslo: 2445/ZM1418/37
k usnesení č. 09954/RM1418/134
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
odejmout majetek ze svěření městského obvodu Polanka nad Odrou v souladu s ustanovením §
132 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a
to:
a) most přes Polančici, realizovaný v rámci stavby “Polní cesty HPC 32.1, HPC 45, HPC 55.1
a HPC 56, s mostem, k. ú. Polanka nad Odrou, SO 02 Most přes Polančici včetně nájezdů a
sjezdu”. Stavba umístěna na pozemcích parc. č. 4379, 4386, 3990/2 a 4388 v k. ú. Polanka nad
Odrou, obec Ostrava, v účetní hodnotě 4,017.191,00Kč,
b) služebnost spočívající v umístění mostní konstrukce s právem vstupu a vjezdu v části
pozemku parc. č. 4379 v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, v účetní hodnotě 38.084,75Kč

ZM_M 48
(zn.předkl.)
Návrh na neodejmutí nemovitých věcí v k.ú. Slezská Ostrava ze svěření32
městskému obvodu Slezská Ostrava
Usnesení číslo: 2446/ZM1418/37
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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k usnesení č. 09964/RM1418/134
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
neodejmout pozemky
- parc. č. 964/6 zastavěná plocha a nádvoří,
- parc. č. 973/5 zastavěná plocha a nádvoří,
- parc. č. 973/6 zastavěná plocha a nádvoří,
- parc. č. 980/5 zastavěná plocha a nádvoří,
a podíly o výši
- 748/1000 ke stavbě, a to budově č. p. 1975, bytový dům, stojící na pozemku parc. č. 964/6,
- 748/1000 ke stavbě, a to budově č. p. 1977, bytový dům, stojící na pozemku parc. č. 973/5,
- 748/1000 ke stavbě, a to budově č. p. 1976, bytový dům, stojící na pozemku parc. č. 973/6,
- 748/1000 ke stavbě, a to budově č. p. 1978, bytový dům, stojící na pozemku parc. č. 980/5,
vše v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,
v souladu s ustanovením § 132 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů,
ze svěření městskému obvodu Slezská Ostrava

ZM_M 49
(zn.předkl.)
Návrh přijmout darem nemovité věci v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec32
Ostrava a návrh na jejich svěření
Usnesení číslo: 2447/ZM1418/37
k usnesení č. 09664/RM1418/132
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
přijmout
darem od
podílových
spoluvlastníkůXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX a XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
XXX XX XXXXXXX Xnemovité věci v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, a to:
- pozemek parc.č. 73/1 - ostatní plocha
- pozemek parc.č. 73/2 - ostatní plocha
- pozemek parc.č. 74/2 - ostatní plocha
a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

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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si vyhrazuje
rozhodnutí označit věci uvedené v bodě 1) tohoto usnesení jakožto majetek svěřený městskému
obvodu Nová Ves, 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 statutární město Ostrava
nabude uvedené věci do svého vlastnictví

3)

rozhodlo
označit nemovité věci uvedené v bodě 1) tohoto usnesení jakožto majetek svěřený městskému
obvodu Nová Ves, 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 statutární město Ostrava
nabude uvedené věci do svého vlastnictví

ZM_M 50
(zn.předkl.)
Návrh darovat a přijmout darem pozemky k.ú. Moravská Ostrava, obec32
Ostrava (ul. Švabinského)
Usnesení číslo: 2448/ZM1418/37
k usnesení č. 09948/RM1418/134
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
darovat
pozemek parc. č. 382/4 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního
města Ostravy, svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
Moravskoslezskému kraji, se sídlem 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava, IČO 70 89 06 92
a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

2)

rozhodlo
přijmout darem
- pozemek parc. č. 381/3
- část pozemku parc. č. 382/2 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 5519-

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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74/2016 ze dne 3. 8. 2016 a nově označenou jako pozemek parc. č. 382/9 ostatní plocha o
výměře 23 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
od vlastníka Moravskoslezský kraj, hospodaření se svěřeným majetkem kraje pro Galerii
výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, Poděbradova 1291/12, Moravská
Ostrava, 70200 Ostrava, IČO 00373231
a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

ZM_M 51
Návrh darovat nemovité věci v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 2449/ZM1418/37
k usnesení č. 10038/RM1418/135
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
darovat 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. 326465/2017 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. 326/66/2017 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,

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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jiná plocha,
- část pozemku parc.č. 1725/3, zahrada, o výměře 212 m2, dle geometrického plánu č. 326869/2017 odddělena 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. 326869/2017 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,
- 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,
- parc.č. 57/1,
- parc.č. 1574/2,
- parc.č. 1725/2,
Povodí Odry, státnímu podniku, IČO 708 90 021, sídlo Varenská 3101/49, Moravská Ostrava,
702 00 Ostrava
a uzavřít darovací smlouvu v rámci “Darovací smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti” - dle
přílohy č. 2 předloženého materiálu

ZM_M 52
(zn.předkl.)
Návrh na záměr města nedarovat pozemek, návrh na záměr města32
neprodat pozemky (k.ú. Moravská Ostrava a k. ú. Přívoz, obec Ostrava)
Usnesení číslo: 2450/ZM1418/37
k usnesení č. 09959/RM1418/134
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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Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
že město nemá záměr darovat
pozemek parc. č. 2620/44 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního
města Ostravy, nesvěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

2)

rozhodlo
že město nemá záměr prodat
pozemek p. p. č. 452/30 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy,
svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

3)

rozhodlo
že město nemá záměr prodat
část pozemku p. p. č. 130/15 o výměře 185 m2 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu, která je dle geometrického plánu č.
2163-734/2016 vyhotoveného pro k. ú. Přívoz, označena jako pozemek p. p. č. 130/28 v k. ú.
Přívoz, obec Ostrava

ZM_M 53
(zn.předkl.)
Návrh na záměr města nesměnit a směnit nemovité věci v k. ú. Poruba,32
obec Ostrava
Usnesení číslo: 2451/ZM1418/37
k usnesení č. 09851/RM1418/133
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo

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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že město nemá záměr směnit nemovité věci v k. ú. Poruba, obec Ostrava, a to:
- část pozemku parc. č. 1739/2, ost. plocha, silnice, o výměře 959 m2, která je dle
geometrického plánu č. 3035-188/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č.
1739/520, ost. plocha, zeleň,
ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřeného městskému obvodu Poruba
za
pozemky ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Fakultní
nemocnice Ostrava, IČO 008 43 989, sídlo 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba, a to:
- část pozemku parc. č. 1726/12, ost. plocha, jiná plocha, o výměře 65 m2, která je dle
geometrického plánu č. 2903-223/2015 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č.
1726/24, ost. plocha, jiná plocha,
- parc. č. 1739/193, ost. plocha, ost. komunikace,
- parc. č. 1739/205, zast. plocha a nádvoří,
- parc. č. 1739/215, ost. plocha, ost. komunikace,
- parc. č. 1739/228, ost. plocha, silnice,
- parc. č. 1739/229, ost. plocha, silnice,
- parc. č. 1739/252, ost. plocha, jiná plocha,
- parc. č. 1739/253, ost. plocha, jiná plocha,
- parc. č. 1739/255, ost. plocha, jiná plocha,
- parc. č. 1739/342, ost. plocha, jiná plocha,
- parc. č. 1739/344, ost. plocha, ost. komunikace,
- parc. č. 1739/345, ost. plocha, jiná plocha,
- parc. č. 1739/359, ost. plocha, jiná plocha,
- parc. č. 1739/361, ost. plocha, jiná plocha,
- parc. č. 1739/362, ost. plocha, ost. komunikace,
- parc. č. 1739/363, ost. plocha, jiná plocha,
- parc. č. 1739/370, ost. plocha, ost. komunikace

2)

rozhodlo
o záměru města směnit nemovité věci v k.ú. Poruba, obec Ostrava, a to:
- část pozemku parc.č. 1739/2, ost. plocha, silnice, o výměře 959 m2, která je dle
geometrického plánu č. 3035-188/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc.č.

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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1739/520, ost. plocha, zeleň,
ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřeného městskému obvodu Poruba
za
pozemky ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Fakultní
nemocnice Ostrava, IČO 008 43 989, sídlo 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba, a to:
- část pozemku parc.č. 1726/12, ost. plocha, jiná plocha, o výměře 65 m2, která je dle
geometrického plánu č. 2903-223/2015 oddělena a nově označena jako pozemek parc.č.
1726/24, ost. plocha, jiná plocha,
- parc.č. 1739/193, ost. plocha, ost. komunikace,
- parc.č. 1739/205, zast. plocha a nádvoří,
- parc.č. 1739/215, ost. plocha, ost. komunikace,
- parc.č. 1739/252, ost. plocha, jiná plocha,
- parc.č. 1739/253, ost. plocha, jiná plocha,
- parc.č. 1739/255, ost. plocha, jiná plocha,
- parc.č. 1739/342, ost. plocha, jiná plocha,
- parc.č. 1739/344, ost. plocha, ost. komunikace,
- parc.č. 1739/345, ost. plocha, jiná plocha,
- parc.č. 1739/359, ost. plocha, jiná plocha,
- parc.č. 1739/361, ost. plocha, jiná plocha,
- parc.č. 1739/362, ost. plocha, ost. komunikace,
- parc.č. 1739/363, ost. plocha, jiná plocha,
- parc.č. 1739/370, ost. plocha, ost. komunikace
a zároveň si vyhrazuje právo směnit všechny tyto výše uvedené nemovité věci společně, nebo
kteroukoliv z nich jednotlivě, případně i více uvedených věcí, přičemž si zároveň vyhrazuje
právo tento záměr kdykoliv zrušit

ZM_M 54
(zn.předkl.)
Návrh směnit nemovité věci v k. ú. Vítkovice a v k.ú. Zábřeh nad Odrou, 32
obec Ostrava, návrh svěřit nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou
městskému obvodu Ostrava-Jih
Usnesení číslo: 2452/ZM1418/37
k usnesení č. 09822/RM1418/133
Zastupitelstvo města
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 59/126

Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města
1)
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rozhodlo
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, nově označena jako pozemek parc. č. 1189/81, ost. plocha, ost. komunikace
za
níže uvedené nemovité věci v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava,
vlastnictví VÍTKOVICE, a.s., Vítkovice 3020, 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

ve

a uzavřít směnnou smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,
za podmínky, že dojde k výmazu zástavního práva zapsaného k tíži nemovitých věcí ve
vlastnictví společnosti VÍTKOVICE, a.s.

2)

si vyhrazuje
rozhodnutí označit níže uvedené nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava,
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, za podmínky, že
statutární město Ostrava nabude uvedené nemovité věci do svého vlastnictví, a to:
- pozemek p.p.č. 8
- pozemek p.p.č. 9/14
- pozemek p.p.č. 695/5

3)

rozhodlo
označit níže uvedené nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, 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, za podmínky, že statutární město Ostrava
nabude uvedené nemovité věci do svého vlastnictví, a to:

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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- pozemek p.p.č. 8
- pozemek p.p.č. 9/14
- pozemek p.p.č. 695/5

ZM_M 55
(zn.předkl.)
Návrh směnit pozemky k.ú. Moravská Ostrava, k. ú. Přívoz, k. ú. Nová 32
Ves u Ostravy, k. ú. Mariánské Hory - ŘSD ČR
Usnesení číslo: 2453/ZM1418/37
k usnesení č. 09960/RM1418/134
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo

směnit pozemky, a to:
pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy
- pozemek parc. č. 3606/25
- pozemek parc. č. 3606/7
k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
nesvěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
- pozemek parc. č. 2049/5
- pozemek parc. č. 2062/4
- pozemek parc. č. 2087/23
- pozemek parc. č. 2087/27
k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
- pozemek p. p. č. 497/29
- pozemek p. p. č. 958/25
- pozemek p. p. č. 958/26
k. ú. Přívoz, obec Ostrava
nesvěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
- pozemek p. p. č. 958/27
- pozemek p. p. č. 966/12
k. ú. Přívoz, obec Ostrava
svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
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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za
pozemky ve vlastnictví České republiky - Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci
546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČO: 659 93 390
- pozemek parc. č. 2045/20
- pozemek parc. č. 2045/18
- pozemek parc. č. 2045/28
- pozemek parc. č. 2040/17
- pozemek parc. č. 2064/54
- pozemek parc. č. 2040/19
- pozemek parc. č. 1888/2
- pozemek parc. č. 1800/71
- pozemek parc. č. 1800/72
- pozemek parc. č. 1977/20
- pozemek parc. č. 1800/51
- pozemek parc. č. 1800/52
- pozemek parc. č. 1800/69
- pozemek parc. č. 1800/70
- pozemek parc. č. 1977/18
- pozemek parc. č. 1977/19
- pozemek parc. č. 1977/39
- pozemek parc. č. 1985/9
- pozemek parc. č. 3606/36
- pozemek parc. č. 2220/8
- pozemek parc. č. 2236/2
- pozemek parc. č. 2241/4
- pozemek parc. č. 2241/5
- pozemek parc. č. 2327/4
- pozemek parc. č. 3606/21
- pozemek parc. č. 3606/27
- pozemek parc. č. 3606/34
- pozemek parc. č. 4240/25
- pozemek parc. č. 4240/36
k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
- pozemek p. p. č. 161/20
- pozemek p. p. č. 161/21
- pozemek p. p. č. 161/23
- pozemek p. p. č. 161/24
- pozemek p. p. č. 161/26
- pozemek p. p. č. 161/30
- pozemek p. p. č. 163/4
- pozemek p. p. č. 168/59
- pozemek p. p. č. 168/61
- pozemek p. p. č. 168/62
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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- pozemek p. p. č. 168/63
- pozemek p. p. č. 168/64
- pozemek p. p. č. 172/5
- pozemek p. p. č. 487/4
- pozemek p. p. č. 1065
k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava
- pozemek p. p. č. 355/71
k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava
a uzavřít směnnou smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, podle které statutární
město Ostrava uhradí České republice - Ředitelství silnice a dálnic ČR rozdíl mezi cenami
předmětů směny ve výši 30.430,- Kč

ZM_M 56
(zn.předkl.)
Návrh na svěření pozemků v k. ú. Michálkovice, k.ú. Pustkovec, obec 32
Ostrava, příslušným městským obvodům
Usnesení číslo: 2454/ZM1418/37
k usnesení č. 09955/RM1418/134
Zastupitelstvo města
1)

si vyhrazuje
rozhodnutí označit
- spoluvlastnické podíly ve výši 3/4 pozemků p.p.č. 292/1 a p.p.č. 292/18,
- pozemek p.p.č. 292/8
vše v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený městskému obvodu
Michálkovice, dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města
Ostravy, v platném znění

2)

rozhodlo
označit
- spoluvlastnický podíl ve výši 3/4 pozemků p.p.č. 292/1 a p.p.č.292/18,
- pozemek p.p.č. 292/8
vše v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený městskému obvodu
Michálkovice, dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města
Ostravy, v platném znění

3)

si vyhrazuje

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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rozhodnutí označit pozemky parc.č. 4403/4 a parc.č. 4223/4 v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava,
jakožto majetek svěřený městskému obvodu Pustkovec, dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně
závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění
4)

rozhodlo
označit pozemky parc.č. 4403/4 a parc.č. 4223/4 v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, jakožto
majetek svěřený městskému obvodu Pustkovec, dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné
vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění

ZM_M 57
(zn.předkl.)
Návrh na svěření pozemku městskému obvodu Mariánské Hory a32
Hulváky
Usnesení číslo: 2455/ZM1418/37
k usnesení č. 09956/RM1418/134
Zastupitelstvo města
1)

si vyhrazuje

rozhodnutí označit pozemek p.p.č. 67/3 - zahrada v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava jakožto
majetek svěřený městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky dle čl. 9 odst. 1 písm. b)
Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění

2)

rozhodlo

označit pozemek p.p.č. 67/3 - zahrada v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava jakožto majetek
svěřený městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně
závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění

ZM_M 58
Návrh koupit nemovitou věc v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava

(zn.předkl.)
32

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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Usnesení číslo: 2456/ZM1418/37
k usnesení č. 09830/RM1418/133
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
koupit nemovitou věc v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, a to pozemek p. p. č. 57/162, od
vlastníka XXXXXX XXXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XX XXXX XXXXXXX
XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za cenu obvyklou ve výši 60.970,00 Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

2)

si vyhrazuje
rozhodnutí označit nemovitou věc, uvedenou v bodě 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
předmětnou nemovitou věc statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví

3)

rozhodlo
označit nemovitou věc, uvedenou v bodě 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
předmětnou nemovitou věc statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví

ZM_M 59
Návrh koupit pozemek p.p.č. 234/2 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 2457/ZM1418/37
k usnesení č. 09834/RM1418/133
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
koupit spoluvlastnické podíly pozemku p.p.č.234/2 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, a to:
- spoluvlastnický podíl ve výši 1/8 od XXXXXXXXX XXXXX, rok narození XXXX,
bydliště XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX

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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za cenu obvyklou ve výši 4.857,50 Kč,
- spoluvlastnický podíl ve výši 1/80 od XXXXX XXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště
č. p. XXX XXX XX XXXXXXX
za cenu obvyklou ve výši 485,75 Kč,
- spoluvlastnický podíl ve výši 3/20 od XXX XXXXXXXXX, rok narozeníXXXXX, bydliště
XXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXXX
za cenu obvyklou 5.829,00 Kč,
- spoluvlastnický podíl ve výši 2/80 od Náboženské obce Církve československé Husitské v
Čelákovicích, se sídlem Husova 1060/4, 250 88 Čelákovice, IČO 26521083
za cenu obvyklou 971,50 Kč,
- spoluvlastnický podíl ve výši 1/80 od XXXXXXX XXXXXXXXXX, rok narození XXXX,
bydliště XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX
za cenu obvyklou 485,75 Kč,
- spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 od XXXX XXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště
XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX
za cenu obvyklou 9.715,00 Kč,
- spoluvlastnický podíl ve výši 1/8 od XXXXX XXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště
XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX
za cenu obvyklou 4.857,50 Kč,
- spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 od XXXXX XXXXXX, rok narození XXXX, bydliště
XXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXX
za cenu obvyklou 9.715,00 Kč,
- spoluvlastnický podíl ve výši 4/80 od XXXXX XXXXXX XXXXX, rok narození XXXX,
bydliště XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXX
za cenu obvyklou 1.943,00 Kč

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

ZM_M 60
(zn.předkl.)
Návrh koupit pozemek v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava, návrh na jeho 32
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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svěření městskému obvodu Ostrava-Jih, návrh prodat pozemek v k.ú.
Petřvald u Nového Jičína, obec Petřvald
Usnesení číslo: 2458/ZM1418/37
k usnesení č. 09860/RM1418/133
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
koupit
pozemek p.p.č. 240/39 v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava
z vlastnictví XXXXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXX
za cenu obvyklou ve výši 46.240,- Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

2)

si vyhrazuje
rozhodnutí označit pozemek p.p.č. 240/39 v k.ú. Hrabůvka, jakožto majetek svěřený
městskému obvodu Ostrava-Jih dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013,
Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že předmětný
pozemek statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví

3)

rozhodlo
označit pozemek p.p.č. 240/39 v k.ú. Hrabůvka, jakožto majetek svěřený městskému obvodu
Ostrava-Jih dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města
Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že předmětný pozemek statutární
město Ostrava nabude do svého vlastnictví

4)

rozhodlo
prodat
pozemek p.p.č. 819/22 v k.ú. Petřvald u Nového Jičína, obec Petřvald ve vlastnictví

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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statutárního města Ostravy, nesvěřený městskému obvodu
Obci Petřvald, Petřvald 1 - Petřvald 175, PSČ 742 60, IČO: 002 98 263
za cenu obvyklou ve výši 33.450,- Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

ZM_M 61
(zn.předkl.)
Návrh koupit pozemky v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava a 32
uzavřít kupní smlouvu
Usnesení číslo: 2459/ZM1418/37
k usnesení č. 09862/RM1418/133
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
koupit pozemky v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, a to:
- p. č. st. 253
- p. č. st. 536
- p. p. č. 212/5
- p. p. č. 1049
- p. p. č. 253/1
od:
MILNEA státní podnik v likvidaci, se sídlem Třanovského 622/11, Řepy, 163 04, Praha 6,
IČO: 000 16 187
vše za kupní cenu v celkové výši 702.000,- Kč,
a uzavřít kupní smlouvu, která je přílohou č. 7 předloženého materiálu,
za podmínky, že bude doložen souhlas Ministerstva financí s přímým prodejem.

ZM_M 62
(zn.předkl.)
Návrh koupit nemovitou věc v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava a návrh na 32
její svěření městskému obvodu Pustkovec
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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Usnesení číslo: 2460/ZM1418/37
k usnesení č. 10023/RM1418/135
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
koupit nemovitou věc v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava, a to pozemek parc.č. 2003/23 od níže
uvedených podílových spoluvlastníků:
- podíl ve výši ideální 1/2 od manželů XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXX
XXXX X XXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXX XXXXX XXXX
XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXX
- podíl ve výši ideální 1/2 od manželů XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX
XXXX X XXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXX XXX XXXXX XXXX
XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXX
za cenu obvyklou v celkové výši 835.630,- Kč, přičemž každý ze spoluvlastníků obdrží částku
ve výši 417.815,- Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

2)

si vyhrazuje
rozhodnutí označit pozemek uvedený v bodě 1) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený
městskému obvodu Pustkovec, 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
uvedenou nemovitou věc do svého vlastnictví

3)

rozhodlo
označit pozemek uvedený v bodě 1) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému
obvodu Pustkovec, 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 uvedenou
nemovitou věc do svého vlastnictví

ZM_M 63
(zn.předkl.)
Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Michálkovice a k.ú. Hrabůvka, obec32
Ostrava
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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Usnesení číslo: 2461/ZM1418/37
k usnesení č. 10024/RM1418/135
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
koupit nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, a to:
- část pozemku p.p.č. 65/1, ost. plocha, zeleň, o výměře 162 m2, která je dle geometrického
plánu č. 2118-65/2018 oddělena a označena jako díl c),
- část pozemku p.p.č. 681/1, ost. plocha, zeleň, o výměře 15 m2, která je dle geometrického
plánu č. 2118-65/2018 oddělena a označena jako díl a),
od vlastníka Asental Land, s.r.o., IČO 277 69 143, sídlo Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava,
702 00 Ostrava, za dohodnutou kupní cenu v celkové výši 70.800,00 Kč
a dále
- část pozemku p.p.č. 65/16, ost. plocha, zeleň, o výměře 3665 m2, která je dle geometrického
plánu č. 2118-65/2018 označena jako díl b),
od vlastníka RESIDOMO, s.r.o., IČO 052 53 268, sídlo Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava,
702 00 Ostrava, za dohodnutou kupní cenu ve výši 1.466.000,00 Kč,
kdy tyto všechny části jsou sloučeny do pozemku p.p.č. 65/15, ost. plocha, ost. komunikace,
k.ú. Michálkovice, obec Ostrava
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
za podmínky, že před podpisem kupní smlouvy dojde k výmazu zástavního práva smluvního z
listu vlastnictví č. 1587 pro k.ú. Michálkovice, obec Ostrava.
Odůvodnění odchylky od ceny obvyklé je uvedeno v důvodové zprávě.

2)

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

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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- část pozemku p.p.č. 399/1, trvalý travní porost, o výměře 16 m2, která je dle geometrického
plánu č. 2122-14/2018 oddělena a nově označena jako pozemek p.p.č. 399/3, ost. plocha, ost.
komunikace,
- část pozemku p.p.č. 403/5, zahrada, o výměře 7 m2, která je dle geometrického plánu č. 212214/2018 oddělena a nově označena jako pozemek p.p.č. 403/51, ost. plocha, ost. komunikace
- část pozemku p.p.č. 403/6, trvalý travní porost, o výměře 248 m2, která je dle geometrického
plánu č. 2122-14/2018 oddělena a nově označena jako pozemek p.p.č. 403/6, ost. plocha, ost.
komunikace
od vlastníka XXXX XXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXX XXXXXXX XXX
XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za cenu obvyklou v celkové výši 95.060 Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
3)

si vyhrazuje
rozhodnutí označit nemovité věci, uvedené v bodu 1) a 2) 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 nemovité věci statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví

4)

rozhodlo
označit nemovité věci, uvedené v bodu 1) a 2) 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 nemovité věci statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví

5)

rozhodlo
nekoupit nemovitou věc v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava, a to pozemek p.p.č. 930, od vlastníka
XXXXXX XXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX
XX XXXXXXXXXXXXX XXXX, za požadovanou kupní cenu 1.202.000,00 Kč

6)

rozhodlo
koupit nemovitou věc v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava, a to pozemek p.p.č. 930, od vlastníka
XXXXXX XXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX
XX XXXXXXXXXXXXX XXXX, za cenu obvyklou ve výši 437.700,00 Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

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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si vyhrazuje
rozhodnutí označit nemovitou věc, uvedenou v bodu 6) tohoto usnesení, jakožto majetek
svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č.
14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že
předmětnou nemovitou věc statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví

8)

rozhodlo
označit nemovitou věc, uvedenou v bodu 6) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený
městskému obvodu Ostrava-Jih dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013,
Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že předmětnou
nemovitou věc statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví

ZM_M 64
Návrh koupit části nemovitých věcí v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 2462/ZM1418/37
k usnesení č. 10025/RM1418/135
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
koupit část nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, a to část pozemku p.p.č. 209/21,
trvalý travní porost, o výměře 13 m2, která je dle geometrického plánu č. 2017-34/2018
oddělena a nově označena jako pozemek p.p.č. 209/23, ost. plocha, ost. komunikace,
od vlastníka XXXXXX XXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXX XXXXXXXX
XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX, za cenu obvyklou ve výši 4.510,00 Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

2)

rozhodlo
koupit část nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, a to část pozemku p.p.č. 17/6,
zahrada, o výměře 13 m2, která je dle geometrického plánu č. 2124-16/2018 oddělena a nově

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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označena jako pozemek p.p.č. 17/172, ost. plocha, ost. komunikace,
od vlastníků:
XXXXXXX XXXX XXXXXX, rok narození XXXX a XXXXX XXXXXXXX, rok narození
XXXX, oba bydliště XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXX XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
za cenu obvyklou ve výši 5.210,00 Kč s tím, že současně statutární město Ostrava uhradí
manželům Blažkovým náklady na výmaz zástavního práva smluvního z listu vlastnictví č. 786
vedeného pro k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, ve výši 1.500,00 Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, to vše za podmínky, že před
podpisem kupní smlouvy bude z výše uvedeného listu vlastnictví vymazáno zástavní právo
smluvní zajišťující uspokojení tam uvedeného dluhu s příslušenstvím a tam uvedených
budoucích dluhů, které svědčí věřiteli Komerční banka, a.s.
3)

si vyhrazuje
rozhodnutí označit nemovité věci, uvedené v bodu 1) a 2) 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 nemovité věci statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví

4)

rozhodlo
označit nemovité věci, uvedené v bodu 1) a 2) 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 nemovité věci statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví

ZM_M 65
(zn.předkl.)
Návrh koupit pozemky od Milnea, s.p. v likvidaci a zahájit jednání ve 32
věci uzavření kupní smlouvy
Usnesení číslo: 2463/ZM1418/37
k usnesení č. 10032/RM1418/135
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo

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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koupit pozemky:
v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, a to:
- parc. č. 1359/1
- parc. č. 1359/2
- parc. č. 1359/4
v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, a to:
- parc. č. 17/2
v k. ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, a to:
- parc. č. 521/2
- parc. č. 521/26
v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava, a to:
- parc. č. 806/4
v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, a to:
- p.č.st. 285
- p.p.č. 246/1
- p.p.č. 252/1
- p.p.č. 254/7
- p.p.č. 254/8
- p.p.č. 1044
- p.p.č. 1045
- p.p.č. 1064
v k. ú. Proskovice, obec Ostrava
- parc. č. 683
v k. ú. Svinov, obec Ostrava
- parc. č. 2563/2
- parc. č. 2563/3
- parc. č. 2563/4
- parc. č. 2616
v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, a to:
- parc. č. 774/3
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, a to:
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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- p.p.č. 888/2
- p.p.č. 1211/2
- p.p.č. 4399
- p.p.č. 4454
v k. ú. Vřesina u Bílovce, obec Ostrava
- parc. č. 1793
- parc. č. 1794
- parc. č. 1795
- parc. č. 1796
- parc. č. 1797
- parc. č. 1798
- parc. č. 1800
vše od:
MILNEA státní podnik v likvidaci, se sídlem Třanovského 622/11, Řepy, 163 04, Praha 6,
IČO: 000 16 187
vše za kupní cenu v celkové výši 2.722.200,- Kč
a zahájit jednání ve věci uzavření kupní smlouvy

ZM_M 66
Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 2464/ZM1418/37
k usnesení č. 10027/RM1418/135
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
koupit nemovitou věc v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, a to pozemek p.p.č. 550/11, ost.
plocha, ost. komunikace, od XXXX XXXXX XXXX, rok narození XXXX, bydliště
XXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za cenu obvyklou ve
výši 1.670,00 Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

2)

rozhodlo

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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koupit nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, a to:
- část pozemku p.p.č. 538/5, zahrada, o výměře 4 m2, která je dle geometrického plánu č. 211321/2018 oddělena a nově označena jako pozemek p.p.č. 538/6, ost. plocha, ost. komunikace
- část pozemku p.p.č. 540/39, zahrada, o výměře 22 m2, která je dle geometrického plánu č.
2113-21/2018 oddělena a nově označena jako pozemek p.p.č. 540/70, ost. plocha, ost.
komunikace
od vlastníka XXXX XXXXX XXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXX XXXXXX
XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX, za cenu obvyklou v celkové výši 10.860,00 Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
3)

si vyhrazuje
rozhodnutí označit nemovité věci, uvedené v bodu 1) a 2) 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 nemovité věci statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví

4)

rozhodlo
označit nemovité věci, uvedené v bodu 1) a 2) 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 nemovité věci statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví

ZM_M 67
Návrh prodat nemovité věci v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 2465/ZM1418/37
k usnesení č. 09858/RM1418/133
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
prodat níže uvedené nemovité věci v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, a to:
- část pozemku parc.č. 1335/25 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 5 m2, ve vlastnictví

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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statutárního města Ostravy, nesvěřenou městskému obvodu Vítkovice, dle geometrického
plánu č. 2949-12/2017 vyhotoveného pro k. ú. Vítkovice, nově označenou jako pozemek parc.
č. 1335/67 - ost. plocha, jiná plocha
- část pozemku parc. č. 143/74 - ost. plocha, manipulační plocha o výměře 6 m2, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Vítkovice, dle geometrického plánu
č. 2949-12/2017 vyhotoveného pro k. ú. Vítkovice, nově označenou jako pozemek parc.
č. 143/76 - ost. plocha, jiná plocha
do vlastnictví Správy železniční dopravní cesty, státní organizace
Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 11000, IČO: 709 94 234
za kupní cenu ve výši 2.750,- Kč + DPH v zákonné výši
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

ZM_M 68
Návrh prodat nemovité věci v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 2466/ZM1418/37
k usnesení č. 09957/RM1418/134
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
prodat nemovité věci v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města
Ostrava, svěřené městskému obvodu Pustkovec, a to pozemky parc. č. 3863/4 a parc. č.
3863/5 do podílového spoluvlastnictví níže uvedeným vlastníkům za cenu obvyklou v celkové
výši 57.075,- Kč, a to v těchto podílech:
podíl
ve
výši
ideální
1/2 manželům
XXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X
XXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXX
XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXX, za kupní
cenu ve výši 28.537,50 Kč
- podíl ve výši ideální 1/4 panu XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX
XXXXXXXXX 1/4 za kupní cenu ve výši 14.268,75 Kč

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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podíl
ve
výši
ideální
1/4
paní
XXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX
XXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXza kupní cenu ve výši 14.268,75 Kč
a uzavřít kupní smlouvu v rámci “Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti” dle přílohy
č. 3 předloženého materiálu

ZM_M 69
(zn.předkl.)
Návrh prodat pozemek (ul. Vítězná) v k. ú. Moravská Ostrava, návrh 32
směnit pozemky (ul. Úprkova) v k. ú. Přívoz
Usnesení číslo: 2467/ZM1418/37
k usnesení č. 09967/RM1418/134
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
prodat
pozemek parc. č. 1111/45 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního
města Ostravy, nesvěřený městskému obvodu Moravská Ostrava, obec Ostrava
manželům MUDr. TXXXXX CXXXXXXXX a MUDr. HXXX CXXXXXXXX, oba bytem
XXXXXXX XXXXXXXX XXX XXX XXXXXX
za kupní cenu ve výši 43.010,- Kč
a rozhodlo uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

2)

rozhodlo
směnit pozemky, a to:
pozemek p. č. st. 3273 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy,
svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

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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za
pozemek p. p. č. 130/21 k. ú. Přívoz, obec Ostrava,
ve vlastnictví manželů KXXXX DXXXXX, rok narození XXXX, bytem X XXXXXX
XXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XX XXXXXX a DXXXXXXXX DXXXXXXX, rok
narození XXXX, bytem, XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX
a rozhodlo uzavřít směnnou smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

ZM_M 70
(zn.předkl.)
Návrh neprodat pozemky (lokalita ul. Sokolská třída), návrh na záměr32
města prodat a neprodat pozemky (ul. Na Karolíně)
Usnesení číslo: 2468/ZM1418/37
k usnesení č. 09828/RM1418/133
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
neprodat pozemky, a to:
- část pozemku p. č. st. 369 o výměře 520 m2 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, která je dle
geometrického plánu č. 2233-102/2017 vyhotoveného pro k. ú. Přívoz, označena jako pozemek
p. č. st. 369 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava
- pozemek p. p. č 1019
- pozemek p. p. č. 373/5
vše v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
dle vizualizace zástavby předmětných pozemků, kterou předložila společnost MS AUTO CZ
spol. s r.o., se sídlem Vřesinská 2141/59, Poruba, 708 00 Ostrava, IČO 258 29 131

2)

rozhodlo
neprodat
- část pozemku p. č. st. 369 o výměře 520 m2 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, která je dle
geometrického plánu č. 2233-102/2017 vyhotoveného pro k. ú. Přívoz, označena jako pozemek
p. č. st. 369 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava
- pozemek p. p. č 1019

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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- pozemek p. p. č. 373/5
vše v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
dle vizualizace zástavby předmětných pozemků, kterou předložila společnost AKUSTART
s.r.o., se sídlem Pod nemocnicí 685/6, Bohunice, 625 00 Brno, IČO 49967894
3)

rozhodlo
o záměru města prodat
části pozemků v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města
Ostravy, nesvěřené městskému obvodu, které jsou dle geometrického plánu č. 577521050/2017 vyhotoveného pro k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, označeny následovně:
- část pozemku parc. č. 3463/10 o výměře 278 m2, označena jako pozemek parc. č. 3463/58
- část pozemku parc. č. 3463/11 o výměře 1828 m2 označena jako pozemek parc. č. 3463/60
- část pozemku parc. č. 3463/12 o výměře 37 m2, označena jako pozemek parc. č. 3463/59
- část pozemku parc. č. 3463/1 o výměře 381 m2, označena jako pozemek parc. č. 3463/62
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

4)

rozhodlo
že město nemá záměr prodat
část pozemku parc. č. 4246/22 o výměře 103 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. 4246/51 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava

ZM_M 71
(zn.předkl.)
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 32
obec Ostrava, návrh na záměr města neprodat část pozemku p.p.č.
219/23 v k.ú. Zábřeh nad Odrou
Usnesení číslo: 2469/ZM1418/37
k usnesení č. 09531/RM1418/131
Zastupitelstvo města
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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rozhodlo
o záměru města prodat níže uvedené nemovité věci v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, a
to:
- část pozemku p.p.č. 728/15 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 11 m2, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, nesvěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, která je dle
geometrického plánu č. 3435-P11/2017 vyhotoveného pro k. ú. Zábřeh nad Odrou, nově
označená jako pozemek p.p.č. 728/42 - ost. plocha, jiná plocha
- část pozemku p.p.č. 1095/1 - ost. plocha, silnice o výměře 61 m2, ve vlastnictví statutárního
města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, která je dle geometrického plánu
č. 3435-P11/2017 vyhotoveného pro k. ú. Zábřeh nad Odrou, nově označena jako
pozemek p.p.č. 1095/54 - ost. plocha, silnice
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

2)

si vyhrazuje
rozhodnutí prodat část pozemku p.p.č. 1095/1 - ost. plocha, silnice o výměře 61 m2 v
k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného
městskému obvodu Ostrava-Jih, která je dle geometrického plánu č. 3435-P11/2017
vyhotoveného pro k.ú. Zábřeh nad Odrou, nově označena jako pozemek 1095/54 - ost.
plocha, silnice v souladu s čl. 7 odst. (3) bod b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut
města Ostravy, v úplném znění

3)

rozhodlo
že město nemá záměr prodat
část pozemku p.p.č. 219/23 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 147 m2 v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, obec Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu
Ostrava-Jih, která je dle geometrického plánu č. 3433-403/2017, vyhotoveného pro k.ú. Zábřeh
nad Odrou, nově označena jako pozemek p.p.č. 219/34 - ost. plocha, jiná plocha

ZM_M 72
(zn.předkl.)
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Zábřeh - Hulváky,32
obec Ostrava
Usnesení číslo: 2470/ZM1418/37
k usnesení č. 09665/RM1418/132
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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Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o záměru města prodat pozemky v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, svěřené městskému
obvodu Mariánské Hory a Hulváky:
p. p. č. 433/35
p. p. č. 433/59
p. p. č. 443/13
p. p. č. 443/14
p. p. č. 443/15
p. p. č. 443/16
p. p. č. 443/17
p. p. č. 443/18
p. p. č. 1441
p. p. č. 1466
p. p. č. 1484
st. p. č. 358
st. p. č. 359,
vyjma těch částí pozemků p. p. č. 433/35 a p. p. č. 433/59, které jsou dotčeny vymezeným
koridorem veřejně prospěšné stavby DK 129,
viz příloha č. 3/1 předloženého materiálu,
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

ZM_M 73
Návrh na záměr města prodat část pozemku v k. ú. Přívoz

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 2471/ZM1418/37
k usnesení č. 09666/RM1418/132
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o záměru města prodat v k. ú. Přívoz, obec Ostrava:
- část pozemku p.p.č. 971/15, označena dle nepotvrzeného geometrického plánu č. 226690/2018 jako pozemek p.p.č. 971/40 o výměře 16 m2,

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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ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřeno městskému obvodu,
viz příloha č. 1/3 předloženého materiálu,
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

ZM_M 74
(zn.předkl.)
Návrh na záměr města prodat část pozemku v k. ú. Lhotka u Ostravy, v32
k. ú. Nová Ves u Ostravy a návrh na záměr města neprodat pozemek v
k. ú. Nová Ves u Ostravy
Usnesení číslo: 2472/ZM1418/37
k usnesení č. 09668/RM1418/132
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o záměru města prodat v k. ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava:
- část pozemku parc.č. 891/1, označena dle geometrického plánu č. 1003-2/2018 jako pozemek
parc. č. 891/4 o výměře 229 m2,
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu,
viz příloha č. 1/3 předloženého materiálu,
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

2)

rozhodlo
o záměru města prodat v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava:
- část pozemku p.p.č. 141/95, označena dle geometrického plánu č. 725-155/2011dále jako

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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pozemek p.p č. 141/95 o výměře 115 m2,
- část pozemku p.p.č. 1030, označena dle geometrického plánu č. 725-155/2011 jako pozemek
p.p č. 1030/1 o výměře 740 m2,
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu,
viz příloha č. 3/3 předloženého materiálu,
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
3)

rozhodlo
že město nemá záměr prodat v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava:
- pozemek p.p.č. 491/14,
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu

ZM_M 75
(zn.předkl.)
Návrh na záměr města prodat část pozemku v k. ú. Mariánské Hory, 32
obec Ostrava
Usnesení číslo: 2473/ZM1418/37
k usnesení č. 09947/RM1418/134
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo

o záměru města prodat v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava:
- část pozemku p.p.č. 730/3 o výměře 940 m2, označenou dle geometrického plánu č. 226572/2017 jako pozemek p.p.č. 730/35,
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu
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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viz příloha č. 1/3 předloženého materiálu,
a zároveň doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si právo kdykoliv tento záměr zrušit

ZM_M 76
(zn.předkl.)
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Proskovice a v k.ú.32
Výškovice u Ostravy
Usnesení číslo: 2474/ZM1418/37
k usnesení č. 09953/RM1418/134
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o záměru města prodat
část pozemku parc.č. 439/1, ost. plocha, manipulační plocha o výměře 850 m2, v k.ú.
Proskovice, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému
obvodu Proskovice, která je dle geometrického plánu č. 883-33/2018 vyhotoveného pro k.ú.
Proskovice, nově označena jako pozemek parc.č 439/25, ost. plocha, manipulační plocha
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

2)

rozhodlo
o záměru města prodat
níže uvedené nemovité věci v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, a to:
- pozemek parc.č. 841/10
- pozemek parc.č. 841/11
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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ZM_M 77
(zn.předkl.)
Návrh na záměr města neprodat pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, 32
obec Ostrava
Usnesení číslo: 2475/ZM1418/37
k usnesení č. 09692/RM1418/132
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
že město nemá záměr prodat
- část pozemku parc. č. 2684/2 o výměře 583 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, která
je dle geometrického plánu nově označena jako pozemek parc. č 2684/14 v k. ú. Moravská
Ostrava, obec Ostrava,
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Moravská Ostrava a
Přívoz.

2)

rozhodlo
že město nemá záměr prodat
- část pozemku parc. č. 300/2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,
dle situačního snímku, který je přílohou č. 5 předloženého materiálu,
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Moravská Ostrava a
Přívoz,
oprávnění hospodařit se svěřeným majetkem obce Mateřská škola Ostrava, Poděbradova 19,
příspěvková organizace, Poděbradova 1103/119, Moravská Ostrava, 702 00, Ostrava.

3)

rozhodlo
že město nemá záměr prodat pozemky:
- parc. č. 297/13,
- parc. č. 297/14,
- parc. č. 297/15,

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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- parc. č. 300/12,
- parc. č. 302/1,
- parc. č. 302/2,
vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,
vše ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Moravská Ostrava a
Přívoz.

ZM_M 78
(zn.předkl.)
Návrh na záměr města neprodat části nemovitých věcí v k. ú. Poruba-32
sever a v k. ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava
Usnesení číslo: 2476/ZM1418/37
k usnesení č. 09824/RM1418/133
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
že město nemá záměr prodat části nemovité věci v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, ve
vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Poruba, a to:
- část pozemku parc. č. 3776/40 o výměře 69 m2, která je dle geometrického plánu č. 2910115/2018 vyhotoveného pro k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, oddělena a nově označena jako
pozemek parc. č. 3776/63, k. ú. Poruba-sever
- část pozemku parc. č. 3776/40 o výměře 103 m2, která je dle geometrického plánu č. 2910115/2018 vyhotoveného pro k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, oddělena a nově označena jako
pozemek parc. č. 3776/40 díl a, k. ú. Poruba-sever, a sloučena do pozemku parc. č. 3788/2 ve
vlastnictví žadatele

2)

rozhodlo
že město nemá záměr prodat část nemovité věci v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, ve
vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Poruba, a to část pozemku
parc. č. 4408/1 o výměře 500 m2, dle zákresu v situačním snímku, který je přílohou č. 4
předloženého materiálu

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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rozhodlo
že město nemá záměr prodat nemovitou věc v k. ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava, ve
vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Martinov, a to pozemek
parc. č. 3242/44

ZM_M 79
(zn.předkl.)
Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Nová Bělá a v k.ú. 32
Svinov, obec Ostrava
Usnesení číslo: 2477/ZM1418/37
k usnesení č. 09825/RM1418/133
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
že město nemá záměr prodat
- pozemek parc.č. 304/5 v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava,
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Nová Bělá

2)

rozhodlo
že město nemá záměr prodat
- část pozemku parc.č. 251 o výměře cca 81 m2
- část pozemku parc.č. 252/2 o výměře cca 32 m2oba v k.ú. Svinov, obec Ostrava,
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Svinov,
dle zákresu, který je přílohou č. 5 předloženého materiálu

3)

rozhodlo
že město nemá záměr prodat
- pozemek parc.č. 1105/1 v k.ú. Svinov, obec Ostrava
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřený městskému obvodu

ZM_M 80

(zn.předkl.)

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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Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k. ú. Hrabová a v k.ú.32
Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava
Usnesení číslo: 2478/ZM1418/37
k usnesení č. 09826/RM1418/133
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
že město nemá záměr prodat
část pozemku parc.č. 1714 - zahrada o výměře cca 118 m2 v k.ú. Hrabová, obec Ostrava, ve
vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřeného městskému obvodu Hrabová, dle zákresu
ve snímku, který je přílohou č. 1/1 předloženého materiálu

2)

rozhodlo
že město nemá záměr prodat
část pozemku p.p.č. 455/80 - zahrada o výměře 250 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec
Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu OstravaJih, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 2/1 předloženého materiálu

3)

rozhodlo
že město nemá záměr prodat níže uvedené nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec
Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, a
to:
- část pozemku p.p.č. 654/51, ost. plocha, zeleň o výměře 37 m2
- část pozemku p.p.č. 654/52, ost. plocha, zeleň o výměře 32 m2
dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 3/1 předloženého materiálu

ZM_M 81
(zn.předkl.)
Návrh na záměr města neprodat nemovitou věc v k.ú. Svinov, obec32
Ostrava
Usnesení číslo: 2479/ZM1418/37
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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k usnesení č. 10022/RM1418/135
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
že město nemá záměr prodat nemovitou věc
- pozemek parc.č. 2757/2 v k.ú. Svinov, obec Ostrava,
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Svinov

ZM_M 82
(zn.předkl.)
Nesouhlas se záměrem města prodat část nemovité věci v k.ú. 32
Michálkovice, obec Ostrava, návrh koupit nemovitou věc v k.ú. Svinov,
obec Ostrava
Usnesení číslo: 2480/ZM1418/37
k usnesení č. 10026/RM1418/135
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
že město nemá záměr prodat část nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, ve
vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřená městskému obvodu Michálkovice, a to část
pozemku p.p.č. 92/1, ost. plocha, manipulační plocha, o výměře 258 m2 - dle pracovní verze
geometrického plánu, který je přílohou č. 1/2 předloženého materiálu

2)

rozhodlo
koupit nemovitou věc v k.ú. Svinov, obec Ostrava, a to pozemek parc.č. 1185/5, od vlastníka
XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště
XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX, za cenu obvyklou ve výši
10.920,00 Kč s tím, že současně statutární město Ostrava uhradí MUDr. Gabriele Vaníkové
Jahůdce náklady na výmaz veškerých zástavních práv smluvních z níže uvedeného listu
vlastnictví ve výši 1.500,00 Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, za podmínky, že před
podpisem kupní smlouvy budou z listu vlastnictví č. 307 vedeného pro k.ú. Svinov, obec
Ostrava, okres Ostrava-město vymazána veškerá zástavní práva smluvní zajišťující dluhy výše
zmíněného vlastníka daného pozemku vůči věřiteli Hypoteční banka, a.s.

3)

si vyhrazuje

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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rozhodnutí označit nemovitou věc, uvedenou v bodu 2) 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
předmětnou nemovitou věc statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví
4)

rozhodlo
označit nemovitou věc, uvedenou v bodu 2) 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 předmětnou
nemovitou věc statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví

ZM_M 83
(zn.předkl.)
Předžalobní výzva o uznání vydržení vlastnického práva k nemovitým 32
věcem v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava
Usnesení číslo: 2481/ZM1418/37
k usnesení č. 2028/ZM1418/31
k usnesení č. 09823/RM1418/133
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo

trvat na svém usnesení č. 2028/ZZM1418/31 ze dne 13. 12. 2017,
kterým rozhodlo neuznat vydržení vlastnického práva k pozemkům parc.č. 1094/2,
parc.č. 1095/2 a parc.č. 1095/3, všechny v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava,
manželům XXXXXXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX a XXXXXX XXXXXXXXX,
rok narození XXXX,
oba bydliště XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX XXXX
XXXXXXX

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 84
(zn.předkl.)
Návrh prodat pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava -32
MIXIDES, a.s.
Usnesení číslo: 2482/ZM1418/37
k usnesení č. 09776/RMm1418/29
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
prodat
pozemek parc. č. 2064/9
pozemek parc. č. 2064/23
pozemek parc. č. 2064/24
pozemek parc. č. 2064/25
pozemek parc. č. 2064/26
pozemek parc. č. 2064/27
pozemek parc. č. 2064/28
pozemek parc. č. 2064/29
pozemek parc. č. 2064/30
pozemek parc. č. 2064/31
pozemek parc. č. 2064/35
pozemek parc. č. 2064/36
pozemek parc. č. 2064/37
pozemek parc. č. 2064/38
pozemek parc. č. 2064/39
pozemek parc. č. 2064/41
pozemek parc. č. 2064/42
pozemek parc. č. 2064/43
pozemek parc. č. 2064/44
pozemek parc. č. 2064/45
pozemek parc. č. 2064/48
pozemek parc. č. 2064/49
pozemek parc. č. 2064/50
pozemek parc. č. 2078/10
vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,
vše ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a
Přívoz
společnosti MIXIDES, a.s., se sídlem Horní 288/67, Dubina, 700 30 Ostrava, IČO 292 32 830
za celkovou sjednanou kupní cenu ve výši 1.068.400,- Kč + zákonná DPH

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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a uzavřít Kupní smlouvu s předkupním právem a zákazem zcizení a zatížení dle přílohy
č. 3 předloženého materiálu

ZM_M 117
(zn.předkl.)
Návrh na neuzavření souhlasného prohlášení k pozemku p.č.st. 1717, v32
k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava
Usnesení číslo: 2483/ZM1418/37
k usnesení č. 10103/RM1418/136
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
neuzavřít souhlasné prohlášení č. UZSVM/O/1985/2017-HMSU mezi statutárním městem
Ostrava a Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se
sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČO: 697 97 111, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu

ZM_M 118
(zn.předkl.)
Návrh směnit nemovité věci v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava a 32
návrh na jejich svěření městskému obvodu Polanka nad Odrou
Usnesení číslo: 2484/ZM1418/37
k usnesení č. 10105/RM1418/136
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
směnit nemovité věci
- část pozemku parc.č. 1262/4 o výměře 12 m2 v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava,
oddělenou dle geometrického plánu č. 3274-49/2017 pro k.ú. Polanka nad Odrou a označenou
jako pozemek parc.č. 1262/7 v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Polanka nad Odrou
za
- pozemek parc.č. 1187/6
- pozemek parc.č. 1187/7

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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oba v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava,
ve vlastnictví BV-Technika, a.s., se sídlem K Vydralinám 705/2, Polanka nad Odrou, 725 25
Ostrava, IČO 26824256
a uzavřít směnnou smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu s doplatkem statutárního
města ve výši 15.450,-Kč.

2)

rozhodlo
vyhradit si rozhodnutí označit pozemky parc.č. 1187/6 a parc.č. 1187/7, oba v k.ú. Polanka nad
Odrou, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Polanka nad Odrou, 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 předmětné nemovité věci do svého
vlastnictví

3)

rozhodlo
označit pozemky parc.č. 1187/6 a parc.č. 1187/7, oba v k.ú. Polanka nad Odrou, obec
Ostrava, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Polanka nad Odrou, 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 předmětné nemovité věci do svého vlastnictví

ZM_M 119
Návrh směnit pozemky (ul. Hornopolní) v k. ú. Moravská Ostrava

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 2485/ZM1418/37
k usnesení č. 10119/RM1418/136
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
směnit pozemky, a to:
pozemek parc. č. 3611/3 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního
města Ostravy, svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

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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za
- část pozemku parc. č. 2221/3 o výměře 10 m2, označená jako díl a)
- část pozemku parc. č. 2243/ 4 o výměře 7 m2, označená jako díl b),
sloučené a nově označené dle geometrického plánu č. 5594-131/2016 pro k. ú. Moravská
Ostrava, obec Ostrava jako pozemek parc. č. 2221/6 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
ve vlastnictví Porsche Immobilien CZ spol. s r.o., se sídlem Vrchlického 18/31, Košíře, 150 00
Praha 5, IČO 471 19 004
a uzavřít směnnou smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

ZM_M 120
(zn.předkl.)
Návrh směnit nemovité věci a uzavřít Smlouvu o budoucí směnné32
smlouvě k nemovitým věcem v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava,
návrh svěřit pozemky městskému obvodu Ostrava-Jih
Usnesení číslo: 2486/ZM1418/37
k usnesení č. 10141/RM1418/136
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
směnit
níže uvedené pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřené městskému obvodu
Ostrava-Jih, a to:
- pozemek p.p.č. 100/35
- část pozemku p.p.č. 100/36 o výměře 691 m2, oddělenou dle geometrického plánu č. 344518a/2018, vyhotoveného pro k.ú. Zábřeh nad Odrou a nově označenou jako pozemek p.p.č.
100/50, ost. plocha, jiná plocha,pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené
městskému obvodu Ostrava-Jih, dle geometrického plánu č. 3445-18a/2018, vyhotoveného pro
k.ú. Zábřeh nad Odrou, a to:
- část pozemku p.p.č. 100/30 o výměře 490 m2, nově označenou jako pozemek p.p.č. 100/49
- část pozemku p.p.č. 100/33 o výměře 35 m2, nově označenou jako pozemek p.p.č. 100/51
- část pozemku p.p.č. 1431 o výměře 411 m2, nově označenou jako pozemek p.p.č. 1431/2
včetně příslušenství (kanalizační přípojky)
za
níže uvedené nemovité věci ve vlastnictví Lidl Česká republika v.o.s., se sídlem Praha 5,
Nárožní 1359/11, PSČ 15800, IČO: 261 78 541, dle geometrického plánu č. 3445-18a/2018,

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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vyhotoveného pro k.ú. Zábřeh nad Odrou, a to:
- část pozemku p.p.č. 100/34 o výměře 1173 m2, nově označenou jako pozemek p.p.č. 100/52
- část pozemku p.č.st. 6452 o výměře 535 m2, nově označenou jako pozemek p.p.č. 4517
za účelem výstavby nové prodejny LIDL včetně parkovacích ploch za podmínky, že ke
vkladu vlastnického práva dojde až po uplynutí lhůty stanovené pro udržitelnost projektu
statutárního města Ostravy ”Izolační zeleň města Ostravy - 02” - do 06/2019
a uzavřít Smlouvu o budoucí směnné smlouvě dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

2)

si vyhrazuje
rozhodnutí označit nemovité věci uvedené v bodě 1) návrhu usnesení v k.ú. v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, obec Ostrava, 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, za
podmínky, že statutární město Ostrava nabude uvedené nemovité věci do svého vlastnictví.

3)

rozhodlo
označit nemovité věci uvedené v bodě 1) návrhu usnesení v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec
Ostrava, 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, za podmínky, že
statutární město Ostravy nabude uvedené nemovité věci do svého vlastnictví.

ZM_M 121
(zn.předkl.)
Informace ke Kupní smlouvě ev.č. 2983/2017/MJ (areál VTP Ostrava -32
Pustkovec)
Usnesení číslo: 2487/ZM1418/37
k usnesení č. 10108/RM1418/136
Zastupitelstvo města
1)

bere na vědomí
informaci ke Kupní smlouvě ev. č. 2983/2017/MJ ze dne 5. 10. 2017 uzavřené mezi
statutárním městem Ostrava a společností Elektro MAR a.s., IČO: 039 15 131, se sídlem
Technologická 376/5, Pustkovec, 708 00 Ostrava, dle důvodové zprávy předloženého
materiálu

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 122
Návrh nekoupit nemovité věci v k. ú. Svinov, obec Ostrava

Usnesení

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 2488/ZM1418/37
k usnesení č. 10106/RM1418/136
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
nekoupit nemovité věci v k.ú. Svinov, obec Ostrava
- pozemek parc. č. 2811
- pozemek parc. č. 2812
od vlastníka XXXXXX XXXXXXXXX rok narození XXXX, bydliště X XXXX
XXXXXXXXXXX XX XXXXXXX

ZM_M 123
(zn.předkl.)
Návrh koupit a svěřit pozemek v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 32
lokalita Hornopolní a uzavřít kupní smlouvu
Usnesení číslo: 2489/ZM1418/37
k usnesení č. 10117/RM1418/136
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
koupit pozemek parc. č. 2260/3 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,
od prodávajícího: XXXXXXXX XXXXXX, rok narození 1954, bydliště: XX XXXXXX
XXXXXXX, XXX XXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX
za dohodnutou kupní cenu ve výši 98.000,- Kč,
a uzavřít kupní smlouvu, která je přílohou č. 3 předloženého materiálu
se zdůvodněním odchylky od ceny obvyklé uvedené v důvodové zprávě předloženého
materiálu

2)

rozhodlo
vyhradit si rozhodnutí označit nemovitou věc, a to pozemek uvedený v bodě 1)
tohoto usnesení jakožto majetek svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz dle
ust. čl. 9 odst. (1), písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v

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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platném znění
3)

rozhodlo
označit nemovitou věc, a to pozemek uvedený v bodě 1) tohoto usnesení, jakožto majetek
svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, dle čl. 9 odst. (1), písm. b) Obecně
závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění

ZM_M 124
(zn.předkl.)
Návrh koupit část pozemku v k. ú. Přívoz, obec Ostrava - Přednádraží32
Ostrava – Přívoz, Prodloužená ul. Skladištní
Usnesení číslo: 2490/ZM1418/37
k usnesení č. 10118/RM1418/136
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
koupit
část pozemku p. p. č. 1043/1 o výměře 13 m2 v k.ú. Přívoz, obec Ostrava, která je dle
geometrického plánu č. 2265-66d/2018 vyhotoveného pro k. ú. Přívoz, obec Ostrava, označena
jako pozemek p. p. č. 1043/3 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, včetně jejího příslušenství, kterým je
betonový plot
od Tělocvičné jednoty Sokol Přívoz, se sídlem Fügnerova 595/1, Přívoz, 702 00 Ostrava,
IČO 709 47 457
za celkovou sjednanou kupní cenu ve výši 10.210,- Kč
a uzavřít kupní smlouvu, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu

ZM_M 125
Návrh koupit pozemek v k. ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava

(zn.předkl.)
32

Usnesení číslo: 2491/ZM1418/37
k usnesení č. 10131/RM1418/136
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
koupit nemovitou věc v k. ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava, a to pozemek parc. č. 1042

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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od vlastníka:
Česká republika, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42,
Nové Město, 128 00 Praha 2, IČO 697 97 111 (viz příloha č. 1 předloženého materiálu)
a zahájit jednání ve věci uzavření kupní smlouvy

ZM_M 126
(zn.předkl.)
Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Svinov a k.ú. Michálkovice, obec32
Ostrava
Usnesení číslo: 2492/ZM1418/37
k usnesení č. 10136/RM1418/136
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
koupit nemovité věci v k.ú. Svinov, obec Ostrava, a to pozemky:
- parc.č. 2993/1,
- parc.č. 2993/5,
- parc.č. 2995/2,
- parc.č. 3598,
- parc.č. 3600,
- parc.č. 3601,
- část pozemku parc.č. 2989, ost. plocha, manipulační plocha, o výměře 113 m2, která je dle
geometrického plánu č. 2832-20/2018 oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 2989/2,
ost. plocha, ost. komunikace,
- část pozemku parc.č. 2989, ost. plocha, manipulační plocha, o výměře 88 m2, která je dle
geometrického plánu č. 2832-20/2018 oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 2989/3,
ost. plocha, manipulační plocha
od vlastníka:
Asental Land, s.r.o., IČO 277 69 143, sídlo Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00
Ostrava, za cenu obvyklou v celkové výši 1.663.265,40 Kč (včetně DPH)
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

2)

si vyhrazuje
rozhodnutí označit nemovité věci, uvedené v bodu 1) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený

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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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
nemovité věci statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví
3)

rozhodlo
označit nemovité věci, uvedené v bodu 1) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému
obvodu 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 nemovité věci
statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví

4)

rozhodlo
koupit nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, a to:
- část pozemku p.p.č. 403/16, zahrada, o výměře 5 m2, která je dle geometrického plánu č.
2123-15/2018 oddělena a nově označena jako pozemek p.p.č. 403/54, ost. plocha, ost.
komunikace,
- část pozemku p.p.č. 601/5, trvalý travní porost, o výměře 14 m2, která je dle geometrického
plánu č. 2123-15/2018 oddělena a nově označena jako pozemek p.p.č. 601/7, ost. plocha, ost.
komunikace
od vlastníka:
- XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX a XXXX
XXXXXXXXXXXX, rok narození XXXX, oba bydliště XXXXXXXXX XXXXXXX XXX
XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
za cenu obvyklou v celkové výši 6.900,00 Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

5)

si vyhrazuje
rozhodnutí označit nemovité věci, uvedené v bodu 4) 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 nemovité věci statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví

6)

rozhodlo

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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označit nemovité věci, uvedené v bodu 4) 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 nemovité věci
statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví

ZM_M 127
(zn.předkl.)
Návrh uzavřít kupní smlouvu na nemovitou věc v k.ú. Moravská32
Ostrava, obec Ostrava
Usnesení číslo: 2493/ZM1418/37
k usnesení č. 10130/RM1418/136
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
uzavřít kupní smlouvu mezi statutárním městem Ostrava jako kupujícím a Českou republikou Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových jako prodávajícím dle přílohy č. 2
předloženého materiálu, jejímž předmětem je koupě pozemku parc.č. 2379/34, k.ú. Moravská
Ostrava, obec Ostrava, o níž rozhodlo zastupitelstvo města dne 20. 6. 2018 svým usnesením č.
2343/ZM1418/36

ZM_M 128
(zn.předkl.)
Návrh uzavřít Kupní smlouvu o prodeji nemovitých věcí, se zřízením32
služebnosti
Usnesení číslo: 2494/ZM1418/37
k usnesení č. 10139/RM1418/136
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
uzavřít kupní smlouvu v rámci “Kupní smlouvy o prodeji nemovitých věcí, se zřízením
služebnosti” se společností České dráhy, a.s., IČO 709 94 226, sídlo Praha 1, Nábřeží L.
Svobody 1222, PSČ 11015, jejímž předmětem je výkup nemovitých věcí v k.ú. Svinov, obec
Ostrava a zřízení služebnosti - dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
O výkupu nemovitých věcí rozhodlo zastupitelstvo města dne 11. 4. 2018 svým usnesením č.
2218/ZM1418/34

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 129
(zn.předkl.)
Návrh na uzavření smlouvy o zřízení práva stavby na část nemovitosti v32
k. ú. Poruba, obec Ostrava.
Usnesení číslo: 2495/ZM1418/37
k usnesení č. 10126/RM1418/136
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
uzavřít smlouvu o zřízení práva stavby na část zatíženého pozemku svěřeného Městskému
obvodu Poruba parc.č. 1571/4, ost. plocha - jiná plocha, který je dle geometrického plánu č.
3006-23/2017 nově označený jako pozemek parc.č. 1571/5, ost. plocha - jiná plocha o výměře
173 m2 v k.ú. Poruba, obec Ostrava (ul. Havanská)
se společností:
SILESIA MEDICAL, s.r.o.
se sídlem: Havanská 6145/4a, Poruba, 708 00 Ostrava
IČO: 465 76 398
za účelem realizovat na zatíženém pozemku přístavbu budovy polikliniky, na dobu určitou do
31. 12. 2025, za úplatu ve formě stavebního platu ve výši 9.169,- Kč + DPH v zákonné výši
/ročně,
dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

ZM_M 130
(zn.předkl.)
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Muglinov a v k.ú.32
Heřmanice, obec Ostrava
Usnesení číslo: 2496/ZM1418/37
k usnesení č. 10107/RM1418/136
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o záměru města prodat nemovité věci v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, ve vlastnictví
statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Slezská Ostrava, a to část pozemku
p.p.č. 119/1, zahrada, o výměře 402 m2, označenou jako díl “a” a část pozemku p.p.č. 119/6,
trvalý travní porost, o výměře 54 m2, označenou jako díl “b”, dle geometrického plánu č. 26537/2018 oddělené, sloučené a nově označené jako pozemek p.p.č. 119/9, zahrada - dle přílohy č.
1 předloženého materiálu

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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a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
2)

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.
425/8
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

ZM_M 131
(zn.předkl.)
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Moravská Ostrava, 32
obec Ostrava
Usnesení číslo: 2497/ZM1418/37
k usnesení č. 10132/RM1418/136
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o záměru města prodat níže uvedené nemovité věci v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a
to:
- pozemek parc. č. 3457/10,
- pozemek parc. č. 3457/41,
- pozemek parc.č. 276/1,
- pozemek parc.č. 276/2,
- pozemek parc.č. 276/8,
- pozemek parc.č. 276/9,
včetně všech jejich součástí a příslušenství,
a to za splnění dále uvedených podmínek:

1. poskytovatel dotace, tj. Regionální rada regionu soudružnosti Moravskoslezsko vydá
statutárnímu městu Ostrava předchozí písemný souhlas s převodem pozemku parc.č. 276/1;
2. předmětem prodeje budou výhradně veškeré výše uvedené pozemky současně, nikoliv jen
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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některý pozemek či jeho část nebo některé pozemky či jejich části;
3. nabídka zájemce bude obsahovat tyto údaje:
- zamýšlený budoucí způsob využití pozemků zájemcem (budoucí účel využití),
- prezentaci celkového projektu zájemce včetně 4 pohledů ilustrujících tento projekt,
zdůvodnění vhodnosti projektu pro danou lokalitu,
- způsob řešení parkování v rámci projektu,
- etapizaci stavby, popř. staveb, které hodlá zájemce na předmětných pozemcích realizovat
(dále jen “stavba” či “stavby”), s konkrétními termíny jejich zahájení a jejich dokončení,
- cenovou nabídku s uvedením souhrnné nabídkové kupní ceny za všechny výše uvedené
pozemky; tato souhrnná nabídková kupní cena musí činit alespoň částku, která bude stanovena
jako souhrn obvyklých cen týchž pozemků aktuálním znaleckým posudkem nejméně však musí
činit 37 mil.Kč,
- prohlášení zájemce, že bude disponovat dostatečnými finančními prostředky na realizaci
celkového jeho projektu;
4. vybraný zájemce uzavře v období před uzavřením vlastní kupní smlouvy, na základě níž
statutární město Ostrava převede na vybraného zájemce předmětné pozemky, se statutárním
městem Ostrava smlouvu o budoucí smlouvě kupní, jejímž obsahem bude mimo jiné:
a. ujednání, že plánovaná stavba bude v souladu se základními regulačními podmínkami
Útvaru hlavního architekta a stavebního řádu ze srpna 2018 a architektonické řešení stavby
bude řešeno formou architektonické soutěže, kde bude mít statutární město Ostrava svého
zástupce v soutěžní porotě;
b. ujednání, zavazující budoucího kupujícího předmětných pozemků sjednat v rámci budoucí
kupní smlouvy také předkupní právo věcné ke všem předmětným nemovitým věcem, a to
bezúplatně,
c. ujednání, zavazující budoucího kupujícího předmětných pozemků sjednat v rámci budoucí
kupní smlouvy také zákaz zcizení jako právo věcné ke všem předmětných nemovitým věcem, a
to bezplatně,
d. ujednání, zavazující budoucího kupujícího předmětných pozemků sjednat v rámci budoucí
kupní smlouvy také dohodu o zákazu zatížení jako právo věcné ke všem předmětným
nemovitým věcem bez předchozího písemného souhlasu statutárního města Ostravy, a to
bezúplatně, zmíněný zákaz zatížení se však nebude týkat zatížení předmětných pozemků
služebnostmi inženýrských sítí,
e. ujednání, že převod pozemků bude realizován až po uskutečnění 1. etapy stavby,
f. ujednání, podle kterého bude tato smlouva o smlouvě o budoucí smlouvě kupní uzavřena s
rozvazovací podmínkou. Tato rozvazovací podmínka bude splněna v případě nerealizace
stavby v termínech uvedených v této smlouvě o budoucí smlouvě kupní, přičemž splněním
uvedené rozvazovací podmínky zaniknou stranami dohodnutá práva a povinnosti, plynoucí
některé ze smluvních stran z dané smlouvy o budoucí smlouvě kupní,
g. ujednání, že v kupní smlouvě bude sjednána rozvazovací podmínka, která bude splněna v
případě nerealizace stavby v termínech uvedených v této kupní smlouvě, přičemž splněním
uvedené rozvazovací podmínky zaniknou stranami dohodnutá práva a povinnosti, plynoucí
některé ze smluvních stran z dané kupní smlouvy,
h. ujednání, zavazující budoucího kupujícího předmětných pozemků v rámci budoucí kupní
smlouvy statutárnímu městu Ostrava zřídit právo umístit na příslušných pozemcích v rámci
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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předmětu převodu cyklostezku, tuto opravovat, udržovat, modernizovat či rekonstruovat, a to
na době časově neomezenou a bezúplatně;
tato ujednání uvedená pod písm. a. až h. tohoto bodu jsou formulována v tomto záměru
obecným způsobem pouze pro jeho účely a v příslušných smlouvách budou konkretizována;
5. se smlouvou o budoucí smlouvě kupní bude zároveň uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o
zřízení služebnosti inženýrských sítí (§ 1267 a násl. Občanského zákoníku) včetně staveb a
technických zařízení s těmito sítěmi provozně souvisejícími (dále jen „inženýrské sítě“), které
se nacházejí na předmětu převodu, ve prospěch vlastníka těchto inženýrských sítí - statutárního
města Ostravy, a to na dobu časově neomezenou a za jednorázovou úplatu 1000,- Kč za
veškeré zřizované služebnosti dohromady;
6. se smlouvou o budoucí smlouvě kupní bude zároveň uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o
zřízení služebnosti, jejímž obsahem bude právo přístupu a příjezdu přes předmět převodu za
účelem zajištění údržby opěrné zdi Frýdlantských mostů, její opravy, modernizace, přístavby či
nástavby nebo její rekonstrukce, ve prospěch vlastníka zmíněné opěrné zdi - statutárního města
Ostravy, a to na dobu časově neomezenou a za jednorázovou úplatu 1000,- Kč za tuto
služebnost;
7. nabídka zájemce bude mít písemnou formu a bude statutárnímu města Ostrava doručena
nejpozději dne 31. 12. 2018 na adresu jeho sídla v zalepené obálce, přičemž na této obálce
bude uvedeno “Karolina” a adresa sídla odesílatele.
Zastupitelstvo města si zároveň vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit.

ZM_M 132
(zn.předkl.)
Návrh na záměr prodat nemovitosti v k.ú. Dubina u Ostravy, obec32
Ostrava, návrh na změnu usnesení
Usnesení číslo: 2498/ZM1418/37
k usnesení č. 10134/RM1418/136
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o záměru prodat jednotky ve vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřené městskému

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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obvodu, vymezené ve smyslu zák. 72/1994Sb. K těmto jednotkám příslušející spoluvlastnické
podíly na společných částech budovy č.p. 3039 a na pozemku parc. č. 126/15, zastavěná plocha
a nádvoří v k.ú. Dubina u Ostravy, část obce Bělský Les, obec Ostrava, a to bytovou
jednotku č. 3039/1 s podílem na spol. částech domu a pozemku ve výši 8968/174204 a bytovou
jednotku č. 3039/10 s podílem na spol. částech domu a pozemku ve výši 9202/174204
2)

rozhodlo
změnit text v usnesení č. 2369/ZM1418/36 zastupitelstva města ze dne 20. 6.2018, kterým
rozhodla o prodeji bytových jednotek, a to:
V bodě 3, kdy text
„3035/11 se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech
pozemku ve výši 9895/212626, do spoluvlastnictví XXXXXXX XXXXXXXX, nar.:
XXXXXXXX a XXX. XXXXX XXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXX, obě trvale bytem
XXXXX XXXX/XXX, XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 849.086,80
Kč dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu“
nahrazuje textem
„3035/11 se spoluvlastnickým podílem
pozemku ve výši 9895/212626, do
XXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX
XXX za kupní cenu 849.086,80 Kč
1 předloženého materiálu“

3)

na společných částech domu a společných částech
vlastnictví XXX. XXXXX XXXXXXXX, nar.:
XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX
dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č.

rozhodlo
změnit text v usnesení č. 2099/ZM1418/32 zastupitelstva města ze dne 31. 1. 2018, kterým
rozhodla o prodeji bytových jednotek, a to:
V bodě 1), kdy text
- „3039/6, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši
8479/174204, do vlastnictví XXXX XXXXX XXXXX nar. XXXXXXXXX, bytem XXXXX
XXXX, XXX XXX XXXXXXX za kupní cenu 736.398,80 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která
je přílohou č. 1 předloženého materiálu“
nahrazuje textem
„3039/6, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši

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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8479/174204, do vlastnictví XXXX XXXXX XXXXX nar. XXXXXXXXX, a XXXX
XXXXXXX XXXXXXX, nar.:, XXXXXXXXXX oba trvale bytem XXXXX XXXXX XXX
XXX XXXXXXX za kupní cenu 736.398,80 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č.
2 předloženého materiálu“
- „3039/7, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši
9718/174204, do SJM XXXX XXXXXXX, nar. XXXXXXXXX a XXXXX XXXXXXXXX,
nar. XXXXXXXXX, oba bytem XXXXX XXXXX XXX XXX XXXXXXX za kupní cenu
833.490,10 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 2“ předloženého materiálu
nahrazuje textem
„3039/7, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši
9718/174204, do vlastnictví XXXX XXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX
XXXXX XXX XXX XXXXXXX za kupní cenu 833.490,10 Kč, dle vzoru kupní smlouvy,
která je přílohou č. 1 předloženého materiálu“

ZM_M 133
(zn.předkl.)
Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k. ú. Zábřeh-Hulváky,32
obec Ostrava
Usnesení číslo: 2499/ZM1418/37
k usnesení č. 10112/RM1418/136
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
že město nemá záměr prodat
níže uvedené nemovité věci v k.ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního
města Ostravy, nesvěřené městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky, a to:
- pozemek p.č.st. 250, zast. plocha a nádvoří, zbořeniště
- pozemek p.p.č. 355/2, ost. plocha, jiná plocha
- pozemek p.p.č. 1485, ost. plocha, jiná plocha

ZM_M 134
(zn.předkl.)
Návrh prodat část pozemku v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice v rámci 32
stavby “Ostrava Airport Multimodal Park”
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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Usnesení číslo: 2500/ZM1418/37
k usnesení č. 10104/RM1418/136
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
prodat
část pozemku parc. č. 1122/19 o výměře 2 m2, která je dle geometrického plánu č. 1997113/2017 vyhotoveného pro k.ú. Sedlnice v roce 2017, označena jako pozemek parc. č.
1122/55 v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice
do vlastnictví společnosti OSTRAVA AIRPORT MULTIMODAL PARK s.r.o., se sídlem 28.
října 3346/91, Moravská Ostrava, IČO 289 38 186
za dohodnutou kupní cenu ve výši 270,00 Kč + DPH ve výši 56,70 Kč, tj. po zaokrouhlení za
327,00 Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č.3 předloženého materiálu

ZM_M 135
(zn.předkl.)
Analýza stavu majetku statutárního města Ostrava v lokalitě Bedřiška a 32
projednání “Petice proti nucenému vystěhování rodin z Bedřišky a
Hulvák”
Usnesení číslo: 2501/ZM1418/37
k usnesení č. 10133/RM1418/136
Zastupitelstvo města
1)

projednalo
analýzu stavu majetku statutárního města Ostrava v lokalitě Bedřiška, která je přílohou č. 1
předloženého materiálu

2)

rozhodlo
o návrhu odpovědi paní XXXXXXXX, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu s úpravou

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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projednalo
“Petici proti nucenému vystěhování rodin z Bedřišky a Hulvák”, která je přílohou č. 3
předloženého materiálu

4)

rozhodlo
o návrhu odpovědi na “Petici proti nucenému vystěhování rodin z Bedřišky a Hulvák”, která je
přílohou č. 4 předloženého materiálu s úpravou

ZM_M 136
(zn.předkl.)
Návrh neodejmout nemovité věci městskému obvodu Moravská Ostrava32
a Přívoz
Usnesení číslo: 2502/ZM1418/37
k usnesení č. 10135/RM1418/136
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
neodejmout ze svěření městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
pozemek p.č.st. 131, jehož součástí je stavba čp. 121 (Hlučínská 16),
pozemek p.č.st. 910, jehož součástí je stavba čp. 892 (Hlučínská 14),
pozemek p.č.st. 132, jehož součástí je stavba čp. 119 (Koksární 6),
pozemek p.č.st. 2265, jehož součástí je stavba bez čp. garáž,
pozemek p.p.č. 110/1, ostatní plocha, jiná plocha,
pozemek p.p.č. 351/12, ostatní plocha, manipulační plocha,
vše v k.ú. Přívoz, obec Ostrava,
v souladu s ustanovením § 132 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů

2)

rozhodlo
neodejmout ze svěření městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
pozemek parc.č. 1013/54, jehož součástí je stavba čp. 2691 (Ostrčilova 4)
v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
v souladu s ustanovením § 132 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

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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znění pozdějších předpisů

ZM_M 138
(zn.předkl.)
Návrh na projednání “Petice za občanské soužití” ve věci záměru 32
prodeje pozemku parc. č. 373 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava
Usnesení číslo: 2503/ZM1418/37
k usnesení č. 10201/RM1418/137
Zastupitelstvo města
1)

projednalo
“Petici za občanské soužití”, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu

2)

rozhodlo
o návrhu odpovědi na “Petici za občanské soužití”, která je přílohou č. 3 předloženého
materiálu

ZM_M 85
Vydání Změny č. 2a Územního plánu Ostravy

(zn.předkl.)
34

Usnesení číslo: 2504/ZM1418/37
k usnesení č. 09979/RM1418/134
Zastupitelstvo města
1)

projednalo
předloženou důvodovou zprávu, Návrh na vydání Změny č. 2a Územního plánu Ostravy
s postupem pořízení a přezkoumáním souladu (příloha č. 1) a přílohu č. 2 tohoto předloženého
materiálu obsahující návrh Změny č. 2a Územního plánu Ostravy

2)

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

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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Moravskoslezského kraje
3)

vydává
formou opatření obecné povahy dle § 43 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), v souladu s
ustanovením § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona a po ověření dle § 54
odst. 2 stavebního zákona, Změnu č. 2a Územního plánu Ostravy, která je přílohou č. 2 tohoto
předloženého materiálu

ZM_M 86
(zn.předkl.)
Návrh na poskytnutí účelové investiční dotace Moravskoslezskému34
kraji na spolufinancování stavby v oblasti dopravní infrastruktury:
“Silnice II/478 prodloužená Mostní I. etapa”
Usnesení číslo: 2505/ZM1418/37
k usnesení č. 9423/RM1014/123
k usnesení č. 09940/RM1418/134
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o poskytnutí účelové investiční dotace Moravskoslezskému kraji se sídlem: 28. října 117, 702
18 Ostrava, IČO: 70890692 na spolufinancování stavby “Silnice II/478 prodloužená Mostní I.
etapa” ve výši 6 290 629,- Kč z rozpočtu statutárního města Ostrava

2)

rozhodlo
na straně statutárního města Ostravy o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové
investiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy s Moravskoslezským krajem se sídlem:
28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

ZM_M 87
(zn.předkl.)
Realizace akcí pro Městskou nemocnici Ostrava, p.o. a jejich34
financování z rozpočtu statutárního města Ostrava - z Fondu pro rozvoj
Městské nemocnice Ostrava
Usnesení číslo: 2506/ZM1418/37
k usnesení č. 9969/RM1418/134
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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Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
a) realizaci akcí investičním odborem Magistrátu města Ostravy dle přílohy č.2 předloženého
materiálu
- Rekonstrukce rozvodů VN 22 kV v areálu městské nemocnice
- Rekonstrukce rozvoden VN 22 kV v areálu městské nemocnice
b) realizaci financování akcí dle bodu a) tohoto usnesení z Fondu pro rozvoj Městské
nemocnice Ostrava

2)

schvaluje

převod prostředků investičnímu odboru MMO na ORJ 230 v celkové výši 26.000 tis.Kč na
realizaci takto:
- Rekonstrukce rozvodů VN 22 kV v areálu městské nemocnice.......11.000 tis.Kč
- Rekonstrukce rozvoden VN 22 kV v areálu městské nemocnice......15.000 tis.Kč
dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu

3)

schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
- snižují ostatní kapitálové výdaje - Fond pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava
na §3599 pol. 6909 ÚZ 1070 ORJ 170 ................ o 26.000 tis.Kč

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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- zvyšují kapitálové výdaje odboru investičního
akce ORG 6220 Rekonstrukce rozvodů VN 22 kV v areálu městské nemocnice
na §3522 pol.6121 ÚZ 1070 ORJ 230 ................. o 11.000 tis.Kč
akce ORG 6221 Rekonstrukce rozvoden VN 22 kV v areálu městské nemocnice
na §3522 pol.6121 ÚZ 1070 ORJ 230 ................ o 15.000 tis.Kč

4)

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

Ing. Lukáš Jančálek,
vedoucí odboru financí a rozpočtu

T: 27.09.2018

ZM_M 139
(zn.předkl.)
Návrh na poskytnutí účelové investiční dotace Moravskoslezskému34
kraji
Usnesení číslo: 2507/ZM1418/37
k usnesení č. 10217/RM1418/137 ze dne 18.9.2018
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o poskytnutí účelové investiční dotace Moravskoslezskému kraji se sídlem: 28. října 117, 702
18 Ostrava, IČO: 70890692 na financování studie proveditelnosti na dvě patra podzemních
garáží pod Domem Umění a Galerii 21. století ve výši 282.111,50 Kč s DPH

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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rozhodlo
o uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu města
Ostravy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

3)

schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se :
snižuje rezerva odboru investičního, ORJ 230
§ 6409, pol. 6909

283 tis. Kč

o

zvyšují investiční transféry krajům, ORJ 230
§ 2219, pol. 6342, ÚZ 3108

o

283 tis. Kč

ZM_M 88
Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě evidenční č. 2463/2018/OSR

(zn.předkl.)
33

Usnesení číslo: 2508/ZM1418/37
k usnesení č. 09640/RM1418/132
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě ev. č. 2945/2017/OSR uzavřené mezi
statutárním městem Ostrava a Římskokatolickou farností Ostrava - Mariánské Hory dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu

ZM_M 89
(zn.předkl.)
Návrh
na
poskytnutí
dotace
Moravskoslezskému kraji
na33
spolufinancování projektu “Kotlíkové dotace v Moravskoslezském
kraji” a “Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 2. výzva”
Usnesení číslo: 2509/ZM1418/37

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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Usnesení

k usnesení č. 10051/RM1418/135
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy ve výši 296 190 Kč za účelem
spolufinancování výměny kotlů v rámci projektu “Kotlíkové dotace v Moravskoslezském
kraji” a 1 959 075 Kč za účelem spolufinancování výměny kotlů v rámci projektu “Kotlíkové
dotace v Moravskoslezském kraji - 2. výzva” a o uzavření smluv o poskytnutí dotací dle příloh
č. 2 a 4 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 neinvestiční výdaje:
na § 3713, pol. 5909, ORJ 190 .................................................... o 2 256 tis. Kč
- zvyšují investiční transfery:
na § 3713, pol. 6342, ORJ 190 .................................................... o 2 256 tis. Kč

3)

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

Ing. Lukáš Jančálek,
vedoucí odboru financí a rozpočtu

T: 01.10.2018

ZM_M 90
(zn.předkl.)
Poskytnutí bezúročných zápůjček za účelem předfinancování výdajů na 33
pořízení kotlů v rámci dotačního programu “Kotlíkové dotace v
Moravskoslezském kraji”
Usnesení číslo: 2510/ZM1418/37
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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Usnesení

k usnesení č. 10053/RM1418/135
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o poskytnutí bezúročných zápůjček z rozpočtu statutárního města Ostravy v celkové výši 610
000 Kč fyzickým osobám uvedeným ve smlouvách v přílohách č. 1 až 5 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 až 5 předloženého materiálu mezi statutárním městem Ostrava a shora uvedenými
fyzickými osobami

2)

schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
- snižují ostatní neinvestiční výdaje
§ 3713, pol. 5909, ORJ 190 ................................................. o 610 tis. Kč
- zvyšují investiční půjčené prostředky obyvatelstvu
§ 3713, pol. 6460, ORJ 190 ................................................. o 610 tis. Kč

3)

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

Vyřizuje:

Ing. Lukáš Jančálek,
vedoucí odboru financí a rozpočtu

T: 01.10.2018

ZM_M 91
(zn.předkl.)
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města33
Ostravy pro rok 2018 v oblasti Revitalizace veřejného prostoru (II.
výzva)
Usnesení číslo: 2511/ZM1418/37
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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zastupitelstvo města

Usnesení

k usnesení č. 10006/RM1418/135
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o neposkytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2018 v oblasti
revitalizace veřejného prostoru (II.výzva) dle přílohy č. 1 a č. 2 předloženého materiálu

2)

rozhodlo
- o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2018 v oblasti
revitalizace veřejného prostoru (II.výzva) dle přílohy č. 1 a č. 2 předloženého materiálu
- o uzavření veřejnoprávních smluv na poskytnutí účelových dotací mezi statutárním městem
Ostrava a žadateli o dotaci uvedenými výše v tomto bodu usnesení dle přílohy č. 5
předloženého materiálu

3)

schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
snižuje účelová rezerva
ORJ 300, § 3745, pol. 5901
§ 3745, pol. 5901, ÚZ 7120
zvyšují

1 006 tis. Kč

o

98 tis. Kč

se neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám

ORJ 300, § 3745, pol. 5493
zvyšují

o

o

431 tis. Kč

se investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám

ORJ 300, § 3745, pol. 6371

o

75 tis. Kč

z v y š u j í se neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

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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ORJ 300, § 3745, pol. 5223

Usnesení

o

130 tis. Kč

z v y š u j í se investiční transfery církvím a náboženským společnostem
ORJ 300, § 3745, pol. 6323
zvyšují

370 tis. Kč

se neinvestiční transfery spolkům

ORJ 300, § 3745, pol. 5222, ÚZ 7120
4)

o

o

98 tis. Kč

ukládá
vedoucímu odboru financí a rozpočtu
realizovat rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení

Vyřizuje:

Ing. Lukáš Jančálek,
vedoucí odboru financí a rozpočtu

T: 27.09.2018

ZM_M 92
(zn.předkl.)
Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková organizace - úprava projektu33
“Koruna ze vstupu” a dodatek ke zřizovací listině v souvislosti se
změnou názvu organizace
Usnesení číslo: 2512/ZM1418/37
k usnesení č. 10007/RM1418/135
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
změnu zapojení Zoologické zahrady Ostrava, příspěvkové organizace do mezinárodního
systému podpory projektů na záchranu ohrožených druhů zvířat a rostlin prostřednictvím
projektu „Koruna ze vstupu” zvýšením na 2,- Kč z každého vstupu dle předloženého materiálu

2)

schvaluje

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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dodatek č. 10 ke zřizovací listině ze dne 21. 5. 2014 právnické osoby Zoologická zahrada
Ostrava, příspěvková organizace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
3)

stanoví
že dodatek ke zřizovací listině ze dne 21. 5. 2014 právnické osoby Zoologická zahrada
Ostrava, příspěvková organizace dle bodu 2) tohoto usnesení podepíše spolu s primátorem Ing.
Tomášem Macurou, MBA, náměstek primátora Mgr. Radim Babinec

ZM_M 93
Aktualizace č. 5 Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací

(zn.předkl.)
33

Usnesení číslo: 2513/ZM1418/37
k usnesení č. 09980/RM1418/134
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
aktualizaci č. 5 Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu

ZM_M 94
(zn.předkl.)
Poskytnutí účelových neinvestičních dotací z Fondu pro děti ohrožené33
znečištěním ovzduší na ozdravné pobyty v období od 01.11.2018 do
30.04.2019
Usnesení číslo: 2514/ZM1418/37
k usnesení č. 09981/RM1418/134
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší
právnické osobě:
• INškolka s.r.o., IČO: 25381831, se sídlem Hornopolní 3318/36, Moravská Ostrava, 702
00 Ostrava ve výši 120.000 Kč
• EDUCATION INSTITUTE základní škola, mateřská škola, s.r.o., IČO: 29386187, se

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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Usnesení

sídlem Erbenova 782/27, Vítkovice, 703 00 Ostrava ve výši 434.400 Kč
• Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna, Bohumín - Šunychl 463,
příspěvková organizace, IČO: 62331264, se sídlem 73581 Bohumín - Šunychl,
Šunychelská 463 ve výši 46.200 Kč
dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu
2)

rozhodlo
o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu pro děti
ohrožené znečištěním ovzduší s právnickými osobami uvedenými v bodě 1) tohoto usnesení
dle vzoru uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu

3)

schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšují ostatní přijaté vratky z transferů
§ 3429, pol. 2229, ÚZ 1010, ORJ 190 .................. o 602 tis. Kč
- zvyšují neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám
§ 3429, pol. 5213, ÚZ 1010, ORJ 190 .................. o 555 tis. Kč
- zvyšují neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím
§ 3429, pol. 5339, ÚZ 1010, ORJ 190 .................... o 47 tis. Kč

4)

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

Ing. Lukáš Jančálek,
vedoucí odboru financí a rozpočtu

T: 30.09.2018

ZM_M 95
(zn.předkl.)
Návrh Metodiky pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního města29
Ostrava na rok 2019 a Pravidel rozpočtového provizoria
Usnesení číslo: 2515/ZM1418/37
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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Usnesení

k usnesení č. 09985/RM1418/134
Zastupitelstvo města
1)

si vyhrazuje
dle ustanovení § 84, odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění
pozdějších předpisů pravomoc schválit Metodiku pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního
města Ostrava pro rok 2019

2)

schvaluje
a) Metodiku pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 2019 dle
přílohy č. 1 předloženého materiálu
b) Pravidla rozpočtového provizoria dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

ZM_M 96
Úprava rozpočtu

(zn.předkl.)
29

Usnesení číslo: 2516/ZM1418/37
k usnesení č. 09748/RM1418/132
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
zvyšují
- daňové příjmy na pol. 1122, ORJ 120 o 195 041 tis. Kč
- běžné výdaje na § 6409, pol. 5365, ORJ 120 o 195 041 tis. Kč

2)

ukládá
radě města realizovat schválené rozpočtové opatření

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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Vyřizuje:

Ing. Lukáš Jančálek,
vedoucí odboru financí a rozpočtu

Usnesení

T: 30.09.2018

ZM_M 97
(zn.předkl.)
Úprava rozpočtu - zapojení příjmů z dividend obchodních společností29
za rok 2017
Usnesení číslo: 2517/ZM1418/37
k usnesení č. 09983/RM1418/134
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
zvyšují
- nedaňové příjmy
na § 6310, pol. 2142, ORJ 125 o 59 279 tis. Kč
zvyšují
- kapitálové výdaje
na § 3599, pol. 6909, ÚZ 1070, ORJ 170 o 50 000 tis. Kč
zvyšuje
- rozpočtová rezerva
na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 9 279 tis. Kč

2)

ukládá
radě města realizovat schválené rozpočtové opatření
Vyřizuje:

Ing. Lukáš Jančálek,
vedoucí odboru financí a rozpočtu

T: 30.09.2018

ZM_M 98
(zn.předkl.)
Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 237/18/LCD, ev. č. 29
2124/2018/OFR sjednané s Českou spořitelnou, a.s.
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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Usnesení číslo: 2518/ZM1418/37
k usnesení č. 2107/ZM1418/32
k usnesení č. 08455/RM1418/117
k usnesení č. 09037/RM1418/125
k usnesení č. 10056/RM1418/135
Zastupitelstvo města
1)

rozhodlo
o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 237/18/LCD, ev. č. 2124/2018/OFR mezi
statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451 a Českou
spořitelnou, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČO 45244782 ve znění dle přílohy č. 1
předloženého materiálu na rozšíření účelu použití prostředků z úvěru o investiční akci
„Rekonstrukce a výstavba víceúčelového hřiště na ul. Halasova, Ostrava – Vítkovice“

ZM_M 99
(zn.předkl.)
Návrh na uzavření Dodatku č. 25 ke Smlouvě o veřejných službách v 39
přepravě cestujících a poskytnutí kompenzací za veřejné služby
uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a společností Dopravní
podnik Ostrava a.s.
Usnesení číslo: 2519/ZM1418/37
k usnesení č. 10059/RM1418/135
Zastupitelstvo města
1)

vyhrazuje
si právo rozhodnout o uzavření Dodatku č. 25 ke Smlouvě ev. č. 3010/2009/OD o veřejných
službách v přepravě cestujících a poskytnutí kompenzací za veřejné služby uzavřené mezi
statutárním městem Ostrava a společností Dopravní podnik Ostrava a.s., se sídlem
Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, IČO 61974757, dle přílohy č. 2
předloženého materiálu

2)

rozhodlo
o uzavření Dodatku č. 25 ke Smlouvě ev. č. 3010/2009/OD o veřejných službách v přepravě
cestujících a poskytnutí kompenzací za veřejné služby uzavřené mezi statutárním městem
Ostrava a společností Dopravní podnik Ostrava a.s., se sídlem Poděbradova 494/2, 702 00
Ostrava, Moravská Ostrava, IČO 61974757, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

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 137
(zn.předkl.)
Prohlášení SMO pro Dopravní podnik Ostrava a.s. o úmyslu uzavřít 39
Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících a poskytnutí
kompenzací za veřejné služby na období 1.1.2025 - 31.12.2034, pro
účely získání dotací z prostředků EU
Usnesení číslo: 2520/ZM1418/37
k usnesení č. 10157/RM1418/136
Zastupitelstvo města
1)

schvaluje
prohlášení statutárního města Ostrava adresované obchodní společnosti Dopravní podnik
Ostrava a.s., se sídlem Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, IČO:
61974757, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

2)

ukládá
magistrátu úkol zajistit bezodkladné doručení prohlášení uvedeného v bodu 1) tohoto usnesení
obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. se sídlem Poděbradova 194/2, 702 00
Ostrava, Moravská Ostrava, IČO: 61974757
Vyřizuje:

Ing. Břetislav Glumbík,
vedoucí odboru dopravy

T: 27.09.2018

ZM_M 100
(zn.předkl.)
Zpráva o činnosti Kontrolního výboru zastupitelstva města za I. pololetí61
2018
Usnesení číslo: 2521/ZM1418/37
Zastupitelstvo města
1)

bere na vědomí
Zprávu o činnosti Kontrolního výboru zastupitelstva města za I. pololetí 2018, dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu

ZM_M 101
(zn.předkl.)
Zpráva o činnosti Finančního výboru zastupitelstva města za 1. pololetí
61
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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roku 2018
Usnesení číslo: 2522/ZM1418/37
Zastupitelstvo města
1)

bere na vědomí
Zprávu o činnosti Finančního výboru zastupitelstva města za 1. pololetí roku 2018

• Tisková oprava Tisková oprava bodu 3) usnesení
2322/ZM1418/36 ze dne 20.6.2018

zastupitelstva

města

(zn.předkl.)
č.
34

Zastupitelstvo města
1)

Chybné znění:
3) schvaluje

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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rozpočtové opatření, kterým se
•
sníží ostatní kapitálové výdaje – Fond pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava na § 3599,
pol 6909, ÚZ 1070, ORJ 170 o 72.500 tis. Kč
•
zvýší kapitálové výdaje odboru investičního
•
na § 3522, pol. 6121, ÚZ 1070, ORG 6215, ORJ 230 o 11.000 tis. Kč
•
na § 3522, pol. 6121, ÚZ 1070, ORG 6219, ORJ 230 o 61.500 tis. Kč
2)

Správné znění:
3)schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
•
sníží ostatní kapitálové výdaje – Fond pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava na § 3599,
pol 6909, ÚZ 1070, ORJ 170 o 72.500 tis. Kč
•
zvýší kapitálové výdaje odboru investičního
•
na § 3524, pol. 6121, ÚZ 1070, ORG 6215, ORJ 230 o 11.000 tis. Kč
•
na § 3524, pol. 6121, ÚZ 1070, ORG 6219, ORJ 230 o 61.500 tis. Kč

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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