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Přehled usnesení zastupitelstva města dle čísel ze dne: 12.12.2018 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

0010/ZM1822/2 ZM_M 0 Schválení programu 2. zasedání zastupitelstva 

města konaného dne 12.12.2018 

35 

0011/ZM1822/2 ZM_M 0 Volba ověřovatelů zápisu z 2. zasedání 

zastupitelstva města, konaného dne 12.12.2018 

72 

0012/ZM1822/2 ZM_M 0 Zpráva ověřovatelů zápisu z 1. zasedání 

zastupitelstva města 

72 

0013/ZM1822/2 ZM_M 1 Informace o činnosti orgánů města 35 

0014/ZM1822/2 ZM_M 3 Návrh na navýšení účelových fondů a snížení 

rozpočtu výdajů roku 2018 k zapojení do rozpočtu 

roku 2019 

30 

0015/ZM1822/2 ZM_M 4 Návrh rozpočtu statutárního města Ostrava na rok 

2019 

30 

0016/ZM1822/2 ZM_M 74 Návrh postupu při realizaci stavby podzemní 

garáže pod objektem Centra zdravého pohybu 

Ostravské univerzity na Černé louce 

35 

0017/ZM1822/2 ZM_M 5 Podněty občana statutárního města Ostravy 35 

0018/ZM1822/2 ZM_M 7 Smlouva o poskytnutí podpory a přijetí Rozhodnutí 

o poskytnutí dotace k projektu “Ostravou na 

alternativní pohon” v rámci Národního programu 

Životní prostředí 

35 

0019/ZM1822/2 ZM_M 8 Odsouhlasení opravy termínů ve Smlouvě o 

poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského 

kraje na spolufinancování projektu “Hasičská 

zbrojnice Pustkovec” a souhlas s Rozhodnutím a 

změnou Rozhodnutí o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Ministerstva vnitra na spolufinancování uvedeného 

projektu 

35 

0020/ZM1822/2 ZM_M 9 Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu 

“Cyklistické propojení ul.17.listopadu, VTP” 

včetně Podmínek rozhodnutí v rámci 

Integrovaného regionálního operačního programu 

35 

0021/ZM1822/2 ZM_M 10 Zásady pro poskytování pracovního volna s 

náhradou mzdy nebo platu a ušlého výdělku 

členům zastupitelstva města, kteří nejsou pro 

výkon své funkce dlouhodobě uvolněni a Zásady 

pro poskytování peněžitého plnění členům výborů 

zastupitelstva města a členům komisí rady města, 

kteří nejsou členy zastupitelstva města 

35 

0022/ZM1822/2 ZM_M 11 Návrh na stanovení měsíčních odměn za výkon 

funkce neuvolněným členům zastupitelstva města 

od 1.1.2019 

35 
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0023/ZM1822/2 ZM_M 12 Vzdání se funkce přísedících Okresního soudu v 

Ostravě a volba přísedící Okresního soudu v 

Ostravě 

35 

0024/ZM1822/2 ZM_M 13 Změna statutu sociálního fondu zaměstnanců 

statutárního města Ostrava zařazených do městské 

policie Ostrava 

35 

0025/ZM1822/2 ZM_M 14 Souhlas s podmínkami udržitelnosti projektu 

“Požární zbrojnice Ostrava-Muglinov” v rámci 

programu Dotace pro jednotky sborů dobrovolných 

hasičů obcí 

35 

0026/ZM1822/2 ZM_M 15 Schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí 

dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na 

projekt „Komunitní centrum – VŠICHNI SPOLU“ 

35 

0027/ZM1822/2 ZM_M 16 Schválení změny Rozhodnutí o poskytnutí dotace z 

Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 

na projekt „Podzemní kontejnery v Ostravě-Porubě 

II.“ 

35 

0028/ZM1822/2 ZM_M 17 Schválení projektu, přijetí dotace z Integrovaného 

operačního programu na projekt „Lepší přístup k 

výuce jazyků na ZŠ v Ostravě-Porubě“ 

35 

0029/ZM1822/2 ZM_M 70 Smluvní pokuta uplatněná vůči Dopravnímu 

podniku Ostrava, a. s. 

35 

0030/ZM1822/2 ZM_M 71 Postup možného vypořádání vzájemných 

majetkových vztahů mezi společnostmi Garáže 

Ostrava, a.s., Asental Parking, a.s. a statutárním 

městem Ostrava 

35 

0031/ZM1822/2 ZM_M 72 Návrh na zřízení výborů zastupitelstva města pro 

volební období 2018 - 2022, a to výboru 

statutového a výboru pro udělování čestného 

občanství a cen města; Návrh na změnu ve 

Finančním výboru zastupitelstva města 

35 

0032/ZM1822/2 ZM_M 73 Stížnost zastupitelů a občana městského obvodu 

Mariánské Hory a Hulváky na porušování zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 

35 

0033/ZM1822/2 ZM_M 18 Delegace zástupců statutárního města Ostravy na 

valné hromady 

29 

0034/ZM1822/2 ZM_M 19 Návrh na odejmutí movitých věcí - světelné 

vánoční dekorace ze svěření městského obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz, následně svěření 

městským obvodům Hošťálkovice a Plesná 

29 

0035/ZM1822/2 ZM_M 20 Návrh na svěření propusti městskému obvodu 

Slezská Ostrava a bikesharingových stání 

městským obvodům Slezská Ostrava a Moravská 

Ostrav a Přívoz 

29 

0036/ZM1822/2 ZM_M 21 Návrh na svěření detektorů požáru a detektorů 

oxidu uhelnatého městským obvodům Nová Ves a 

Mariánské Hory a Hulváky 

29 
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0037/ZM1822/2 ZM_M 22 Návrh na svěření majetku městským obvodům 

Proskovice a Petřkovice 

29 

0038/ZM1822/2 ZM_M 23 Návrh na svěření pozemků v k. ú. Martinov ve 

Slezsku, obec Ostrava, městskému obvodu 

Martinov 

29 

0039/ZM1822/2 ZM_M 24 Návrh na svěření nemovitých věcí městským 

obvodům Hošťálkovice a Krásné Pole 

29 

0040/ZM1822/2 ZM_M 25 Návrh na záměr města vypořádat spoluvlastnictví 

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

a návrh nevyužít předkupní právo k pozemkům v k. 

ú. Hrabová, obec Ostrava 

29 

0041/ZM1822/2 ZM_M 26 Návrh směnit pozemky v k. ú. Hošťálkovice, obec 

Ostrava 

29 

0042/ZM1822/2 ZM_M 27 Návrh směnit nemovité věci v k. ú. Poruba, obec 

Ostrava 

29 

0043/ZM1822/2 ZM_M 28 Návrh na záměr města směnit pozemky, vše v k.ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava - Karolina II. 

etapa 

29 

0044/ZM1822/2 ZM_M 29 Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. 

Horní Datyně, obec Vratimov, v k.ú. Krásná pod 

Lysou Horou, obec Krásná za nemovité věci v k.ú. 

Stará Bělá, v k.ú. Výškovice u Ostravy, v k.ú. 

Zábřeh nad Odrou, v k.ú. Pustkovec a v k.ú. 

Poruba-sever, vše obec Ostrava 

29 

0045/ZM1822/2 ZM_M 30 Návrh na záměr města nesměnit nemovité věci v k. 

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

návrh na záměr města neprodat nemovité věci v 

k.ú. Slezská Ostrava, v k.ú. Koblov a v k.ú. 

Heřmanice, obec Ostrava 

29 

0046/ZM1822/2 ZM_M 31 Návrh na záměr města nesměnit pozemky v k. ú. 

Hrušov, obec Ostrava, návrh koupit pozemky a 

uzavřít kupní smlouvu s Milnea,s.p. v likvidaci 

29 

0047/ZM1822/2 ZM_M 32 Návrh bezúplatně nabýt nemovitou věc v k. ú. 

Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava 

29 

0048/ZM1822/2 ZM_M 33 Návrh změnit usnesení zastupitelstva města č. 

2480/ZM1418/37 ze dne 19. 9. 2018 

29 

0049/ZM1822/2 ZM_M 34 Návrh koupit pozemky v k.ú. Petřkovice u Ostravy, 

obec Ostrava 

29 

0050/ZM1822/2 ZM_M 35 Návrh koupit pozemky v k.ú. Michálkovice, obec 

Ostrava 

29 

0051/ZM1822/2 ZM_M 36 Návrh koupit části nemovitých věcí v k.ú. Stará 

Bělá a k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava 

29 

0052/ZM1822/2 ZM_M 37 Návrh koupit a bezúplatně nabýt spoluvlastnické 

podíly pozemku p.p.č. 624/7, návrh koupit 

nemovitou věc, vše k.ú. Michálkovice, obec 

Ostrava 

29 

0053/ZM1822/2 ZM_M 38 Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Michálkovice, 

obec Ostrava 

29 
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0054/ZM1822/2 ZM_M 39 Návrh koupit části nemovitých věcí v rámci stavby 

“Cyklotrasa F, U - Kaminského, Ječmínkova” v 

k.ú. Nová Bělá a návrh koupit nemovitou věc v k.ú. 

Pustkovec, vše obec Ostrava 

29 

0055/ZM1822/2 ZM_M 40 Návrh koupit pozemky v k.ú. Zábřeh-Hulváky, 

obec Ostrava 

29 

0056/ZM1822/2 ZM_M 41 Návrh nekoupit nemovité věci v k.ú. Slezská 

Ostrava, obec Ostrava od společnosti Asental 

Land, s.r.o. 

29 

0057/ZM1822/2 ZM_M 42 Návrh nekoupit nemovité věci v rámci stavby 

“Záchytné parkoviště Kolonie Jeremenko - ul. 

Moravská, ul. Místecká” v k.ú. Vítkovice, obec 

Ostrava 

29 

0058/ZM1822/2 ZM_M 43 Návrh na nevyužití předkupního práva ke stavbě v 

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

města neprodat části pozemku v k. ú. Mariánské 

Hory, obec Ostrava 

29 

0059/ZM1822/2 ZM_M 44 Návrh prodat pozemky v k.ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava - NOVÉ LAUBY 

29 

0060/ZM1822/2 ZM_M 45 Návrh na prodej části pozemku a uzavření smlouvy 

kupní a smlouvy o zřízení služebnosti v k. ú. Přívoz 

29 

0061/ZM1822/2 ZM_M 46 Návrh prodat nemovité věci v k. ú. Zábřeh nad 

Odrou, obec Ostrava 

29 

0062/ZM1822/2 ZM_M 47 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. 

Hrabová, obec Ostrava, návrh na záměr města 

směnit nemovité věci v k.ú. Stará Bělá, obec 

Ostrava 

29 

0063/ZM1822/2 ZM_M 48 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. 

Petřkovice, obec Ostrava, návrh na záměr města 

směnit část pozemku v k. ú. Nová Ves, obec 

Ostrava a nabídka na nabytí nemovitých věcí v k. ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava 

29 

0064/ZM1822/2 ZM_M 49 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. 

Svinov a návrh na záměr města směnit nemovité 

věci v k.ú. Krásné Pole, vše obec Ostrava 

29 

0065/ZM1822/2 ZM_M 50 Návrh na záměr města prodat část pozemku parc.č. 

718/7 v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, návrh na 

záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. 

Hrabová a v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 

29 

0066/ZM1822/2 ZM_M 51 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v 

k.ú. Poruba, návrh na záměr města prodat nemovité 

věci v k.ú. Přívoz a v k.ú. Poruba, vše obec Ostrava 

29 

0067/ZM1822/2 ZM_M 52 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v 

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

Ostrava 

29 
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0068/ZM1822/2 ZM_M 75 Návrh města darovat veřejně přístupnou 

komunikaci pro cyklisty realizovanou v rámci 

stavby “Prodloužení cyklostezky - lávka přes 

Ostravici, Ostrava - Hrabová”, městu Vratimov 

29 

0069/ZM1822/2 ZM_M 76 Návrh na záměr města nedarovat a prodat 

pozemek, návrh na záměr města prodat, návrh na 

záměr města nesměnit a směnit pozemky, (k.ú. 

Moravská Ostrava, k.ú. Přívoz) 

29 

0070/ZM1822/2 ZM_M 77 Návrh na záměr města směnit pozemky v k. ú. 

Přívoz, obec Ostrava 

29 

0071/ZM1822/2 ZM_M 78 Návrh neučinit souhlasná prohlášení o vlastnictví 

pozemků v k. ú. Poruba a v k. ú. Hrabová ve 

prospěch ČR - Úřadu pro zastupování státu ve 

věcech majetkových 

29 

0072/ZM1822/2 ZM_M 79 Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Hrabůvka a v 

k.ú. Vítkovice, obec Ostrava 

29 

0073/ZM1822/2 ZM_M 80 Návrh koupit pozemek v k. ú. Čeladná, obec 

Čeladná 

29 

0074/ZM1822/2 ZM_M 81 Návrh zrušit usnesení ZM č. 2166/ZM1418/33 ze 

dne 7. 3. 2018 a č. 2495/ZM1418/37 ze dne 19. 9. 

2018, návrh na záměr města prodat nemovitou věc 

v k. ú. Poruba, obec Ostrava 

29 

0075/ZM1822/2 ZM_M 82 Návrh na záměr města prodat části pozemků ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy v 

průmyslové zóně Mošnov 

29 

0076/ZM1822/2 ZM_M 83 Návrh na záměr města neprodat pozemky, návrh na 

záměr města neprodat část pozemku (k. ú. 

Moravská Ostrava), návrh na záměr města 

neprodat pozemky, návrh na záměr města prodat 

pozemek (k. ú. Přívoz) 

29 

0077/ZM1822/2 ZM_M 84 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v 

k.ú. Moravská Ostrava a v k.ú. Krásné Pole, vše 

obec Ostrava 

29 

0078/ZM1822/2 ZM_M 85 Návrh na záměr města neprodat pozemek v k. ú. 

Svinov, obec Ostrava 

29 

0079/ZM1822/2 ZM_M 86 Návrh prodat nemovité věci v k. ú. Mariánské Hory 

(ul. Pašerových), obec Ostrava 

29 

0080/ZM1822/2 ZM_M 87 Návrh prodat nemovitosti v k. ú. Dubina u Ostravy, 

obec Ostrava, návrh na změnu usnesení 

29 

0081/ZM1822/2 ZM_M 88 SPZ Ostrava - Mošnov - návrh na uzavření 

konečné “Kupní smlouvy” 

29 

0082/ZM1822/2 ZM_M 99 Návrh směnit pozemky k. ú. Moravská Ostrava s 

ŘSD ČR 

29 

0083/ZM1822/2 ZM_M 53 Zpráva o výsledku hospodaření statutárního města 

Ostrava za 1. pololetí roku 2018 

30 
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0084/ZM1822/2 ZM_M 54 Zpráva o hospodaření statutárního města Ostrava 

za 3. čtvrtletí roku 2018 

30 

0085/ZM1822/2 ZM_M 89 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a 

doplňuje obecně závazná vyhláška č. 4/2016 o 

místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 

8/2017, kterou se mění a doplňuje obecně závazná 

vyhláška č. 4/2016 o místním poplatku za užívání 

veřejného prostranství 

30 

0086/ZM1822/2 ZM_M 90 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává 

cenová mapa stavebních pozemků města Ostravy č. 

19 

30 

0087/ZM1822/2 ZM_M 91 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a 

doplňuje obecně závazná vyhláška č. 22/2017 o 

místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů 

30 

0088/ZM1822/2 ZM_M 55 Žádost obchodní společnosti VÍTKOVICE 

ARÉNA, a.s., o poskytnutí účelové dotace z 

rozpočtu statutárního města Ostravy na Pořízení 

projektové dokumentace pro rekonstrukci zařízení 

vzduchotechniky haly OSTRAVAR ARÉNA 

31 

0089/ZM1822/2 ZM_M 56 Návrh na poskytnutí mimořádné dotace spolku 

K+K LABYRINT OSTRAVA z.s. 

31 

0090/ZM1822/2 ZM_M 57 Návrh na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 

statutárního města Ostravy společnosti Olympic 

Festival s.r.o. na uspořádání Olympijského 

festivalu Tokio 2020 v Ostravě 

31 

0091/ZM1822/2 ZM_M 93 Podání žádosti o dotaci na projekt “Sportovní hala 

v Krásném Poli” 

31 

0092/ZM1822/2 ZM_M 94 Žádost spolku TJ Sokol Koblov z.s. o souhlas s 

realizací projektu “Vybudování zázemí a 

rekonstrukce hřiště TJ Sokol Koblov z.s.” a jeho 

následným spolufinancováním 

31 

0093/ZM1822/2 ZM_M 95 Návrh na uzavření dodatků k veřejnoprávním 

smlouvám o poskytnutí účelových dotací z 

rozpočtu statutárního města Ostravy obchodní 

společnosti Sportovní a rekreační zařízení města 

Ostravy, s.r.o. 

31 

0094/ZM1822/2 ZM_M 58 Návrh na uzavření Dodatků č. 1 ke smlouvám o 

poskytnutí víceletých neinvestičních účelových 

dotací v oblasti kultury a zachování kulturního 

dědictví uzavřeným s Dolní oblastí VÍTKOVICE, 

z.s., a fyzickou os. podnikající Patrikem Kohútem 

32 

0095/ZM1822/2 ZM_M 59 Návrh na navýšení schválené neinvestiční účelové 

dotace spolku YMCA Ostrava-Poruba a spolku 

Provoz Hlubina z.s. 

32 
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0096/ZM1822/2 ZM_M 60 Návrh na změnu podmínek čerpání a vyúčtování 

příspěvků poskytnutých příspěvkovým 

organizacím v sociální oblasti 

32 

0097/ZM1822/2 ZM_M 61 Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o 

poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního 

města Ostravy 

32 

0098/ZM1822/2 ZM_M 62 Návrh na změny u poskytnutých příspěvků 

Městské nemocnici Ostrava, příspěvková 

organizace, z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice 

Ostrava 

32 

0099/ZM1822/2 ZM_M 96 Poskytnutí bezúročné zápůjčky za účelem 

předfinancování výdajů na pořízení kotlů v rámci 

dotačního programu “Kotlíkové dotace v 

Moravskoslezském kraji” 

33 

0100/ZM1822/2 ZM_M 97 Akční plán adaptační strategie statutárního města 

Ostravy na dopady a rizika vyplývající ze změny 

klimatu 

33 

0101/ZM1822/2 ZM_M 63 Návrh na ukončení smluvního vztahu dohodou se 

Společenstvím vlastníků jednotek domu Poštovní 

40/4 ve věci poskytnuté neinvestiční účelové 

dotace na zachování a obnovu kulturní památky 

34 

0102/ZM1822/2 ZM_M 64 Návrh na neposkytnutí mimořádné neinvestiční 

dotace na zachování a obnovu kulturní památky z 

rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2018 

34 

0103/ZM1822/2 ZM_M 65 Žádost městského obvodu Moravská Ostrava a 

Přívoz o změnu smluvních termínů poskytnuté 

neinvestiční dotace na zachování a obnovu kulturní 

památky nebo historicky a architektonicky 

významné stavby pro rok 2018 

34 

0104/ZM1822/2 ZM_M 66 Žádost Římskokatolické farnosti Ostrava - Polanka 

n. O. o změnu smluvních termínů poskytnuté 

neinvestiční dotace na zachování a obnovu kulturní 

památky nebo historicky a architektonicky 

významné stavby pro rok 2018 a návrh na uzavření 

dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. 

2642/2018/ÚHAaSŘ 

34 

0105/ZM1822/2 ZM_M 67 Žádost Římskokatolické farnosti Ostrava - 

Mariánské Hory o změnu smluvních termínů 

poskytnuté neinvestiční dotace na zachování a 

obnovu kulturní památky nebo historicky a 

architektonicky významné stavby pro rok 2018 a 

návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. 

2641/2018/ÚHAaSŘ 

34 
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0106/ZM1822/2 ZM_M 68 Žádost Farního sboru Českobratrské církve 

evangelické v Ostravě o změnu smluvních termínů 

poskytnuté neinvestiční dotace na zachování a 

obnovu kulturní památky nebo historicky a 

architektonicky významné stavby pro rok 2018 a 

návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. 

2923/2018/ÚHAaSŘ 

34 

0107/ZM1822/2 ZM_M 69 Určení zastupitele, který bude ve smyslu zákona č. 

183/2006 Sb., spolupracovat s úřadem územního 

plánování při pořizování územně plánovacích 

dokumentací a jejich změn 

34 

0108/ZM1822/2 ZM_M 98 Návrh na uzavření “Smlouvy o zřízení věcného 

břemene-služebnosti” v souvislosti se stavbou 

“Odkanalizování Přívozu na ÚČOV - 2. etapa, 1. 

část - křížení stoky OS s dálnicí” 

34 

0109/ZM1822/2 ZM_M 100 Žádost Římskokatolické farnosti Ostrava - Hrušov 

o změnu smluvních termínů poskytnuté 

neinvestiční dotace na zachování a obnovu kulturní 

památky nebo historicky a architektonicky 

významné stavby pro rok 2018 a návrh na uzavření 

dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. 

2662/2018/ÚHAaSŘ 

34 

  
Materiály, které byly staženy : 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  ZM_M 92 Členství statutárního města Ostrava v nově 

založeném spolku Moravskoslezský pakt 

zaměstnanosti, z.s. 

31 

  ZM_M 6 Žádost společnosti Smart Innovation Center, s.r.o., 

uplatnění nároku na smluvní pokuty - “skelet” 

35 
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ZM_M 0 
Schválení programu 2. zasedání zastupitelstva města konaného dne 
12.12.2018 
  
Usnesení číslo: 0010/ZM1822/2 

(zn.předkl.) 
35 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
program 2. zasedání zastupitelstva města konaného dne 12.12.2018 

  

 
ZM_M 0 
Volba ověřovatelů zápisu z 2. zasedání zastupitelstva města, konaného 
dne 12.12.2018 
  
Usnesení číslo: 0011/ZM1822/2 

(zn.předkl.) 
72 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) volí 

  
za ověřovatele zápisu z 2. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 12. 12. 2018, Ing. 

Františka Kolaříka a Ing. Zbyňka Šebestu 

  

 
ZM_M 0 
Zpráva ověřovatelů zápisu z 1. zasedání zastupitelstva města 
  
Usnesení číslo: 0012/ZM1822/2 

(zn.předkl.) 
72 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
zprávu ověřovatelů zápisu Mgr. Radima Babince a Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., o ověření zápisu 

z 1. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 7. 11. 2018 

  

 
ZM_M 1 
Informace o činnosti orgánů města 
  
Usnesení číslo: 0013/ZM1822/2 

(zn.předkl.) 
35 

  
Zastupitelstvo města 
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1) bere na vědomí 

  
informaci o činnosti orgánů města 

  

 
ZM_M 3 
Návrh na navýšení účelových fondů a snížení rozpočtu výdajů roku 2018 
k zapojení do rozpočtu roku 2019 
  
Usnesení číslo: 0014/ZM1822/2 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 00170/RM1822/4 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
navýšení Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava o 50 000 tis. Kč a navýšení Fondu pro 

výstavbu nové koncertní haly o 50 000 tis. Kč dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- kapitálové výdaje 

na § 3312, pol. 6901, ÚZ 1060, ORJ 160 o 50 000 tis. Kč 

na § 3599, pol. 6909, ÚZ 1070, ORJ 170 o 50 000 tis. Kč 

s n i ž u j e  

- rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 100 000 tis. Kč 

  

3) schvaluje 

  
snížení rozpočtu výdajů roku 2018 k zapojení do rozpočtu roku 2019  o 1 629 308 tis. Kč dle 

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

  

4) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

s n i ž u j í   

výdaje 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu o 916 695 tis. Kč 
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dle přílohy č. 2 předloženého materiálu o 712 613 tis. Kč 

s n i ž u j e   

financování 

na pol. 8115, ORJ 120 o 1 629 308 tis. Kč 

  

5) ukládá 

  
ukládá radě města realizovat schválená rozpočtová opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.12.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

ZM_M 4 
Návrh rozpočtu statutárního města Ostrava na rok 2019 
  
Usnesení číslo: 0015/ZM1822/2 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 00168/RM1822/4 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
a) rozpočet statutárního města Ostrava na rok 2019 dle příloh č. 1 - 8 předloženého materiálu 

v členění 

příjmy celkem po konsolidaci 9 071 951 tis. Kč 

financování 1 333 769 tis. Kč 

celkové zdroje po konsolidaci 10 405 720 tis. Kč 

běžné výdaje po konsolidaci 7 558 498 tis. Kč 

kapitálové výdaje 2 847 222 tis. Kč 

celkové výdaje po konsolidaci 10 405 720 tis. Kč 

b) účelové neinvestiční dotace a investiční dotace pro městské obvody na rok 2019 v celkové 

výši 211 597 tis. Kč (vč. převodů nedočerpaných prostředků ve výši 60 403 tis.Kč) dle přílohy č. 

9 předloženého materiálu  

c) neúčelové neinvestiční dotace pro městské obvody na rok 2019 ve výši 1 212 173 tis.Kč a 

neúčelové investiční dotace pro městské obvody na rok 2019 v celkové výši 258 927 tis.Kč (vč. 

převodů nedočerpaných prostředků ve výši 26 259 tis.Kč) dle přílohy č. 10 předloženého 

materiálu 

d) přerozdělení dotací ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu mezi 

statutárním městem Ostrava a městskými obvody na rok 2019 v celkové výši  307 097 tis. Kč dle 

přílohy č. 11 předloženého materiálu 

f) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace na rok 2019 dle přílohy č. 12  předloženého 

materiálu 
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g) střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 - 2022 dle přílohy č. 13  předloženého materiálu 

  

  

2) rozhodlo 

  
a) o poskytnutí účelové dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace společnosti 

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

Ostrava-Poruba, IČO 25385691 dle přílohy č. 14 předloženého materiálu 

b) o poskytnutí účelové dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace společnosti 

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

Ostrava-Poruba, IČO 25385691 dle přílohy č. 15 předloženého materiálu 

c) o poskytnutí účelové dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace společnosti 

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. se sídlem Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 25911368 

dle přílohy č. 16 předloženého materiálu 

d) o poskytnutí účelové dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace společnosti 

AKORD&POKLAD, s.r.o. se sídlem nám. SNP 1, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 47973145 dle 

přílohy č. 17 předloženého materiálu 

e) o poskytnutí účelové dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace společnosti 

Dům kultury města Ostravy, a.s. se sídlem ul. 28. října 2556/124, 702 00 Ostrava, IČO 47151595 

dle přílohy č. 18 předloženého materiálu 

f) o poskytnutí účelové dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace společnosti 

Janáčkův máj, o.p.s. se sídlem ul. 28. října 124/2556, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 

26807882 dle přílohy č. 19 předloženého materiálu 

g) o poskytnutí účelové dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace subjektu 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava se sídlem tř. 17. listopadu 15, 708 

00  Ostrava-Poruba, IČO 61989100 dle přílohy č. 20 předloženého materiálu 

h) o poskytnutí účelové dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace subjektu 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava se sídlem tř. 17. listopadu 2172/15, 708 

33  Ostrava-Poruba, IČO 61989100 dle přílohy č. 21 předloženého materiálu 

i) o poskytnutí účelové dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace subjektu 

Ostravská univerzita se sídlem Dvořákova 138/7, 701 03  Ostrava, IČO 61988987 dle přílohy č. 

22 předloženého materiálu 

j) o poskytnutí účelové neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové 

neinvestiční dotace společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. se sídlem A. Brože 3124/2, 

700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 25816977 dle přílohy č. 23 předloženého materiálu 

k) o poskytnutí účelové neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové 

neinvestiční dotace subjektu Nadace na pomoc zvířatům se sídlem Ukrajinská 1536/28, 708 00 
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Ostrava-Poruba, IČO 25817981 dle přílohy č. 24 předloženého materiálu 

l) o poskytnutí účelové neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové 

neinvestiční dotace subjektu ZO ČSOP ALCES se sídlem V Zálomu 2948/1, Zábřeh, 700 

30  Ostrava, IČO 75093081 dle přílohy č. 25 předloženého materiálu 

m) o poskytnutí účelové neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové 

neinvestiční dotace subjektu ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02 sídlem č.p. 146, 742 

54  Bartošovice, IČO 47657901 dle přílohy č. 26 předloženého materiálu 

n) o uzavření dodatku č. 26 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících a poskytnutí 

kompenzací za veřejné služby se společností Dopravní podnik Ostrava a.s. se sídlem 

Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 61974757 dle přílohy č. 27 

předloženého materiálu 

o) o poskytnutí účelové neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové 

neinvestiční dotace společnosti Dopravní podnik Ostrava, a s. se sídlem Poděbradova 494/2, 702 

00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 61974757 dle přílohy č. 28 předloženého materiálu 

p) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 

společnosti  Koordinátor ODIS, s.r.o. se sídlem Na Hradbách 1440/16, 702 00 

Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 64613895 dle přílohy č. 29 předloženého materiálu 

q) o poskytnutí neinvestiční účelové dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční 

účelové dotace subjektu České republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje se 

sídlem Výškovická 2995/40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70884561 dle přílohy č. 30 

předloženého materiálu 

r) o poskytnutí účelové neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové 

neinvestiční dotace společnosti Černá louka, s.r.o. se sídlem Černá louka 3235, 702 00 

Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 26879280 dle přílohy č. 31 předloženého materiálu 

s) o poskytnutí neinvestiční účelové dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční 

účelové dotace subjektu Armáda spásy v České republice, z.s. se sídlem Petržílkova 2565/23, 

158 00 Praha-Stodůlky, IČO 40613411 dle přílohy č. 32 předloženého materiálu 

t) o poskytnutí neinvestiční účelové dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční 

účelové dotace subjektu Asociace TRIGON, o.p.s. se sídlem Skautská 1045/3, 708 00 

Ostrava-Poruba, IČO 27027686 dle přílohy č. 33 předloženého materiálu 

u) o poskytnutí neinvestiční účelové dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční 

dotace společnosti DTO CZ, s.r.o. se sídlem Mariánské nám. 480/5, 709 00 Ostrava-Mariánské 

Hory, IČO 47666439 dle přílohy č. 34 předloženého materiálu 

v) o poskytnutí neinvestiční účelové dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční 

účelové dotace subjektu Slezská diakonie se sídlem Na Nivách 259/7, 737 01  Český Těšín, IČO 

65468562 dle přílohy č. 35 předloženého materiálu 

w) o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu SMO na realizaci významných TOP AKCÍ v 

oblasti sportu příjemcům dle přílohy č. 36, a to ve výši dle přílohy předloženého materiálu a 
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rozhodnout o uzavření smluv o poskytnutí účelových neinvestičních dotací mezi statutárním 

městem Ostrava a příjemci dle přílohy č. 36 a 37 předloženého materiálu 

x) o poskytnutí účelového investičního příspěvku Národnímu divadlu moravskoslezskému, 

příspěvkové organizaci, se sídlem Čs. legií 148/14, 701 04 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 

00100528, dle přílohy č. 38 předloženého materiálu 

y) o poskytnutí účelového investičního příspěvku Divadlu loutek Ostrava, příspěvkové 

organizaci, se sídlem Pivovarská 3164/15, 729 82 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 00533874, dle 

přílohy č. 39 předloženého materiálu 

z) o poskytnutí účelových neinvestičních příspěvků Středisku volného času Korunka, 

příspěvkové organizaci, se sídlem Korunní 699/49, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, IČ 

75080508, dle přílohy č. 40 předloženého materiálu 

aa) o poskytnutí účelových neinvestičních příspěvků Středisku volného času, Ostrava-Zábřeh, 

příspěvkové organizaci, se sídlem Gurťjevova 1823/8, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ 75080516, dle 

přílohy č. 41 předloženého materiálu 

ab) o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Domu dětí a mládeže, Ostrava-Poruba, 

příspěvkové organizaci, se sídlem Marie Majerové 1722/23, 708 00 Ostrava-Poruba, IČ 

75080541, dle přílohy č. 42 předloženého materiálu 

ac) o poskytnutí účelových neinvestičních příspěvků Středisku volného času Ostrava-Moravská 

Ostrava, příspěvkové organizaci, se sídlem Ostrčilova 19/2925, 702 00 Ostrava-Moravská 

Ostrava, IČ 75080559, dle přílohy č. 43 předloženého materiálu 

ad) o poskytnutí účelových neinvestičních příspěvků Knihovně města Ostravy, příspěvkové 

organizaci, se sídlem na ul. 28. října 289/2, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 00097586, dle 

přílohy č. 44 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 74 
Návrh postupu při realizaci stavby podzemní garáže pod objektem 
Centra zdravého pohybu Ostravské univerzity na Černé louce 
  
Usnesení číslo: 0016/ZM1822/2 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 00223/RM1822/5 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) projednalo 

  
návrh postupu při realizaci stavby podzemní garáže pod objektem Centra zdravého pohybu 

Ostravské univerzity 
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2) schvaluje 

  
postup při realizaci stavby podzemní garáže pod objektem Centra zdravého pohybu Ostravské 

univerzity dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 5 
Podněty občana statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 0017/ZM1822/2 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 00052/RM1822/3 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) projednalo 

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

  

 
ZM_M 7 
Smlouva o poskytnutí podpory a přijetí Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
k projektu “Ostravou na alternativní pohon” v rámci Národního 
programu Životní prostředí 
  
Usnesení číslo: 0018/ZM1822/2 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 05213/RM1418/76 
k usnesení č. 10253/RM1418/138 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o uzavření Smlouvy č. 00181721 o poskytnutí podpory mezi příjemcem statutárním městem 

Ostrava a poskytovatelem Státním fondem životního prostředí České republiky, se sídlem 

Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČO: 00020729 na financování projektu “Ostravou na 

alternativní pohon” z Národního programu Životní prostředí dle přílohy č.1 předloženého 

materiálu 

a 

o přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí České republiky, se sídlem Kaplanova 

1931/1, 148 00 Praha 11, IČO: 00020729  prostřednictvím Národního programu Životní 

prostředí  pro projekt “Ostravou na alternativní pohon” dle podmínek Rozhodnutí č. 

00181721 o poskytnutí dotace a Změny č. 1 rozhodnutí č. 00181721 o poskytnutí dotace viz 
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přílohy č. 2 a č. 3 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 8 
Odsouhlasení opravy termínů ve Smlouvě o poskytnutí dotace z 
rozpočtu Moravskoslezského kraje na spolufinancování projektu 
“Hasičská zbrojnice Pustkovec” a souhlas s Rozhodnutím a změnou 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace z rozpočtu Ministerstva vnitra na 
spolufinancování uvedeného projektu 
  
Usnesení číslo: 0019/ZM1822/2 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 2393/ZM1418/37 
k usnesení č. 10404/RMm1418/30 
k usnesení č. 00054/RM1822/3 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) mění 

  
své usnesení č.2393/ZM1418/37 ze dne 19. 9. 2018 v bodě 1) a to tak, že přílohu č. 1 citovaného 

usnesení nahrazuje novou přílohou, která tvoří přílohu č. 1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo 

  
o přijetí dotace dle Rozhodnutí a změny Rozhodnutí o poskytnutí dotace z rozpočtu Ministerstva 

vnitra se sídlem Nad Štolou 936/3, 170 00 Praha 7, IČO 00007064, na spolufinancování projektu 

“Ostrava - Pustkovec - Výstavba hasičské zbrojnice dle přílohy č. 3 a 4 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 9 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu “Cyklistické propojení 
ul.17.listopadu, VTP” včetně Podmínek rozhodnutí v rámci 
Integrovaného regionálního operačního programu 
  
Usnesení číslo: 0020/ZM1822/2 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 06753/RM1418/98 
k usnesení č. 07166/RM1418/101 
k usnesení č. 00055/RM1822/3 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o přijetí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu od poskytovatele dotace: 
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Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, IČO: 66002222, Staroměstské náměstí 932/6, 110 15 

Praha 1, na projekt “Cyklistické propojení ul. 17. listopadu, VTP” dle Registrace akce / 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu a Podmínek 

rozhodnutí o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
znění Podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 10 
Zásady pro poskytování pracovního volna s náhradou mzdy nebo platu 
a ušlého výdělku členům zastupitelstva města, kteří nejsou pro výkon 
své funkce dlouhodobě uvolněni a Zásady pro poskytování peněžitého 
plnění členům výborů zastupitelstva města a členům komisí rady města, 
kteří nejsou členy zastupitelstva města 
  
Usnesení číslo: 0021/ZM1822/2 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 00139/RM1822/4 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
Zásady pro poskytování pracovního volna s náhradou mzdy nebo platu a náhrady ušlého výdělku 

členům zastupitelstva města, kteří nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni 

  

2) schvaluje 

  
Zásady pro poskytování peněžitého plnění členům výborů zastupitelstva města a členům komisí 

rady města, kteří nejsou členy zastupitelstva města 

  

 
ZM_M 11 
Návrh na stanovení měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným 
členům zastupitelstva města od 1.1.2019 
  
Usnesení číslo: 0022/ZM1822/2 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 00138/RM1822/4 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 
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stanovit měsíční odměny neuvolněných členů zastupitelstva města za výkon funkce s účinností 

od 1.1.2019 následovně: 

a) člen rady - odměna ve výši 13 300 Kč 

b) předseda výboru, komise, zvláštního orgánu - odměna ve výši 6 600 Kč 

c) člen výboru, komise, zvláštního orgánu - odměna ve výši 5 500 Kč 

d) člen zastupitelstva bez dalších funkcí - odměna ve výši 3 300 Kč 

  

2) rozhodlo 

  
o poskytování souhrnných odměn za výkon více funkcí přičemž sčítání odměn se omezuje takto: 

a) odměna za výkon funkce se stanoví jako součet odměn za 3 nejvyšší funkce 

b) k dalším funkcím se nepřihlíží 

c) není přípustný souběh odměny za funkci předsedy a člena téhož výboru, komise, zvláštního 

orgánu 

d) do souhrnné odměny není přípustné zahrnout odměnu za funkci člena zastupitelstva 

  

3) rozhodlo 

  
o výši odměn dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

4) rozhodlo 

  
o poskytování měsíční odměny: 

a) v případě nového člena zastupitelstva ode dne složení slibu 

b) v případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne 

zvolení do příslušné funkce 

c) v případě změny struktury vykonávaných funkcí (např. vzdání se některé z funkcí, 

najmenování do nové funkce) bude odměna poskytována ode dne změny počtu vykonávaných 

funkcí dle příslušné kombinace souběhu funkcí ve výši dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 12 
Vzdání se funkce přísedících Okresního soudu v Ostravě a volba 
přísedící Okresního soudu v Ostravě 
  

(zn.předkl.) 
35 



Statutární město Ostrava 
zastupitelstvo města 

Usnesení 

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

Strana 20/97  
  

Usnesení číslo: 0023/ZM1822/2 
  
k usnesení č. 00037/RM1822/3 
k usnesení č. 00209/RM1822/4 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) přijímá 

  
oznámení stávajících přísedících Okresního soudu v Ostravě paní XXXXX LXXXX 

HXXXXXXX, trvalý pobyt Ostrava-XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX, a paní JXXX 

KXXXXXXX, trvalý pobyt Ostrava-XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX, o vzdání se 

funkce přísedících 

  

2) volí 

  
novou kandidátku 

• paní XXXX VXXXXX LXXXXXXXX, trvalý pobyt Ostrava-XXXXXXX XXXXXXXX 

XXXXXXXXXX XXXXXXX, navrženou panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011), 

za přísedící Okresního soudu v Ostravě na dobu 4 let  

  

 
ZM_M 13 
Změna statutu sociálního fondu zaměstnanců statutárního města 
Ostrava zařazených do městské policie Ostrava 
  
Usnesení číslo: 0024/ZM1822/2 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 00048/RM1822/3 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) zrušuje 

  
Statut sociálního fondu včetně zásad použití prostředků sociálního fondu zaměstnanců 

statutárního města Ostravy zařazených do městské policie Ostrava schváleného zastupitelstvem 

města dne 26.4.2007 usnesením č. 237/7 ke dni 31.12.2018 

  

2) schvaluje 

  
Statut sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených do městské policie 

Ostrava s účinnosti od 1.1. 2019 
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ZM_M 14 
Souhlas s podmínkami udržitelnosti projektu “Požární zbrojnice 
Ostrava-Muglinov” v rámci programu Dotace pro jednotky sborů 
dobrovolných hasičů obcí 
  
Usnesení číslo: 0025/ZM1822/2 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 00127/RM1822/4 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) souhlasí 

  
s podmínkami udržitelnosti projektu “Požární zbrojnice Ostrava-Muglinov” dle článku 6 odst. 4) 

zásad pro poskytování účelových investičních dotací obcím v rámci programu Dotace pro 

jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 15 
Schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje na projekt „Komunitní centrum – VŠICHNI 
SPOLU“ 
  
Usnesení číslo: 0026/ZM1822/2 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 00128/RM1822/4 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) souhlasí 

  
s prodloužením termínu realizace projektu dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého 

materiálu 

  

 
ZM_M 16 
Schválení změny Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního 
programu Životní prostředí 2014-2020 na projekt „Podzemní kontejnery 
v Ostravě-Porubě II.“ 
  
Usnesení číslo: 0027/ZM1822/2 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 00130/RM1822/4 
  
Zastupitelstvo města 
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1) souhlasí 

  
s posunutím termínu dle přílohy č. 1 a dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 17 
Schválení projektu, přijetí dotace z Integrovaného operačního programu 
na projekt „Lepší přístup k výuce jazyků na ZŠ v Ostravě-Porubě“ 
  
Usnesení číslo: 0028/ZM1822/2 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 00129/RM1822/4 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) souhlasí 

  
s podmínkami dle části III. odst. 1 bodu 12 písm. a) a b) podmínek rozhodnutí o poskytnutí 

dotace uvedených v příloze č. 1 a příloze č. 2 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 70 
Smluvní pokuta uplatněná vůči Dopravnímu podniku Ostrava, a. s. 
  
Usnesení číslo: 0029/ZM1822/2 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 00220/RM1822/5 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o částečném prominutí smluvní pokutu uplatněné vůči Dopravnímu podniku Ostrava a.s., IČO: 

61974757, se sídlem Poděbradova 494/2, 702 00 Moravská Ostrava, ze smlouvy o veřejných 

službách v přepravě cestujících a poskytnutí kompenzací za veřejné služby,ev. č. 

3010/2009/OD, a to ve výši 9 900 000,- Kč představující smluvní sankci za  1980 

nerealizovaných spojů v celé délce za  rok 2017, které nebyly realizovány z důvodu 

neočekávaného vývoje na trhu práce a neočekávané zvýšené absence řidičů blíže popsané v 

důvodové zprávě předloženého materiálu, kdy byla uplatněna smluvní pokuta v celkové výši 10 

445 000,- Kč za  2091 nerealizovaných spojů v celé délce za  rok 2017, když smluvní pokuta ve 

zbývající výši 545 000,- Kč představující smluvní sankci za 111 nerealizovaných spojů v celé 

délce za  rok 2017 bude vymáhána bez dalšího 

  

 
ZM_M 71 
Postup možného vypořádání vzájemných majetkových vztahů mezi 

(zn.předkl.) 
35 
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společnostmi Garáže Ostrava, a.s., Asental Parking, a.s. a statutárním 
městem Ostrava 
  
Usnesení číslo: 0030/ZM1822/2 
  
k usnesení č. 00218/RM1822/5 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
postup možného vypořádání vzájemných majetkových vztahů mezi společností Garáže Ostrava, 

a.s., IČO: 253 60 817, se sídlem Havlíčkovo nábřeží 1167/12, Moravská Ostrava, 702 00 

Ostrava, společností Asental Parking, a.s., IČO: 278 50 439, se sídlem Gregorova 2582/3, 

Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, a statutárním městem Ostrava dle důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 72 
Návrh na zřízení výborů zastupitelstva města pro volební období 2018 - 
2022, a to výboru statutového a výboru pro udělování čestného 
občanství a cen města; Návrh na změnu ve Finančním výboru 
zastupitelstva města 
  
Usnesení číslo: 0031/ZM1822/2 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 00219/RM1822/5 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) zřizuje 

  
pro volební období 2018 - 2022 výbory zastupitelstva města: 

a) statutový 

b) pro udělování čestného občanství a cen města 

  

2) stanoví 

  
počet členů: 

a) výboru statutového na 11 

b) výboru pro udělování čestného občanství a cen města na 11 

  

3) volí 

  
a) předsedou statutového výboru 
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    Ing. Tomáše Macuru, MBA, primátora 

b) členy statutového výboru 

    Richarda Vereše, člena ZM 

    Markétu Langrovou, členku ZM 

    JUDr. Josefa Babku, člena ZM 

    Ing. Davida Witosze, člena ZM 

    Mgr. Václava Kubína, člena ZM 

    Františka Šichnárka, starostu městského obvodu Třebovice 

    Igora Trávníčka, starostu městského obvodu Hrabová 

    Ing. PXXXX BXXXXXXXXXXX, nar. XX XXX XXXX, bytem: XXXXXXXXXXX    

   XXXXXXXX XXX XXX XXXXXXX 

    Ing. RXXXXXX ZXXXXXXXXX, nar. XXX XX XXXX, bytem: XXXXXXXXX    

   XXXXXXX XXX XXX XXXXXXX 

    Bc. MXXXXX SXXXXXXXXX, nar. XX XX XXXX, bytem: XXXXXXXXX XXXXXXX 

   XXX XXX XXXXXXX 

  

4) volí 

  
a) předsedou výboru pro udělování čestného občanství a cen města 

    Ing. Tomáše Macuru, MBA, primátora 

b) členy výboru pro udělování čestného občanství a cen města 

    Ing. Hanu Tichánkovou, členku ZM 

    Ing. Lucii Baránkovou Vilamovou, Ph.D., členku ZM 

    Mgr. PXXXX ŠXXXXXX, nar. XXX XX XXXX, bytem: XXXX XX XXXXX XXXXXXX  

   XXX XXX XXXXXXX 

    MUDr. Tomáše Málka, člena ZM 

    Ing. Miroslava Svozila, člena ZM 

    JUDr. Josefa Babku, člena ZM 

    Mgr. Andreu Hoffmannovou, Ph.D., členku ZM 

    Ing. Tomáše Raždíka, člena ZM 

    Mgr. Ilju Racka, Ph.D., člena ZM 

    Ing. JXXX ZXXXXXXX, nar. XXX XX XXXXX bytem: XXXXXXXXX XXXXXXX 

   XXX XXX XXXXXXXXXX 

  

  

5) odvolává 

  
a) z funkce předsedy Finančního výboru zastupitelstva města 

Ing. Otakara Šimíka, člena ZM 

b) z funkce člena Finančního výboru zastupitelstva města 
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Ing. Hanu Tichánkovou, členku ZM 

  

6) volí 

  
a) předsedkyní Finančního výboru zastupitelstva města 

Ing. Hanu Tichánkovou, členku ZM 

b) členem Finančního výboru zastupitelstva města 

Ing. Otakara Šimíka, člena ZM 

  

 
ZM_M 73 
Stížnost zastupitelů a občana městského obvodu Mariánské Hory a 
Hulváky na porušování zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 
  
Usnesení číslo: 0032/ZM1822/2 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 00221/RM1822/5 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) projednalo 

  
stížnost zastupitelů a občana městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky ze dne 6. 9. 2018, 

adresovanou k rukám primátora města Ostravy, Ing. Tomáše Macury, MBA a zastupitelů města 

Ostravy, na porušování zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, v souvislosti se záměrem městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky 

prodat nemovité věci, a to domy na ul. Knüpferova 1456/3 a Knüpferova 1455/4, k.ú. 

Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava,  a na nehospodárné nakládání městského obvodu se svěřeným 

majetkem na ul. Knüpferova 1-4 a Lázeňská 1-4 - viz. příloha č. 1 předloženého materiálu. 

  

2) schvaluje 

  
návrh odpovědi jménem primátora na stížnost zastupitelů a občana městského obvodu 

Mariánské Hory a Hulváky ze dne 6. 9. 2018 na porušování zákona č. 128/2000 Sb., zákon o 

obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se záměrem městského 

obvodu Mariánské Hory a Hulváky prodat nemovité věci, a to domy na ul. Knüpferova 1456/3 a 

Knüpferova 1455/4, k.ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava,  a na nehospodárné nakládání 

městského obvodu se svěřeným majetkem na ul. Knüpferova 1-4 a Lázeňská 1-4 - viz. příloha 

č. 2 předloženého materiálu. 

  

 
ZM_M 18 
Delegace zástupců statutárního města Ostravy na valné hromady 
  

(zn.předkl.) 
29 
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Usnesení číslo: 0033/ZM1822/2 
  
k usnesení č. 00146/RM1822/4 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) zrušuje 

  
svá usnesení č. 159/ZM1418/3 v bodě 2), ze dne 28.1.2015,  č. 899/ZM1418/13 v bodě 2), ze 

dne 20.1.2016 a  č. 1738/ZM1418/27 v bodě č. 2) ze dne 21.6.2017 

  

2) deleguje 

  
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2) písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 

ve znění pozdějších předpisů zástupce statutárního města Ostravy na valné hromady obchodních 

společností s majetkovou účastí statutárního města Ostravy v následujícím složení: 

Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s. 

Sídlo: Ostrava - Pustkovec, Technologická 372/2, PSČ 708 00, IČ: 25379631            

delegovaný zástupce: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor  

první náhradník:          Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora 

druhý náhradník:         Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora  

třetí náhradník:            Ing. Martin Štěpánek, Ph.D., náměstek primátora  

Garáže Ostrava, a.s. 

Sídlo: Ostrava - Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 1167/12, PSČ 702 00, IČ: 25360817 

delegovaný zástupce:   Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor  

první náhradník:            Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora  

druhý náhradník:           Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora  

třetí náhradník:              Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora 

Koordinátor ODIS s.r.o. 

Sídlo: Ostrava - Moravská Ostrava, Na Hradbách 1440/16, PSČ 702 00, IČ: 64613895 

delegovaný zástupce:   Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor 

první náhradník:            Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora  

druhý náhradník:           Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora  

třetí náhradník:              Ing. Martin Štěpánek, Ph.D., náměstek primátora  

Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s. 

Sídlo: Mošnov, č.p. 316, PSČ 742 51, IČ: 60792914 

delegovaný zástupce:   Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor  
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první náhradník:            Ing. Martin Štěpánek, Ph.D., náměstek primátora  

druhý náhradník:           Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora  

třetí náhradník:              Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora  

Ostravské vodárny a kanalizace a. s. 

Sídlo: Ostrava - Moravská Ostrava, Nádražní 28/3114, PSČ 729 71, IČ: 45193673 

delegovaný zástupce:   Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora  

první náhradník:            Ing. Martin Štěpánek, Ph.D., náměstek primátora   

druhý náhradník:           Mgr. Zuzana Bajgarová, náměstkyně primátora  

třetí náhradník:              Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora   

  

 
ZM_M 19 
Návrh na odejmutí movitých věcí - světelné vánoční dekorace ze svěření 
městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, následně svěření 
městským obvodům Hošťálkovice a Plesná 
  
Usnesení číslo: 0034/ZM1822/2 

(zn.předkl.) 
29 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o odejmutí  movitých věcí - světelné vánoční dekorace ze svěření městského obvodu Moravská 

Ostrava a Přívoz v celkové pořizovací ceně 226 770,00 Kč, v souladu s ustanovením § 132 odst. 

1 zákona č. 128/2000 Sb., obcích (obecní zřízení),  ve znění pozdějších předpisu, a to: 

6 ks vločka na prutech 

8 ks vločka malá 

4 ks hvězdná obloha 

5 ks vločka malá 2 

5 ks stromeček zeleno - bílý 

5 ks stromeček bílý 

3 ks hvězda velká modrá 

5 ks zvonek 2 

a následně svěření městským obvodům Hošťálkovice a Plesná 

  

  

2) si vyhrazuje 

  
rozhodnutí označit níže uvedený majetek jakožto majetek svěřený městským obvodům dle 

ustanovení čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecné závazné vyhlášky č.14/2013, Statut města Ostravy, ve 

znění pozdějších změn a doplňku, a to: 

a) Městskému obvodu Hošťálkovice  -  světelná vánoční dekorace 
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6 ks vločka na prutech  -    v pořizovací hodnotě  40 050,00 Kč 

8 ks vločka malá           -    v pořizovací hodnotě  48 320,00 Kč 

4 ks hvězdná obloha     -    v pořizovací hodnotě  21 512,00 Kč 

    

b)  Městskému obvodu Plesná -  světelní vánoční dekorace 

5 ks vločka malá 2  -                v pořizovací hodnotě      30 200,00 Kč 

5 ks stromeček zeleno -bílý  -  v pořizovací hodnotě      28 920,00 Kč 

5 ks stromeček bílý  -               v pořizovací hodnotě      19 190,00 Kč 

3 ks hvězda velká modrá  -      v pořizovací hodnotě      28 758,00 Kč 

5 ks zvonek 2  -                        v pořizovací hodnotě        9 820,00 Kč 

                                                                                        

  

3) rozhodlo 

  
označit majetek uvedený v bodě 2) tohoto usnesení jakožto majetek svěřený městským obvodům 

Hošťálkovice, Plesná, dle ustanovení čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecné závazné vyhlášky č. 14/ 2013, 

Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků 

  

 
ZM_M 20 
Návrh na svěření propusti městskému obvodu Slezská Ostrava a 
bikesharingových stání městským obvodům Slezská Ostrava a 
Moravská Ostrav a Přívoz 
  
Usnesení číslo: 0035/ZM1822/2 

(zn.předkl.) 
29 

  
k usnesení č. 00018/RM1822/2 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) si vyhrazuje 

  
rozhodnutí označit níže uvedený majetek jakožto majetek svěřený městskému obvodu Slezská 

Ostrava a městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně 

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

1) Městskému obvodu Slezská Ostrava 

- propust na pozemku parc. č. 1848/2 v katastrálním území Kunčičky, obec Ostrava, pod 

inventárním číslem 41998 v pořizovací hodnotě 13.536,- Kč 

- bikesharingové stání na pozemku parc. č. 1275 v katastrálním území Slezská Ostrava, obec 

Ostrava, pod inventárním číslem 168138 v pořizovací hodnotě 64.305,52 Kč 

2) Městkému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

- bikesharingové stání na pozemcích parc. č. 2356/74 a 2356/73 v katastrálním 

území Moravská Ostrava, obec Ostrava, pod inventárním číslem 168136 v pořizovací hodnotě 

128.611,04 Kč 
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2) rozhodlo 

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

Slezská Ostrava a městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) 

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

  

 
ZM_M 21 
Návrh na svěření detektorů požáru a detektorů oxidu uhelnatého 
městským obvodům Nová Ves a Mariánské Hory a Hulváky 
  
Usnesení číslo: 0036/ZM1822/2 

(zn.předkl.) 
29 

  
k usnesení č. 00060/RM1822/3 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) si vyhrazuje 

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

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

doplňků, a to: 

a) Městskému obvodu Nová Ves 

1 ks zařízení autonomní požární detekce a signalizace Honeywell XS 10-CS v pořizovací 

hodnotě 353,92 Kč 

1 ks detektoru oxidu uhelnatého Honeywell XC 100 D-CS v pořizovací hodnotě 707,85 Kč 

b) Městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky 

55 ks detektoru oxidu uhelnatého Honeywell XC 100 D-CS v pořizovací hodnotě 38.931,75 Kč 

  

2) rozhodlo 

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

Nová Ves a Mariánské Hory a Hulváky dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 

14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků 

  

 
ZM_M 22 
Návrh na svěření majetku městským obvodům Proskovice a Petřkovice 
  
Usnesení číslo: 0037/ZM1822/2 

(zn.předkl.) 
29 

  
k usnesení č. 00157/RM1822/4 
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Zastupitelstvo města 

  
1) si vyhrazuje 

  
rozhodnutí označit níže uvedený majetek statutárního města Ostravy jakožto majetek svěřený 

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

Ostravy, v platném znění, a to: 

a) městskému obvodu Proskovice: 

Odvodnění pozemku cvičné louky v hodnotě 7.299.623,70 Kč, inventární číslo 168565, 

umístěno na pozemcích v k. ú. Proskovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1A, 1B předloženého 

materiálu, a to: 

- parc. č. 650/1 - trvalý travní porost, 

- parc. č. 650/5 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, 

- parc. č. 458 - vodní plocha, vodní nádrž umělá, 

- parc. č. 835/31 - vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, 

čtyři pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Proskovice 

b) městskému obvodu Petřkovice: 

Dešťová kanalizace - odvodnění komunikace ul. Jahodová v hodnotě 2.406.306,25 Kč, 

inventární číslo 168206, umístěna na pozemcích  v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, dle 

přílohy č. 2A, 2B předloženého materiálu, a to: 

- parc. č. 1074/5 - ostatní plocha, jiná plocha, 

- parc. č. 1074/6 - ostatní plocha, jiná plocha, 

- parc. č. 1076/3 - trvalý travní porost, 

- parc. č. 1076/4 - trvalý travní porost, 

- parc. č. 1077/2 - trvalý travní porost, 

- parc. č. 1080/5 - trvalý travní porost, 

- parc. č. 1082/5 - trvalý travní porost, 

- parc. č. 1084/4 - trvalý travní porost, 

- parc. č. 1086/3 - trvalý travní porost, 

- parc. č. 1918 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- parc. č. 1920 - trvalý travní porost, 

jedenáct pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu 

Petřkovice 

  

2) rozhodlo 

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

obvodu Proskovice a městskému obvodu Petřkovice  dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně 

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

  

 
ZM_M 23 
Návrh na svěření pozemků v k. ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava, 

(zn.předkl.) 
29 
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městskému obvodu Martinov 
  
Usnesení číslo: 0038/ZM1822/2 
  
k usnesení č. 00162/RM1822/4 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) si vyhrazuje 

  
rozhodnutí označit pozemky 

- parc.č. 4444/3 ostatní plocha, ostatní komunikace 

- parc.č. 4445/2 ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený městskému obvodu 

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

Ostravy, v platném znění  

  

2) rozhodlo 

  
označit pozemky 

- parc.č. 4444/3 ostatní plocha, ostatní komunikace 

- parc.č. 4445/2 ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k.ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený městskému obvodu 

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

platném znění  

  

 
ZM_M 24 
Návrh na svěření nemovitých věcí městským obvodům Hošťálkovice a 
Krásné Pole 
  
Usnesení číslo: 0039/ZM1822/2 

(zn.předkl.) 
29 

  
k usnesení č. 00163/RM1822/4 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) si vyhrazuje 

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

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

pozemek parc.č. 30/1 - ostatní plocha, jiná plocha 

pozemek parc.č. 30/2 - zastavěná plocha a nádvoří 

pozemek parc.č. 30/3 - ostatní plocha, zeleň 

budovu č.p. 398, jinou stavbu stojící na pozemku parc.č. 30/2  a pozemku 29/2, 

vše v k.ú. Hošťálkovice, obec Ostrava 

se všemi součástmi a příslušenstvím jenž tvoří: 
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oplocení v hodnotě 4.123,- Kč,  inv.č. 171084 

betonové schodiště, pilíř zděný v hodnotě 1.885,- Kč,  inv.č. 171083 

zpevněné plochy v hodnotě  25.794,- Kč, inv.č. 171081 

přípojka elektro v hodnotě   361,- Kč, inv.č. 171085 

přípojka kanalizace, kanalizační šachty v hodnotě  80.921,- Kč, inv.č. 171079 

přípojka vody, vodoměrná šachta v hodnotě  3.596,- Kč, inv.č. 171077 

přípojka plynu v hodnotě  582,- Kč, inv.č. 171080 

(areál Domu zahrádkářů v Hošťálkovicích) 

  

2) rozhodlo 

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

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

pozemek parc.č. 30/1 - ostatní plocha, jiná plocha 

pozemek parc.č. 30/2 - zastavěná plocha a nádvoří 

pozemek parc.č. 30/3 - ostatní plocha, zeleň 

budovu č.p. 398, jinou stavbu stojící na pozemku parc.č. 30/2  a pozemku 29/2, 

vše v k.ú. Hošťálkovice, obec Ostrava 

se všemi součástmi a příslušenstvím jenž tvoří: 

oplocení v hodnotě 4.123,- Kč,  inv.č. 171084 

betonové schodiště, pilíř zděný v hodnotě 1.885,- Kč,  inv.č. 171083 

zpevněné plochy v hodnotě  25.794,- Kč, inv.č. 171081 

přípojka elektro v hodnotě   361,- Kč, inv.č. 171085 

přípojka kanalizace, kanalizační šachty v hodnotě  80.921,- Kč, inv.č. 171079 

přípojka vody, vodoměrná šachta v hodnotě  3.596,- Kč, inv.č. 171077 

přípojka plynu v hodnotě  582,- Kč, inv.č. 171080 

(areál Domu zahrádkářů v Hošťálkovicích) 

  

3) si vyhrazuje 

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

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

pozemek parc.č.105/1 - ostatní plocha, zeleň 

pozemek parc.č. 105/2 - ostatní plocha, zeleň 

pozemek parc.č. 105/3 - zastavěná plocha a nádvoří, 

stavba čp. 545 občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc.č. 105/3  

vše v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava 

se všemi součástmi a příslušenstvím jenž tvoří: 

oplocení vč. opěrné zídky, ocelových vrat a sloupků v hodnotě 13.141,42 Kč,  inv.č. 171104 

venkovní schody betonové v hodnotě 1.974,67 Kč,  inv.č. 171105 

septik v hodnotě 89.498,87 Kč, inv.č. 171099 

zpevněné plochy v hodnotě   91.054,36 Kč, inv.č. 171102 

přípojka kanalizace, betonová jímka, kanalizační šachta v hodnotě  44.701,27 Kč, inv.č. 171098 

přípojka vody, vodoměrná šachta v hodnotě  9.175,34 Kč, inv.č. 171097 

přípojka plynu v hodnotě  1.366,02 Kč, inv.č. 171101 

(areál Domu zahrádkářů v Krásném Poli)  
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4) rozhodlo 

  
označit jakožto majetek svěřený městskému obvodu Krásné Pole dle čl. 9 odst. 1 písm. b) 

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

pozemek parc.č.105/1 - ostatní plocha, zeleň 

pozemek parc.č. 105/2 - ostatní plocha, zeleň 

pozemek parc.č. 105/3 - zastavěná plocha a nádvoří, 

stavba čp. 545 občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc.č. 105/3  

vše v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava 

se všemi součástmi a příslušenstvím jenž tvoří: 

oplocení vč. opěrné zídky, ocelových vrat a sloupků v hodnotě 13.141,42 Kč,  inv.č. 171104 

venkovní schody betonové v hodnotě 1.974,67 Kč,  inv.č. 171105 

septik v hodnotě 89.498,87 Kč, inv.č. 171099 

zpevněné plochy v hodnotě   91.054,36 Kč, inv.č. 171102 

přípojka kanalizace, betonová jímka, kanalizační šachta v hodnotě  44.701,27 Kč, inv.č. 171098 

přípojka vody, vodoměrná šachta v hodnotě  9.175,34 Kč, inv.č. 171097 

přípojka plynu v hodnotě  1.366,02 Kč, inv.č. 171101 

(areál Domu zahrádkářů v Krásném Poli) 

  

 
ZM_M 25 
Návrh na záměr města vypořádat spoluvlastnictví pozemků v k. ú. 
Polanka nad Odrou, obec Ostrava a návrh nevyužít předkupní právo k 
pozemkům v k. ú. Hrabová, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 0040/ZM1822/2 

(zn.předkl.) 
29 

  
k usnesení č. 00067/RM1822/3 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o záměru města vypořádat spoluvlastnické podíly k pozemkům parc. č. 744/1 a 3973 v k. ú. 

Polanka nad Odrou, obec Ostrava, přičemž statutární město Ostrava vlastní spoluvlastnický 

podíl ve výši 5/6, svěřeno městskému obvodu Polanka nad Odrou, obec Ostrava, a to tak, že po 

provedení vypořádání výlučným vlastníkem: 

- části pozemku parc. č. 744/1 díl a o výměře 175 m2 a části pozemku parc. č. 3973 díl c o výměře 

258 m2, které byly dle geometrického plánu č. 3294-80/2017 ze dne 21. 11. 2017,  sloučeny do 

nově vzniklého pozemku parc. č. 3973/4 o výměře 433 m2 se stane XXXXXXX XXXXX 

- části pozemku parc. č. 744/1 díl b o výměře 4 m2 a části pozemku parc. č. 3973 díl d o výměře 

10 m2, které byly dle téhož geometrického plánu sloučeny do nově označeného pozemku parc. č. 

3973/5 o výměře 14 m2 se stane statutární město Ostrava 

- části pozemku parc. č. 3973 o výměře 1335 m2 dle téhož geometrického plánu nově označeného 

jako pozemek parc. č. 3973/1 se stane statutární město Ostrava 

- části pozemku parc. č. 744/1 dle téhož geometrického plánu nově označeného jako pozemek 
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parc. č. 744/1 o výměře 819 m2 se stane statutární město Ostrava 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodlo 

  
nevyužít předkupní právo k pozemkům: 

- parc. č. 341/9 

- parc. č. 341/16 

- parc. č. 341/17 

- parc. č. 341/43 

- parc. č. 341/44 

- parc. č. 3153/7 

 vše v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, dle §101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 

  

3) rozhodlo 

  
vydat potvrzení o zániku předkupního práva k pozemkům dle bodu 2) návrhu usnesení,  dle § 

101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů 

  

 
ZM_M 26 
Návrh směnit pozemky v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 0041/ZM1822/2 

(zn.předkl.) 
29 

  
k usnesení č. 00020/RM1822/2 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
směnit v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, a to 

část pozemku parc. č. 1318/14 označenou dle geometrického plánu 1029-451/2015  jako 

pozemek parc. č. 1318/63 o výměře 22983 m2 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Hošťálkovice 

za 

část pozemku parc. č. 1318/1 označenou dle geometrického plánu č. 1029-451/2015 jako 

pozemek parc. č. 1318/64 o výměře 1504 m2 

ve vlastnictví společnosti Financial Found a.s.,  Na Valše 676/18, 702 00 Ostrava-Přívoz, 

IČO 278 25 302 
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a podmínky, že rozdíl mezi cenami obvyklými předmětů směny zaplatí směnitel statutárnímu 

městu Ostrava ve výši 604.240,- Kč 

a uzavřít směnnou smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 27 
Návrh směnit nemovité věci v k. ú. Poruba, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 0042/ZM1822/2 

(zn.předkl.) 
29 

  
k usnesení č. 00091/RM1822/3 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
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: 

- parc.č. 1739/193, 

- parc.č. 1739/205, 

- parc.č. 1739/215, 

- parc.č. 1739/252, 

- parc.č. 1739/253, 

- parc.č. 1739/255, 

- parc.č. 1739/342, 

- parc.č. 1739/344, 

- parc.č. 1739/345, 

- parc.č. 1739/359, 

- parc.č. 1739/361, 

- parc.č. 1739/362, 

- parc.č. 1739/363, 

- parc.č. 1739/370, 

- 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, 
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s tím, že Fakultní nemocnice Ostrava uhradí statutárnímu městu Ostrava rozdíl mezi obvyklými 

cenami předmětů směny ve výši 84.314,20 Kč 

a uzavřít směnnou smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) vyhrazuje 

  
si rozhodnutí označit nemovité věci v k.ú. Poruba, obec Ostrava, a to pozemky: 

- parc.č. 1739/193, 

- parc.č. 1739/205, 

- parc.č. 1739/252, 

- parc.č. 1739/253, 

- parc.č. 1739/255, 

- parc.č. 1739/342, 

- parc.č. 1739/344, 

- parc.č. 1739/345, 

- parc.č. 1739/359, 

- parc.č. 1739/361, 

- parc.č. 1739/362, 

- parc.č. 1739/363, 

jakožto majetek svěřený městskému obvodu Poruba 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 v k.ú. Poruba, obec Ostrava, a to pozemky: 

- parc.č. 1739/193, 

- parc.č. 1739/205, 

- parc.č. 1739/252, 

- parc.č. 1739/253, 

- parc.č. 1739/255, 

- parc.č. 1739/342, 

- parc.č. 1739/344, 

- parc.č. 1739/345, 

- parc.č. 1739/359, 

- parc.č. 1739/361, 

- parc.č. 1739/362, 

- parc.č. 1739/363, 

jakožto majetek svěřený městskému obvodu Poruba 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 
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ZM_M 28 
Návrh na záměr města směnit pozemky, vše v k.ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava - Karolina II. etapa 
  
Usnesení číslo: 0043/ZM1822/2 

(zn.předkl.) 
29 

  
k usnesení č. 2356/ZM1418/36 
k usnesení č. 00069/RM1822/3 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
zrušit usnesení zastupitelstva města č. 2356/ZM1418/36 ze dne 20. 6. 2018, které je přílohou 

č.  1 předloženého materiálu v plném rozsahu 

  

2) rozhodlo 

  
o záměru města směnit pozemky, a to: 

pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřené městskému obvodu Moravská 

Ostrava a Přívoz, které jsou dle geometrického plánu č. 5892 - 72/2018 označené takto: 

část pozemku parc. č. 266/3 o výměře 64 m2  díl p 

pozemek parc. č. 266/8 

pozemek parc. č. 244/41 

část pozemku parc. č. 266/7 o výměře 20 m2 díl u a díl q 

část pozemku 233/1 o výměře 441  m2 díl x 

část pozemku 244/42 o výměře 402 m2 díl y, 

které budou sloučeny do pozemku parc. č. 244/38 

část pozemku parc. č. 244/43 o výměře 78 m2 díl p1 

část pozemku parc. č. 3457/15 o výměře 695 m2 díl n1 

část pozemku parc. č. 3457/14 o výměře 535 m2 díl l1 

část pozemku parc. č. 3463/3 o výměře  666 m2 díl m1 

část pozemku parc. č. 229/2 o výměře 172 m2 díl  t1 

část pozemku parc. č. 3463/23 o výměře 206 m2  díl a1 

část pozemku parc. č. 244/47 o výměře 30 m2 díl n2 

část pozemku parc. č. 244/37 o výměře 10  m2 díl r1, 

které budou sloučeny do pozemku parc. č. 3457/15 

část pozemku parc. č. 3463/3 o výměře 850 m2 díl y1 

část pozemku parc. č. 3463/45 o výměře 13 m2 díl g2 

část pozemku parc. č. 3463/44 o výměře 434 m2 díl h2 

část pozemku parc. č. 3463/25 o výměře 264 m2 díl l2 
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které budou sloučeny do pozemku parc. č. 3463/75 

část pozemku parc. č.  3463/3 o výměře  1617 m2 díl z1 

část pozemku parc. č. 3463/45 o výměře  599 m2 díl a2 

část pozemku parc. č. 3463/44 o výměře 197 m2 díl d2 a díl c2 

které budou sloučeny do pozemku parc. č. 3463/76 

část pozemku parc. č. 3463/3 o výměře 2 m2 

která bude nově označena jako pozemek parc. č. 3463/77 

část pozemku parc. č. 3463/3 o výměře 156 m2 díl d1 

který bude sloučen do pozemku parc. č. 3463/2 

za 

pozemky ve vlastnictví New Karolina Residential Development II s.r.o., se sídlem Dlouhá 

562/22, Lazce, 779 00 Olomouc, IČO 043 98 343, které jsou dle geometrického plánu č. 5892 - 

72/2018 označené takto: 

část pozemku parc. č. 3457/21 o výměře 317 m2 díl b 

část pozemku parc. č. 244/38 o výměře 797 m2 díl e a díl c 

část pozemku parc. č. 256 o výměře 438 m2 díl d 

část pozemku parc. č. 244/54 o výměře 20 m2 díl f 

pozemek parc. č. 244/44   

které budou sloučeny do pozemku parc. č. 3457/21 

část pozemku parc. č. 4246/40 o výměře 1 m2 díl g 

pozemek parc. č. 4246/37 

které budou sloučeny do pozemku parc. č. 4246/37 

část pozemku parc. č. 4246/40 o výměře 627  m2 díl h 

část pozemku parc. č. 3457/22 o výměře 15 m2 díl l + j 

které budou sloučeny do pozemku parc. č. 4246/40 

část pozemku parc. č. 244/38 o výměře 300 m2 díl s + c1, 

která bude nově označena jako pozemek parc. č. 266/7 

část pozemku parc. č. 3457/16 o výměře 113 m2 díl i1 

část pozemku parc. č. 3463/27 o výměře 175 m2 díl g1 

pozemek parc. č. 3463/28 

část pozemku parc. č. 3463/2  o výměře 3017 m2 h1, 

které budou sloučeny do pozemku parc. č. 3463/27 

část pozemku parc. č. 3463/2  o výměře 883 m2 

která bude nově označena jako pozemek parc. č. 3463/78 

pozemek parc. č. 3463/43 

pozemek parc. č. 4246/12 

pozemek parc. č. 3378 

pozemek parc. č. 4173/13 
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pozemek parc. č. 3457/45 

pozemek parc. č. 4246/32 

pozemek parc. č. 4246/33 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
ZM_M 29 
Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. Horní Datyně, obec 
Vratimov, v k.ú. Krásná pod Lysou Horou, obec Krásná za nemovité věci 
v k.ú. Stará Bělá, v k.ú. Výškovice u Ostravy, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, v 
k.ú. Pustkovec a v k.ú. Poruba-sever, vše obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 0044/ZM1822/2 

(zn.předkl.) 
29 

  
k usnesení č. 00075/RM1822/3 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o záměru města směnit nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Ostravy a to 

- pozemek parc.č. 328/2 v k.ú. Horní Datyně, obec Vratimov 

- pozemek parc.č. 334/2 v k.ú. Horní Datyně, obec Vratimov 

- část pozemku parc.č. 1970 o výměře 25 m2, která je dle geometrického plánu č. 1343-127/2014 

vyhotoveného pro k.ú. Krásná pod Lysou Horou označena jako pozemek parc.č. 2674/39 v k.ú. 

Krásná pod Lysou Horou, obec Krásná 

- část pozemku parc.č. 1970 o výměře 294 m2, která je dle geometrického plánu č. 

1343-127/2014 vyhotoveného pro k.ú. Krásná pod Lysou Horou označena jako pozemek parc.č. 

2674/42 v k.ú. Krásná pod Lysou Horou, obec Krásná 

- část pozemku parc.č. 1972/1 o výměře 1303 m2, která je dle geometrického plánu č. 

1343-127/2014 vyhotoveného pro k.ú. Krásná pod Lysou Horou označena jako pozemek parc.č. 

2674/40 v k.ú. Krásná pod Lysou Horou, obec Krásná 

- část pozemku parc.č. 1972/2 o výměře 118 m2 , která je dle geometrického plánu č. 

1343-127/2014 vyhotoveného pro k.ú. Krásná pod Lysou Horou označena jako pozemek parc.č. 

2674/38 v k.ú. Krásná pod Lysou Horou, obec Krásná 

za 

nemovité věci ve vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu mají Lesy 

České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČO 

42196451 a to 

- pozemek parc.č. 3755 v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava 

- pozemek parc.č. 734/1 v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava 

- pozemek p.p.č. 1403/3 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 

- pozemek p.p.č. 1403/4 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 

- pozemek p.p.č. 1403/5 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 
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- pozemek p.p.č. 1401/7 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 

- pozemek p.p.č. 1401/12 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 

- pozemek parc.č. 2058 v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava 

- část pozemku parc.č. 3525/1 o výměře 437 m2 v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, dle 

geodetického zaměření v katastrální mapě, které je přílohou č. 4 předloženého materiálu 

  

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
ZM_M 30 
Návrh na záměr města nesměnit nemovité věci v k. ú. Slezská Ostrava a 
v k.ú. Kunčice, obec Ostrava, návrh na záměr města neprodat nemovité 
věci v k.ú. Slezská Ostrava, v k.ú. Koblov a v k.ú. Heřmanice, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 0045/ZM1822/2 

(zn.předkl.) 
29 

  
k usnesení č. 00065/RM1822/3 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o záměru města nesměnit nemovitou věc v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, ve 

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

- část pozemku parc. č. 4335/1, o výměře 573 m2, dle geometrického plánu č. 4188-241/2017 

oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 4335/4, ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. 

Slezská Ostrava, obec Ostrava, 

za 

- pozemek parc. č. 704/2 v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava, ve vlastnictví žadatele (viz příloha č. 

1/1) 

  

2) rozhodlo 

  
o záměru města neprodat nemovitou věc v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví 

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

- část pozemku parc. č. 4335/1, o výměře 573 m2, dle geometrického plánu č. 4188-241/2017 

oddělenou a nově označenou jako pozemek parc.č. 4335/4, ostatní plocha, jiná plocha (viz 

příloha č. 1/1) 
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3) rozhodlo 

  
o záměru města neprodat nemovitou věc v k.ú. Koblov, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního 

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

- část pozemku parc. č. 2032, o výměře 57 m2, dle geometrického plánu č. 1091-138/2012 

oddělenou a nově označenou jako pozemek parc.č. 2032/2, ostatní plocha, ostatní 

komunikace (viz příloha č. 2/3) 

  

  

4) rozhodlo 

  
o záměru města neprodat nemovité věci v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava, ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, a to: 

- část pozemku p.p.č. 337/128, o výměře 13 m2, nesvěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava, 

dle snímku (viz příloha č. 3/1) 

- část pozemku p.p.č. 472/13, o výměře 88 m2,  svěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava 

(viz příloha č. 3/1)  

  

 
ZM_M 31 
Návrh na záměr města nesměnit pozemky v k. ú. Hrušov, obec Ostrava, 
návrh koupit pozemky a uzavřít kupní smlouvu s Milnea,s.p. v likvidaci 
  
Usnesení číslo: 0046/ZM1822/2 

(zn.předkl.) 
29 

  
k usnesení č. 00154/RM1822/4 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
že město nemá záměr směnit pozemky v k. ú. Hrušov, obec Ostrava, a to: 

- parc. č. 1634 

- parc. č. 1639 

- parc. č. 1641 

- parc. č. 1686/2 

- parc. č. 1715 

- parc. č. 1716 

- parc. č. 1717 

- parc. č. 1718 

- parc. č. 1719 

- parc. č. 1725/1 

- parc. č. 1732 
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- parc. č. 1738 

- parc. č. 1739 

- parc. č. 1740 

- parc. č. 1741 

- parc. č. 1742 

- parc. č. 1743 

- parc. č. 1744 

- parc. č. 1746 

- parc. č. 1747 

- parc. č. 1748 

- parc. č. 1749 

- parc. č. 1750 

ve vlastnictví ASPET-INVEST s.r.o., se sídlem Jana Šoupala 1597/3, 708 00, Ostrava, Poruba, 

IČO: 268 60 848 

za pozemky v k. ú. Hrušov, obec Ostrava, a to: 

- parc. č. 1795/104 

- parc. č. 1795/105 

- parc. č. 1950/1 

- parc. č. 1974/1 

- parc. č. 1974/2 

- parc. č. 1974/3 

- parc. č. 1974/4 

- parc. č. 2010 

- parc. č. 2011 

- parc. č. 2012 

- parc. č. 2013 

- parc. č. 2015 

- parc. č. 2016 

- parc. č. 2017 

- parc. č. 2018 

- parc. č. 2021 

- parc. č. 2025 

- parc. č  2026 

- parc. č  2027 

- parc. č  2028 

vše ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Slezská Ostrava. 

  

2) rozhodlo 

  
koupit pozemky: 

v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, a to: 

- parc. č. 1359/1 

- parc. č. 1359/2 

- parc. č. 1359/4 
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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. Svinov, obec Ostrava, a to: 

- 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: 

- 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. 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 1.149.990,- Kč 

a uzavřít kupní smlouvu, která je přílohou č. 10 předloženého materiálu 

za podmínky, že bude doložen souhlas Ministerstva financí s přímým prodejem. 
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ZM_M 32 
Návrh bezúplatně nabýt nemovitou věc v k. ú. Petřkovice u Ostravy, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 0047/ZM1822/2 

(zn.předkl.) 
29 

  
k usnesení č. 00158/RM1822/4 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
bezúplatně nabýt nemovitou věc v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, a to část pozemku 

parc. č. 1454/2 o výměře 273 m2, dle geodetického zaměření, které je přílohou 

č. 2/3  předloženého materiálu 

od vlastníka: 

Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu, Státní pozemkový úřad, IČO 

01312774, sídlo Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

do vlastnictví statutárního města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava 

  

 
ZM_M 33 
Návrh změnit usnesení zastupitelstva města č. 2480/ZM1418/37 ze dne 
19. 9. 2018 
  
Usnesení číslo: 0048/ZM1822/2 

(zn.předkl.) 
29 

  
k usnesení č. 00164/RM1822/4 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
změnit své usnesení č. 2480/ZM1418/37 ze dne 19. 9. 2018 v bodě 2), kterým rozhodlo koupit 

nemovitou věc v k.ú Svinov, obec Ostrava, a to tak, že 

vypouští text “náklady na výmaz veškerých zástavních práv smluvních z níže uvedeného listu 

vlastnictví ve výši 1.500,00 Kč” 

a nahrazuje textem “náklady na výmaz veškerých zástavních práv smluvních z níže uvedeného 

listu vlastnictví ve výši 3.000,00 Kč” 

a nahradit v plném rozsahu přílohu č. 3 k usnesení zastupitelstva města č. 2480/ZM1418/37 ze 

dne 19. 9. 2018 novou přílohou, která tvoří přílohu č. 2 předloženého materiálu 
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ZM_M 34 
Návrh koupit pozemky v k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 0049/ZM1822/2 

(zn.předkl.) 
29 

  
k usnesení č. 10278/RM1418/138 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
koupit nemovité věci v k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, a to pozemky: 

parc.č. 99/7 

parc.č. 1339 

parc.č. 1519/2 

parc.č. 1642/3 

od vlastníka: 

Asental Land, s.r.o., sídlo Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 277 69 

143 

za celkovou sjednanou cenu ve výši 110.351,70 Kč (včetně  DPH) 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č.3 předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo 

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

majetek svěřený městskému obvodu Petřkovice 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 nemovité věci uvedené v bodu 1) tohoto usnesení statutární město Ostrava nabude do svého 

vlastnictví  

  

3) rozhodlo 

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

obvodu Petřkovice 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 nemovité věci uvedené v bodu 

1) tohoto usnesení statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví  
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ZM_M 35 
Návrh koupit pozemky v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 0050/ZM1822/2 

(zn.předkl.) 
29 

  
k usnesení č. 10298/RM1418/138 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
koupit nemovitou věc v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, a to část pozemku p.p.č. 496/4, 

zahrada, o výměře 39 m2, která je dle geometrického plánu č. 2140-160/2018 oddělena a nově 

označena jako pozemek p.p.č. 496/6, ost. plocha, ost. komunikace, od vlastníků: 

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

narození XXXX, oba bydliště XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

za cenu obvyklou ve výši 12.215,00 Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo 

  
koupit nemovitou věc v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, a to část pozemku p.p.č. 496/5, 

zahrada, o výměře 5 m2, která je dle geometrického plánu č. 2140-160/2018 oddělena a nově 

označena jako pozemek p.p.č. 496/7, ost. plocha, ost. komunikace, od vlastníka: 

- XXXXX XXXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXXXX XXXXXXXX 

XXX XX XXXXXXX 

za cenu obvyklou ve výši 1.566,00 Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) rozhodlo 

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

- pozemek p.p.č. 403/11, 

- část pozemku p.p.č. 399/2, trvalý travní porost, o výměře 1 m2, která je dle geometrického 

plánu č. 2143-163/2018 oddělena a nově označena jako pozemek p.p.č. 399/4, ost. plocha, ost. 

komunikace, 

- část pozemku p.p.č. 403/13, orná půda, o výměře 52 m2, která je dle geometrického plánu č. 

2143-163/2018 oddělena a nově označena jako pozemek p.p.č. 403/55, ost. plocha, ost. 

komunikace, 
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- část pozemku p.p.č.601/2, trvalý travní porost, o výměře 66 m2, která je dle geometrického 

plánu č. 2143-163/2018 oddělena a nově označena jako pozemek p.p.č. 601/8, ost. plocha, ost. 

komunikace 

od vlastníka XXXXXX XXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXX XXXXXXX 

XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za cenu obvyklou v celkové výši 50.112,00 Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

4) si vyhrazuje 

  
rozhodnutí označit pozemky, uvedené v bodu 1) až 3) 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 pozemky 

statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  

5) rozhodlo 

  
označit pozemky, uvedené v bodu 1) až 3) 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 pozemky 

statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  

 
ZM_M 36 
Návrh koupit části nemovitých věcí v k.ú. Stará Bělá a k.ú. Výškovice u 
Ostravy, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 0051/ZM1822/2 

(zn.předkl.) 
29 

  
k usnesení č. 10418/RMm1418/30 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
koupit nemovitou věc v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava, a to část pozemku parc.č. 63/3, orná půda, 

o výměře 1 m2, která je dle geometrického plánu č. 3334-236d/2017 oddělena a nově označena 

jako pozemek parc.č. 3861/20, ost. plocha, ost. komunikace 

od podílových spoluvlastníků 

- XXXX XXXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXX XXXXXXXX 

XXX XX XXXXXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 2/3) 

- XXXX XXXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXX XXXXXXXX 

XXX XX XXXXXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 1/3) 
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za cenu obvyklou ve výši 420,00 Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo 

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

- část pozemku parc.č. 63/2, orná půda, o výměře 1 m2, která je dle geometrického plánu č. 

3334-236d/2017 oddělena a označena jako díl m), 

od vlastníka XXXXXXXXX XXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXX 

XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX, za cenu obvyklou ve výši 420,00 Kč 

a dále 

- část pozemku parc.č. 63/3, orná půda, o výměře 6 m2, která je dle geometrického plánu č. 

3334-236d/2017 oddělena a označena jako díl n), 

od podílových spoluvlastníků: 

- XXXX XXXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXX XXXXXXXX 

XXX XX XXXXXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 2/3) 

- XXXX XXXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXX XXXXXXXX 

XXX XX XXXXXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 1/3) 

za cenu obvyklou ve výši 2.520,00 Kč, 

oba díly sloučené a dle geometrického plánu č. 3334-236d/2017 nově označené jako pozemek 

parc.č. 3861/19, ost. plocha, ost. komunikace 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) rozhodlo 

  
koupit nemovitou věc v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava, a to část pozemku parc.č. 63/2, orná půda, 

o výměře 1 m2, která je dle geometrického plánu č. 3334-236d/2017 oddělena a nově označena 

jako pozemek parc.č. 3861/18, ost. plocha, ost. komunikace, 

od vlastníka XXXXXXXXX XXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXX 

XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

za cenu obvyklou ve výši 420,00 Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 
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4) rozhodlo 

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

- část pozemku parc.č. 3422, orná půda, o výměře 64 m2, která je dle geometrického plánu č. 

3334-236c/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 3861/16, ost. plocha, ost. 

komunikace, 

- část pozemku parc.č. 3472, orná půda, o výměře 3 m2, která je dle geometrického plánu č. 

3334-236c/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 3861/13, ost. plocha, ost. 

komunikace, 

- část pozemku parc.č. 3478, orná půda, o výměře 17 m2, která je dle geometrického plánu č. 

3334-256c/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 3861/14, ost. plocha, ost. 

komunikace, 

- část pozemku parc.č. 3478, orná půda, o výměře 9 m2, která je dle geometrického plánu č. 

3334-256c/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 3861/15, ost. plocha, ost. 

komunikace, 

od vlastníka XXXXXXXXX XXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXX XXXXXX 

XXX XX XXXXXXX 

za cenu obvyklou v celkové výši 39.060,00 Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

5) rozhodlo 

  
koupit nemovitou věc v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, a to část pozemku parc.č. 

740/101, ost. plocha, jiná plocha, o výměře 8 m2, která je dle geometrického plánu č. 

1137/236b/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 1128/9, ost. plocha, ost. 

komunikace, 

od vlastníka XXXXX XXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXX XXXXXX 

XXX XX XXXXXXX 

za cenu obvyklou ve výši 3.360,00 Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

6) rozhodlo 

  
koupit nemovitou věc v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, a to část pozemku parc.č. 1118, 

ost. plocha, jiná plocha, o výměře 10 m2, která je dle geometrického plánu č. 1137-236c/2017 

oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 1128/3, ost. plocha, ost. komunikace, 

od vlastníka VOTASTAV building s.r.o., IČO 041 01 090, sídlo Paseky 1660/28, Hrabůvka, 700 

30 Ostrava 

za cenu obvyklou ve výši 4.200,00 Kč s tím, že současně statutární město Ostrava uhradí 
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vlastníkovi pozemku náklady na výmaz veškerých zástavních práv smluvních z níže uvedeného 

listu vlastnictví v celkové výši 3.000,00 Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 7 předloženého materiálu, za podmínky, že před podpisem 

kupní smlouvy budou z listu vlastnictví č. 1072 vedeného pro k.ú. Výškovice u Ostravy, obec 

Ostrava, okres Ostrava-město vymazána veškerá zástavní práva smluvní zajišťující dluhy výše 

zmíněného vlastníka daného pozemku vůči věřiteli Česká spořitelna, a.s. 

  

7) rozhodlo 

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

- část pozemku parc.č. 3451, orná půda, o výměře 1 m2, která je dle geometrického plánu č. 

3334-236b/2017 označena jako díl i), 

- část pozemku parc.č. 3476/1, orná půda, o výměře 23 m2, která je dle geometrického plánu č. 

3334-236b/2017 označena jako díl h), 

obě oddělené, sloučené a dle uvedeného geometrického plánu nově označené jako pozemek 

parc.č. 3861/11, ost. plocha, ost. komunikace 

od vlastníka XXXXX XXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXX XXXXXX XXX XX 

XXXXXXX 

za cenu obvyklou ve výši 10.080,00 Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  

8) rozhodlo 

  
koupit nemovitou věc v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava, a to část pozemku parc.č. 62, zast. plocha 

a nádvoří, o výměře 2 m2, která je dle geometrického plánu č. 3334-236d/2017 oddělena a nově 

označena jako pozemek parc.č. 3861/21, ost. plocha, ost. komunikace 

od vlastníka XXXX XXXXXXXX XXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXX 

XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

za cenu obvyklou ve výši 840,00 Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 9 předloženého materiálu 

  

9) rozhodlo 

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

- část pozemku parc.č. 3423/1, orná půda, o výměře 327 m2, která je dle geometrického plánu č. 

3334-236c/2017 označena jako díl k), 

- část pozemku parc.č. 3424, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 20 m2, která je dle 

geometrického plánu č. 3334-236c/2017 označena jako díl j), 
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- část pozemku parc.č. 3426, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 291 m2, která je dle 

geometrického plánu č. 3334-236c/2017 označena jako díl l), 

všechny oddělené, sloučené a dle uvedeného geometrického plánu nově označené jako pozemek 

parc.č. 3861/17, ost. plocha, ost. komunikace, 

- část pozemku parc.č. 3468/13, orná půda, o výměře 82 m2, která je dle geometrického plánu č. 

3334-236c/2017 oddělena a nově označena jako pozemek pac.č. 3861/12, ost. plocha, ost. 

komunikace, 

- část pozemku parc.č. 3468/13, orná půda, o výměře 125 m2, která je dle geometrického plánu č. 

3334-236c/2017 oddělena a dále označena jako pozemek parc.č. 3468/13, orná půda 

od vlastníka XXXXX XXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXXX 

XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

za cenu obvyklou v celkové výši 368.280,00 Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 10 předloženého materiálu 

  

10) rozhodlo 

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

- části pozemku parc.č. 3438, lesní pozemek, o celkové výměře 28 m2, které jsou dle 

geometrického plánu č. 3334-236a/2017 odděleny a označeny jako díly b) a c), 

- část pozemku parc.č. 3476/2, orná půda, o výměře 411 m2, která je dle geometrického plánu č. 

3334-236a/2017 oddělena a označena jako díl a), 

všechny sloučeny a dle uvedeného geometrického plánu nově označeny jako pozemek parc.č. 

3861/1, ost. plocha, ost. komunikace, 

- část pozemku parc.č. 3476/2, orná půda, o výměře 113 m2, která je dle geometrického plánu č. 

3334-236a/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 3861/3, ost. plocha, ost. 

komunikace, 

- část pozemku parc.č. 3476/2, orná půda, o výměře 71 m2, která je dle geometrického plánu č. 

3334-236a/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 3861/5, ost. plocha, ost. 

komunikace, 

- část pozemku parc.č. 3439/2, trvalý travní porost, o výměře 45 m2, která je dle geometrického 

plánu č. 3334-236a/2017 oddělena a označena jako díl g), 

- část pozemku parc.č. 3476/3, orná půda, o výměře 103 m2, která je dle geometrického plánu č. 

3334-236a/2017 oddělena a označena jako díl f), 

všechny sloučeny a dle uvedeného gemetrického plánu nově označeny jako pozemek parc.č. 

3861/4, ost. plocha, ost. komunikace, 

- část pozemku parc.č. 3476/4, orná půda, o výměře 9 m2, která je dle geometrického plánu č. 

3334-236a/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 3861/2, ost. plocha, ost. 

komunikace 

od vlastníka XXXXX XXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXXX 
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XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

za cenu obvyklou v celkové výši 327.600,00 Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 11 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 37 
Návrh koupit a bezúplatně nabýt spoluvlastnické podíly pozemku p.p.č. 
624/7, návrh koupit nemovitou věc, vše k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 0052/ZM1822/2 

(zn.předkl.) 
29 

  
k usnesení č. 00019/RM1822/2 
k usnesení č. 00084/RM1822/3 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
koupit spoluvlastnické podíly pozemku p.p.č. 624/7, k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, a to od: 

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

XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 1/6) 

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

XXXXXXXXXXXXXXXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 1/6) 

za cenu obvyklou v celkové výši 11.700,00 Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo 

  
bezúplatně nabýt spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 pozemku p.p.č. 624/7, k.ú. Michálkovice, 

obec Ostrava, a to od vlastníka Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad 

pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 697 97 111, sídlo Rašínovo nábřeží 390/42, 

Nové Město, 128 00 Praha 2 

a zahájit jednání ve věci uzavření příslušné smlouvy 

  

3) rozhodlo 

  
koupit nemovitou věc v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, a to části pozemku p.p.č. 427/11, o 

celkové výměře 86 m2, dle geometrického plánu č. 2142-162/2018 označené jako díly f), g), h), 

sloučené do pozemku p.p.č. 492/6, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřeného 

městskému obvodu Michálkovice, od vlastníků: 
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- XXXXXXX XXXX XXXX XXXXXXXX, rok narození XXXX a XXXX XXXXXX 

XXXXXXXXXXX, rok narození XXXX, oba bydliště XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

za cenu obvyklou ve výši 34.840,00 Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

4) vyhrazuje 

  
si rozhodnutí označit nově vzniklou nemovitou věc v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, a to 

pozemek uvedený v bodu 3) 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 

  

5) rozhodlo 

  
označit nově vzniklou nemovitou věc v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, a to pozemek uvedený 

v bodu 3) 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 38 
Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 0053/ZM1822/2 

(zn.předkl.) 
29 

  
k usnesení č. 00064/RM1822/3 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
koupit nemovitou věc v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, a to část pozemku p.p.č. 432/4, 

zahrada, o výměře 102 m2, která je dle geometrického plánu č. 2141-161/2018 oddělena a nově 

označena jako pozemek p.p.č. 432/33, ost. plocha, ost. komunikace, 

od vlastníka 

XXXXXXXXX XXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX 

XX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX, za cenu obvyklou ve výši 42.600,00 Kč 

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

  
koupit nemovitou věc v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, a to část pozemku p.p.č. 476/2, ost. 

plocha, ost. komunikace, o výměře 37 m2, která je dle geometrického plánu č. 2141-161/2018 

oddělena a nově označena jako pozemek p.p.č. 476/3, ost. plocha, ost. komunikace, 

od vlastníků 

manželé XXXXXXXX XXXXXXX, rok narození XXXX a XXXXXX XXXXXXXXX, rok 

narození XXXX, oba bydliště XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za cenu obvyklou ve výši 15.450,00 Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) rozhodlo 

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

- část pozemku p.p.č. 427/17, zahrada, o výměře 11 m2, která je dle geometrického plánu č. 

2142-162/2018 oddělena a označena jako díl d), 

od vlastníka 

XXXXX XXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX 

XX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX, za cenu obvyklou ve výši 4.460,00 Kč 

a dále 

- část pozemku p.p.č. 427/18, zahrada, o výměře 7 m2, která je dle geometrického plánu č. 

2142-162/2018 oddělena a označena jako díl e), 

od vlastníka 

XXXX XXXXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXXXX 

XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX za cenu obvyklou ve výši 

2.830,00 Kč 

oba díly dle geometrického plánu č. 2142-162/2018 sloučené a nově označené jako pozemek 

p.p.č. 427/20, ost. plocha, ost. komunikace 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

4) vyhrazuje 

  
si rozhodnutí označit nemovité věci, uvedené v bodu 1) až 3) 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 
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5) rozhodlo 

  
označit nemovité věci, uvedené v bodu 1) až 3) 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 39 
Návrh koupit části nemovitých věcí v rámci stavby “Cyklotrasa F, U - 
Kaminského, Ječmínkova” v k.ú. Nová Bělá a návrh koupit nemovitou 
věc v k.ú. Pustkovec, vše obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 0054/ZM1822/2 

(zn.předkl.) 
29 

  
k usnesení č. 00077/RM1822/3 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
koupit části nemovitých věcí v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava, a to: 

- část pozemku parc.č. 1653/4 o výměře 19 m2, která je dle GP č. 1618-81/2018 vyhotoveného 

pro k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava, oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 1653/45, k.ú. 

Nová Bělá  

- část pozemku parc.č. 1655/1 o výměře 27 m2, která je dle GP č. 1618-81/2018 vyhotoveného 

pro k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava, oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 1655/6, k.ú. 

Nová Bělá 

- část pozemku parc.č. 1656/13 o výměře 256 m2, která je dle GP č. 

1618-81/2018 vyhotoveného pro k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava, oddělena a nově označena jako 

pozemek parc.č. 1656/23, k.ú. Nová Bělá 

od vlastníka 

XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX 

XXXXXXX XXXX XXXXX XXX XX XXXXXXX, za sjednanou kupní cenu v celkové 

výši   166.100,- Kč a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu.  

Odůvodnění odchylky od ceny obvyklé je uvedeno v důvodové zprávě tohoto materiálu. 

  

2) rozhodlo 

  
koupit nemovitou věc v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava,  a to pozemek parc.č. 4625/14 od níže 

uvedených podílových spoluvlastníků: 

- podíl ve výši 1/2 od Boženy EffenbergerovéX XXX XXXXXXXX XXXXX 
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXX  

- podíl ve výši 1/2 od Stanislavy Wiatrové, XXX XXXXXXXX XXXXX 

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX 

XXXXXXXXX  

za cenu obvyklou v celkové výši 55.500,- Kč, přičemž každý ze spoluvlastníků obdrží částku ve 

výši 27.750,- Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 40 
Návrh koupit pozemky v k.ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 0055/ZM1822/2 

(zn.předkl.) 
29 

  
k usnesení č. 00147/RM1822/4 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
koupit nemovité věci v k.ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, a to pozemky: 

p.p.č. 330/5 

p.p.č. 331/8 

p.p.č. 1010/7 

p.p.č. 1187/13 

p.p.č. 1187/14 

p.p.č. 1187/18 

p.p.č. 1187/27 

p.p.č. 1439 

p.p.č. 1440 

p.p.č. 1448 

od vlastníka: 

Asental Land, s.r.o., sídlo Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 277 69 

143 

za celkovou sjednanou cenu ve výši 7.211.943,- Kč včetně DPH 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
 

ZM_M 41 (zn.předkl.) 
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Návrh nekoupit nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava od 
společnosti Asental Land, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 0056/ZM1822/2 

29 

  
k usnesení č. 00013/RM1822/2 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

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

- pozemek parc. č. 4984 

- pozemek parc. č. 4985 

od společnosti Asental Land, s.r.o., se sídlem Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702  00 

Ostrava, IČO 277 69 143 (viz příloha č. 1/1 předloženého materiálu) 

  

2) rozhodlo 

  
nekoupit nemovitou věc v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, a to: 

- pozemek parc.č. 4969/1 

od společnosti Asental Land, s.r.o., se sídlem Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702  00 

Ostrava, IČO 277 69 143 (viz příloha č. 2/1 předloženého materiálu) 

  

 
ZM_M 42 
Návrh nekoupit nemovité věci v rámci stavby “Záchytné parkoviště 
Kolonie Jeremenko - ul. Moravská, ul. Místecká” v k.ú. Vítkovice, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 0057/ZM1822/2 

(zn.předkl.) 
29 

  
k usnesení č. 00076/RM1822/3 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
nekoupit nemovité věci a to 

- pozemek parc.č. 156/2 

- pozemek parc.č. 156/5, 

oba v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava 

od vlastníka 
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XXXX XXXXX XXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXX XXXXXXXX 

XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XX Ostrava 

za sjednanou kupní cenu ve výši 1.025.000,-Kč a uzavřít kupní smlouvu, dle přílohy č. 5. 

  

 
ZM_M 43 
Návrh na nevyužití předkupního práva ke stavbě v k. ú. Hošťálkovice, 
obec Ostrava a návrh na záměr města neprodat části pozemku v k. ú. 
Mariánské Hory, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 0058/ZM1822/2 

(zn.předkl.) 
29 

  
k usnesení č. 00085/RM1822/3 
k usnesení č. 00152/RM1822/4 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) projednalo 

  
nabídku na využití předkupního práva učiněnou podle § 2147 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, v platném znění, ke stavbě č.e. 28, stavba pro rodinnou rekreaci, umístěné 

na pozemku parc. č. 1258/21 v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava 

  

2) rozhodlo 

  
nevyužit předkupní právo podle § 2147 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném 

znění, ke stavbě č. e. 28, stavba pro rodinnou rekreaci, umístěné na pozemku parc.č. 1258/21 v k. 

ú. Hošťálkovice, obec Ostrava 

  

3) rozhodlo 

  
že město nemá záměr  prodat části pozemku p.p.č. 168/12 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava: 

-  p.p.č. 168/12, nově dle GP č. 2291-25/2018 jako p.p.č. 168/43 – zahrada o výměře 315 m2, 

-  p.p.č. 168/12, nově dle GP č. 2291-25/2018 jako p.p.č. 168/44 – zahrada o výměře 289 m2 

ve vlastnictví statutárního města, svěřený městskému obvodu 

  

 
ZM_M 44 
Návrh prodat pozemky v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava - NOVÉ 
LAUBY 
  
Usnesení číslo: 0059/ZM1822/2 

(zn.předkl.) 
29 

  
k usnesení č. 10282/RM1418/138 
  
Zastupitelstvo města 
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1) rozhodlo 

  
uzavřít Smlouvu o budoucí kupní smlouvě k pozemkům v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

a to 

- pozemku parc. č. 155 

- pozemku parc. č. 156 

- části pozemku parc. č. 159/1 o výměře 1087 m2, která je dle geometrického plánu č. 

5862-33/2018 vyhotoveného pro k. ú. Moravská Ostrava, označena jako pozemek parc. č. 159/1 

včetně všech jejich součástí a příslušenství, 

se společností Laserové léčebné centrum, s.r.o., se sídlem ul. Velká 3051/17, Moravská Ostrava, 

702 00 Ostrava, IČO 258 46 426 dle přílohy č. 2 až 6 předloženého materiálu a důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

za podmínky, že dojde k vyjmutí části pozemku parc. č. 159/1, na které je umístěn chodník, z 

pasportu místních komunikací. 

  

 
ZM_M 45 
Návrh na prodej části pozemku a uzavření smlouvy kupní a smlouvy o 
zřízení služebnosti v k. ú. Přívoz 
  
Usnesení číslo: 0060/ZM1822/2 

(zn.předkl.) 
29 

  
k usnesení č. 00155/RM1822/4 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
prodat v k. ú. Přívoz, obec Ostrava: 

- část pozemku p.p.č. 971/15, označenou dle geometrického plánu č. 2266-91/2018 jako 

pozemek p.p.č. 971/40 o výměře 16 m2,  nesvěřeno městskému obvodu, 

společnosti EBG plastics CZ s.r.o., IČO 253 68 435, Slovenská 1143/1b, Přívoz, 702 00 Ostrava 

za cenu obvyklou ve výši 7.550,- Kč vč. DPH ve výši 1.310,- Kč 

a uzavřít kupní smlouvu v rámci “Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti”  dle 

přílohy č. 3 předloženého materiálu  

  

 
ZM_M 46 
Návrh prodat nemovité věci v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 
  

(zn.předkl.) 
29 
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Usnesení číslo: 0061/ZM1822/2 
  
k usnesení č. 00167/RM1822/4 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
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   

společnosti LUCROS SICAV a.s.,  Praha 9 - Kyje, Skorkovská 1310, PSČ 19800, IČO: 285 07 

428 

za kupní cenu v celkové výši 58.320,- Kč 

a uzavřít kupní smlouvu  v rámci “Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti” dle přílohy 

č. 3 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 47 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Hrabová, obec 
Ostrava, návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. Stará Bělá, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 0062/ZM1822/2 

(zn.předkl.) 
29 

  
k usnesení č. 10300/RM1418/138 
k usnesení č. 00070/RM1822/3 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o záměru města prodat níže uvedené nemovité věci v k.ú. Hrabová, obec Ostrava, ve vlastnictví 

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

- část pozemku parc.č. 2622/1, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 215 m2, která je dle 

geometrického plánu č. 2997-25/2018 vyhotoveného pro k.ú. Hrabová, nově označena jako 

pozemek parc.č. 2622/31, ost. plocha, ost. komunikace 
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- část pozemku parc.č. 2622/12, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 44 m2, která je dle 

geometrického plánu č. 2997-25/2018 vyhotoveného ppro k.ú. Hrabová, nově označena jako 

pozemek parc.č. 2622/32, ost. plocha, ost. komunikace 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit  

  

2) rozhodlo 

  
o záměru města směnit 

níže uvedené nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému 

obvodu Stará Bělá, a to: 

-  část pozemku parc.č. 626, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 28 m2, označena jako díl a) 

-  část pozemku parc.č. 626, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 22 m2, označena jako díl b)   

sloučené a včleněné dle geometrického plánu č. 3375-244/2018, vyhotoveného pro k.ú. Stará 

Bělá  do pozemku parc.č.  977/3, ost. plocha, ost. komunikace    

za 

pozemek ve vlastnictví fyzické osoby 

- parc.č. 3590/15 , ost. plocha, ost. komunikace o výměře 54 m2 v k.ú. Stará Bělá  

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

  

 
ZM_M 48 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Petřkovice, obec 
Ostrava, návrh na záměr města směnit část pozemku v k. ú. Nová Ves, 
obec Ostrava a nabídka na nabytí nemovitých věcí v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 0063/ZM1822/2 

(zn.předkl.) 
29 

  
k usnesení č. 10419/RMm1418/30 
k usnesení č. 10423/RMm1418/30 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o záměru města prodat: 

- pozemek parc. č. 1434/3, jehož součástí je stavba bez čp/če jiná stavba, v k. ú. Petřkovice u 

Ostravy, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu 
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Petřkovice, 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodlo 

  
o záměru města prodat 

- pozemek parc. č. 47/1  v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy,  svěřený městskému obvodu Petřkovice, 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

3) rozhodlo 

  
že město nemá záměr směnit: 

- část pozemku p.p.č. 461/2 o výměře 280 m2, oddělena  dle GP č. 931-36/2018 a nově 

označena  jako pozemek p.p.č. 461/26  v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, ve vlastnictví 

statutárního města, svěřený městskému obvodu, 

 za 

- část pozemku  p.p.č. 461/17 o výměře 280 m2, oddělena  dle GP č. 931-36/2018 a nově 

označena  jako pozemek p.p.č. 461/28  v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, ve vlastnictví 

TJ Sokol Ostrava-Nová Ves, z.s. 

viz příloha č. 5/3 předloženého materiálu. 

  

4) rozhodlo 

  
nenabýt nemovité věcí v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to: 

- pozemek parc. č. 882/3 

- pozemek parc. č. 882/7, jehož součástí je stavba č. p. 1944, obč. vyb.,  nemovitá kulturní 

památka 

od společnosti PAMUKALE s.r.o., se sídlem Ostrava – Poruba, Jana Šoupala 1597/3,        

PSČ 708 00. 

  

 
ZM_M 49 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Svinov a návrh na 
záměr města směnit nemovité věci v k.ú. Krásné Pole, vše obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 0064/ZM1822/2 

(zn.předkl.) 
29 
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k usnesení č. 00014/RM1822/2 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o záměru města prodat nemovitou věc 

- pozemek parc. č. 1913/17 v k. ú. Svinov, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Svinov 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodlo 

  
o záměru města prodat nemovitou věc 

- pozemek parc. č. 254/3 v k. ú. Svinov, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Svinov 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

3) rozhodlo 

  
o záměru města směnit nemovité věci 

- část pozemku parc.č. 197/2 o výměře 25 m2, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 

svěřenou městskému obvodu Krásné Pole, která je dle geometrického plánu č. 2231- 219/2018 

vyhotoveného pro k.ú. Krásné Pole označena jako pozemek parc.č. 197/2 díl b) v k.ú. Krásné 

Pole, obec Ostrava a sloučena do pozemku parc.č. 197/1 

- část pozemku parc.č. 197/2 o výměře 1 m2, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou 

městskému obvodu Krásné Pole, která je dle geometrického plánu č. 2231-219/2018 

vyhotoveného pro k.ú. Krásné Pole označena jako pozemek parc.č. 197/4 v k.ú. Krásné Pole, 

obec Ostrava 

za 

- část pozemku parc.č. 196/1 o výměře 16 m2 ve vlastnictví žadatele, která je dle geometrického 

plánu č. 2231-219/2018 vyhotoveného pro k.ú. Krásné Pole označena jako pozemek parc.č. 

196/5 v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava 

- část pozemku parc.č. 197/1 o výměře 9 m2 ve vlastnictví žadatele, která je dle geometrického 

plánu č. 2231-219/2018 vyhotoveného pro k.ú. Krásné Pole označena jako pozemek parc.č. 

197/1 díl c) v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava a sloučena do pozemku parc.č. 197/2 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 
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ZM_M 50 
Návrh na záměr města prodat část pozemku parc.č. 718/7 v k.ú. 
Vítkovice, obec Ostrava, návrh na záměr města neprodat nemovité věci v 
k.ú. Hrabová a v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 0065/ZM1822/2 

(zn.předkl.) 
29 

  
k usnesení č. 00153/RM1822/4 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o záměru města prodat  

část pozemku parc.č. 718/7  o výměře 19 m2,  v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Vítkovice, která je dle geometrického 

plánu č. 3098-63/2018, vyhotoveného pro k.ú. Vítkovice, nově označena jako pozemek parc.č. 

718/15    

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit   

  

2) rozhodlo 

  
že město nemá záměr prodat 

níže uvedené nemovité věci v k.ú. Hrabová, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, svěřené městskému obvodu Hrabová, a to: 

- část pozemku parc.č. 1810/2, ost. plocha, ost. komunikace o výměře cca 2 m2 

- část pozemku parc.č. 2574, ost. plocha, ost. komunikace o výměře cca 12 m2 

dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 3/1  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, nesvěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, a to: 

- pozemek p.č.st. 6213 

- pozemek p.č.st. 6214 

- pozemek p.č.st. 6215 

- pozemek p.č.st. 6216 

- pozemek p.č.st. 6217 

- pozemek p.č.st. 6218 
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ZM_M 51 
Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Poruba, návrh na 
záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Přívoz a v k.ú. Poruba, vše obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 0066/ZM1822/2 

(zn.předkl.) 
29 

  
k usnesení č. 00058/RM1822/3 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

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

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

- pozemek parc.č. 2801/176 

  

2) rozhodlo 

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

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

-  pozemek parc.č. 2801/23 

  

3) rozhodlo 

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

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

- pozemek p.č.st. 1113 

- část pozemku p.p.č. 193/4 o výměře 459 m2, dle zákresu v situačním snímku, který je přílohou 

č. 5 předloženého materiálu 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

4) rozhodlo 

  
o záměru města prodat část nemovité věci v k.ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví 

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

- část pozemku parc.č. 951/1 o výměře 667 m2, která je dle geometrického plánu č. 

3133-115/2018 vyhotoveného pro k.ú. Poruba, obec Ostrava, oddělena a nově označena jako 

pozemek parc.č. 951/6, k.ú. Poruba 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 
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ZM_M 52 
Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Moravská Ostrava a 
v k.ú. Svinov, vše obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 0067/ZM1822/2 

(zn.předkl.) 
29 

  
k usnesení č. 00059/RM1822/3 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
že město nemá záměr prodat nemovitou věc v k.ú. Moravská Ostrava 

- pozemek parc.č. 2020/6  

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

Přívoz  

  

2) rozhodlo 

  
že město nemá záměr prodat nemovité věci v k.ú. Svinov, obec Ostrava 

- pozemek parc.č. 3461/134 

- pozemek parc.č. 3461/153, jehož součástí je stavba Svinov, č.p. 1133, rod. dům na pozemku 

parc.č.   3461/153 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, bez svěření městskému obvodu 

  

 
ZM_M 75 
Návrh města darovat veřejně přístupnou komunikaci pro cyklisty 
realizovanou v rámci stavby “Prodloužení cyklostezky - lávka přes 
Ostravici, Ostrava - Hrabová”, městu Vratimov 
  
Usnesení číslo: 0068/ZM1822/2 

(zn.předkl.) 
29 

  
k usnesení č. 00227/RM1822/5 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
darovat veřejně přístupnou komunikaci pro cyklisty realizovanou v rámci stavby “Prodloužení 

cyklostezky - lávka přes Ostravici, Ostrava - Hrabová”, která je samostatnou věcí ve smyslu § 

489 NOZ. Tato stavba je umístěna na pozemku parc. č. 1207/22  v katastrálním území 

Vratimov, který je ve vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu má Povodí 

Odry, státní podnik, IČO: 708 90 021, Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava  

a uzavřít Darovací smlouvu dle návrhu (příloha č. 4 předloženého materiálu) 
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s Městem Vratimov, Frýdecká 853/57, 739 32 Vratimov, IČO: 00297372 

  

 
ZM_M 76 
Návrh na záměr města nedarovat a prodat pozemek, návrh na záměr 
města prodat, návrh na záměr města nesměnit a směnit pozemky, (k.ú. 
Moravská Ostrava, k.ú. Přívoz) 
  
Usnesení číslo: 0069/ZM1822/2 

(zn.předkl.) 
29 

  
k usnesení č. 00234/RM1822/5 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
že město nemá záměr darovat 

část pozemku parc. č. 1526/1 o výměře 190 m2  

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

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

Přívoz 

dle přílohy č. 1/5  předloženého materiálu  

  

2) rozhodlo 

  
o záměru města prodat 

část pozemku parc. č. 1526/1 o výměře 190 m2   

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

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

Přívoz 

dle přílohy č. 1/5 předloženého materiálu 

za podmínky, že městský obvod vydá souhlasné stanovisko k záměru prodeje 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

3) rozhodlo 

  
o záměru města prodat 

pozemek parc. č.  295/3 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy, svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz  

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit. 

V období před uzavřením vlastní kupní smlouvy bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí 

kupní, jejímž obsahem bude mimo jiné: 
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a) ujednání, zavazující budoucího kupujícího předmětného pozemku sjednat v rámci budoucí 

kupní smlouvy také předkupní právo věcné k předmětnému pozemku, a to bezúplatně, 

b) ujednání, zavazující budoucího kupujícího předmětného pozemku sjednat v rámci budoucí 

kupní smlouvy také zákaz zcizení jako právo věcné k předmětnému pozemku, a to bezúplatně, 

c) ujednání, zavazující budoucího kupujícího předmětného pozemku sjednat v rámci budoucí 

kupní smlouvy také zákaz zatížení jako právo věcné k předmětnému pozemku bez předchozího 

písemného souhlasu statutárního města Ostravy, a to bezúplatně, zmíněný zákaz zatížení se však 

nebude týkat zatížení předmětného pozemku služebnostmi inženýrských sítí a oprávnění zřídit 

zástavní právo k předmětnému pozemku ve prospěch úvěrující banky s tím, že pokud nastanou 

případy pro odstoupení od kupní smlouvy kterékoliv ze smluvních stran, tak bude budoucí 

kupující povinen tuto zástavu zrušit, 

d) ujednání, že převod pozemků bude realizován až po uskutečnění 1. NP stavby 

e) ujednání, že v kupní smlouvě bude sjednána rozvazovací podmínka pro případ 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 

tato ujednání uvedená v bodě a) až e) tohoto bodu jsou formulována v tomto záměru obecným 

způsobem pouze pro jeho účely a v příslušných smlouvách budou konkretizována 

  

4) rozhodlo 

  
že město nemá záměr směnit pozemky 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

- pozemek parc. č. 2620/44 k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, nesvěřený městskému obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz 

- pozemek p. č. st. 1524/5 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, svěřený městskému obvodu Moravská 

Ostrava a Přívoz 

za 

pozemky ve vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, 

se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2, IČO 69797111 

- spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 pozemku p. p. č. 72/6, k. ú. Přívoz, obec Ostrava 

- spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 pozemku p. č. st. 629, k. ú. Přívoz, obec Ostrava 

- pozemek p. p. č. 369/10, k. ú. Přívoz, obec Ostrava 

- pozemek parc. č. 2379/33, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

  

5) rozhodlo 

  
o záměru města směnit 

pozemek p. č. st. 1524/5 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

za 
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pozemek p. p. č. 369/10 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, ve vlastnictví České republiky - Úřadu pro 

zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 

12800 Praha 2, IČO 69797111 

za podmínky, že městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz vydá souhlasné stanovisko k 

záměru směny 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
ZM_M 77 
Návrh na záměr města směnit pozemky v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 0070/ZM1822/2 

(zn.předkl.) 
29 

  
k usnesení č. 00232/RM1822/5 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o záměru města směnit 

část pozemku p. p. č. 61/1 o výměře 185 m2 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, svěřená městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz dle přílohy 

č. 1/5 předloženého materiálu 

za 

část pozemku p. č. st. 118 o výměře  62 m2 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, která je dle 

geometrického plánu č. 2265-66c/2018  vyhotoveného pro k. ú. Přívoz, označena jako pozemek 

p. č. st. 118/5 ve vlastnictví fyzické osoby 

za podmínky, že městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz vydá k záměru směny souhlasné 

stanovisko 

a vyhrazuje si právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
ZM_M 78 
Návrh neučinit souhlasná prohlášení o vlastnictví pozemků v k. ú. 
Poruba a v k. ú. Hrabová ve prospěch ČR - Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových 
  
Usnesení číslo: 0071/ZM1822/2 

(zn.předkl.) 
29 

  
k usnesení č. 00233/RM1822/5 
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Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
na straně statutárního města Ostravy 

neuznat vlastnické právo k pozemku parc.č. 2950/8 - ostatní plocha, silnice v k. ú. Poruba, obec 

Ostrava 

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

ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČO 697 97 111 

  

2) rozhodlo 

  
na straně statutárního města Ostravy 

neuznat vlastnické právo k podílům 1/2 pozemků: 

parc. č. 3009/2 - ostatní plocha, jiná plocha 

parc. č. 3010/2 - ostatní plocha, silnice 

parc. č. 3011/3 - ostatní plocha, jiná plocha 

parc .č. 3018/2 - ostatní plocha, jiná plocha 

parc. č. 3019/2 - ostatní plocha, silnice 

v k. ú. Hrabová, obec Ostrava 

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

ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČO 697 97 111 

  

 
ZM_M 79 
Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Hrabůvka a v k.ú. Vítkovice, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 0072/ZM1822/2 

(zn.předkl.) 
29 

  
k usnesení č. 00235/RM1822/5 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
koupit 

- pozemek p. p. č. 796/9  v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava 

níže uvedené nemovité věci v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, a to: 

-  pozemek parc.č. 1189/7  

- část pozemku parc.č. 1189/19, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 893 m2, která je dle 

geometrického plánu č. 3126-110/2018 vyhotoveného pro k.ú. Vítkovice, nově označena jako 
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pozemek parc.č. 1189/84,  ost. plocha, ost. komunikace    

od vlastníka 

společnosti VÍTKOVICE, a.s., Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava, IČO: 451 93 070 

za cenu obvyklou ve výši 6.402.750,- Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 80 
Návrh koupit pozemek v k. ú. Čeladná, obec Čeladná 
  
Usnesení číslo: 0073/ZM1822/2 

(zn.předkl.) 
29 

  
k usnesení č. 00240/RM1822/5 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
koupit nemovitou věc v k. ú. Čeladná, obec Čeladná, a to pozemek: 

p. p. č. 2830/1 

od vlastníka: 

Asental Land, s.r.o., sídlo Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 277 69 

143 

za sjednanou cenu ve výši 358.200,- Kč  

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 81 
Návrh zrušit usnesení ZM č. 2166/ZM1418/33 ze dne 7. 3. 2018 a č. 
2495/ZM1418/37 ze dne 19. 9. 2018, návrh na záměr města prodat 
nemovitou věc v k. ú. Poruba, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 0074/ZM1822/2 

(zn.předkl.) 
29 

  
k usnesení č. 00238/RM1822/5 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) zrušuje 

  
své usnesení č. 2166/ZM1418/33 ze dne 7. 3. 2018, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu 
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v plném rozsahu 

  

2) zrušuje 

  
své usnesení č. 2495/ZM1418/37 ze dne 19. 9. 2018, které je přílohou č. 2 předloženého 

materiálu v plném rozsahu 

  

3) rozhodlo 

  
o záměru města prodat část nemovité věci v k. ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví 

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

- část pozemku parc. č. 1571/4, ost.plocha, jiná plocha o výměře 173 m2, která je dle 

geometrického plánu č. 3006 - 23/2017 vyhotoveného pro k.ú. Poruba, obec Ostrava, oddělena a 

nově označena jako pozemek parc. č. 1571/5 ost. plocha, jiná plocha, k. ú. Poruba 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
ZM_M 82 
Návrh na záměr města prodat části pozemků ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy v průmyslové zóně Mošnov 
  
Usnesení číslo: 0075/ZM1822/2 

(zn.předkl.) 
29 

  
k usnesení č. 00244/RM1822/5 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o záměru města prodat 

níže uvedené pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, a 

to: 

- pozemek p. p. č. 802/97 

- pozemek p. p. č. 1275/4 

- pozemek p. p. č. 1332/32 

- pozemek p. p. č. 1333/2 

- pozemek p. p. č. 1335/4 

- pozemek p. p. č. 1338/20 

- pozemek p. p. č. 1338/22 

a zároveň si vyhrazuje právo prodat všechny tyto výše uvedené nemovité věci včetně součástí a 

příslušenství společně, nebo kteroukoliv z nich jednotlivě, případně i více uvedených věcí, 

přičemž si rovněž vyhrazuje právo tento záměr kdykoliv zrušit 
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ZM_M 83 
Návrh na záměr města neprodat pozemky, návrh na záměr města 
neprodat část pozemku (k. ú. Moravská Ostrava), návrh na záměr města 
neprodat pozemky, návrh na záměr města prodat pozemek (k. ú. Přívoz) 
  
Usnesení číslo: 0076/ZM1822/2 

(zn.předkl.) 
29 

  
k usnesení č. 00239/RM1822/5 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
že město nemá záměr prodat pozemky, a to: 

parc. č. 1581/107, nesvěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

parc. č. 1581/15, svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

  

2) rozhodlo 

  
že město nemá záměr prodat 

část pozemku parc. č. 1048/1 o výměře 8 m2   

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

svěřenou městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

dle přílohy č. 2/4 předloženého materiálu 

  

3) rozhodlo 

  
že město nemá záměr prodat 

pozemek p. p. č.  425/1 

pozemek p. p. č. 425/8 

oba v k. ú. Přívoz, obec Ostrava,  

svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz  

  

4) rozhodlo 

  
o záměru města prodat 

pozemek p. p. č. 957/4 

v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a 
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Přívoz 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
ZM_M 84 
Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Moravská Ostrava a 
v k.ú. Krásné Pole, vše obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 0077/ZM1822/2 

(zn.předkl.) 
29 

  
k usnesení č. 00237/RM1822/5 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
že město nemá záměr města prodat část nemovité věci  

- část pozemku parc.č. 1289/1 o výměře 67 m2 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

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

Přívoz, 

která je dle geometrického plánu č. 5916-91/2018 vyhotoveného pro k.ú. Moravská Ostrava, 

který je přílohou č. 1 předloženého materiálu označena jako pozemek parc.č. 1289/31 v k.ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava  

  

2) rozhodlo 

  
že město nemá záměr prodat nemovité věci 

- pozemek parc.č. 319/2 

- pozemek parc.č. 320/3, 

oba v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Krásné Pole 

  

 
ZM_M 85 
Návrh na záměr města neprodat pozemek v k. ú. Svinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 0078/ZM1822/2 

(zn.předkl.) 
29 

  
k usnesení č. 00246/RM1822/5 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
že město nemá záměr prodat pozemek parc. č. 1913/13 v k. ú. Svinov, obec Ostrava, ve 
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vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřený městskému obvodu Svinov 

  

 
ZM_M 86 
Návrh prodat nemovité věci v k. ú. Mariánské Hory (ul. Pašerových), 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 0079/ZM1822/2 

(zn.předkl.) 
29 

  
k usnesení č. 00241/RM1822/5 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
prodat nemovité věci v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 

Ostrava: 

a) nemovitá věc nesvěřená městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky, a to: 

- část pozemku p. p. č. 728/2, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 73 m2, dle geometrického 

plánu č. 2214-37/2017 oddělena a nově označena jako pozemek p. p. č. 728/31, ost. plocha, jiná 

plocha, 

b)  nemovité věci svěřené městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky, a to: 

- část pozemku p. p. č. 736/100, ost. plocha, jiná plocha, o výměře 26 m2, dle geometrického 

plánu č. 2214-37/2017 oddělena a nově označena jako pozemek p. p. č. 736/342, ost. plocha, jiná 

plocha, 

- část pozemku p. p. č. 736/100, ost. plocha, jiná plocha, o výměře 2412 m2, dle geometrického 

plánu č. 2214-37/2017 oddělena a nově označena jako pozemek p. p. č. 736/343, ost. plocha, jiná 

plocha, 

- část pozemku p. p. č. 736/296, ost. plocha, jiná plocha, o výměře 136 m2, dle geometrického 

plánu č. 2214-37/2017 oddělena a nově označena jako pozemek p. p. č. 736/344, ost. plocha, jiná 

plocha, 

společnosti Callidus trading, spol. s r.o., IČO 258 32 476, sídlo Bohumínská 410/135, Muglinov, 

712 00 Ostrava, za sjednanou kupní cenu v celkové výši 3.388.000,- Kč (včetně DPH) s tím, že 

Callidus trading spol. s r. o. uhradí statutárnímu městu Ostrava i náklady na zpracování 

znaleckého posudku ve výši 5.445,- Kč (včetně DPH) 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
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ZM_M 87 
Návrh prodat nemovitosti v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, návrh 
na změnu usnesení 
  
Usnesení číslo: 0080/ZM1822/2 

(zn.předkl.) 
29 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
prodat věci nemovité ve vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřené městskému obvodu, a 

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

spoluvlastnické podíly na společných částech budovy, spoluvlastnické podíly na pozemku parc. 

č. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je bytový dům č. p. 3039 v k. ú. Dubina u 

Ostravy, obec Ostrava, a to 

bytová jednotka číslo: 

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

8968/174204, do SJM XXXXXXXX XXXXXXXX nar. XXX XX XXXX a XXXX 

XXXXXXXXXX, nar. XXX XX XXXX, oba bytem XXXXX XXXXX XXX XXX 

XXXXXXX za kupní 

cenu 729.158,80 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

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

9202/174204, do SJM XXXXXX XXXXXX, nar. XX XX XXXX a XXXXXXXX 

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

za kupní cenu 740.159,80 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) rozhodlo 

  
prodat věci nemovité ve vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřené městskému obvodu, a 

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

spoluvlastnické podíly na společných částech budovy, spoluvlastnické podíly na pozemku 

parc.  č. 126/12 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je bytový dům č. p. 3036 v k. ú. 

Dubina u Ostravy, obec Ostrava, a to bytová jednotka číslo 3036/4, podíl na společných částech 

domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 3348/99476, do SJM XXXXXXX 

XXXXXX, nar: XX XXX XXXX a XXXXX XXXXXXXX, nar: XXX XX XXXX, trvale 

bytem XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX, za kupní cenu 

546.635,50 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

  

3) rozhodlo 

  
prodat věci nemovité ve vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřené městskému obvodu, a 

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

spoluvlastnické podíly na společných částech budovy, spoluvlastnické podíly na pozemku parc. 

č. 332 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je bytový dům č. p. 3030 v k. ú. Dubina u 
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Ostravy, obec Ostrava, a to bytová jednotka číslo 3030/13, spolu se spoluvlastnickým podílem 

na společných částech domu a společných částech pozemku ve výši 5471/321998, do vlastnictví 

XXXXXXXX XXXXXXXXXX, nar.: XXX XXX XXXX, trvale bytem XXXXX 

XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 452.885,00 Kč, dle 

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

  

4) rozhodlo 

  
změnit text v usnesení č. 2369/ZM1418/36 zastupitelstva města ze dne 20. 6. 2018, kterým 

rozhodlo o prodeji bytových jednotek, a to: 

V bodě 1), kdy text 

- 3030/38 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných 

částech   pozemku ve výši 5730/321998, do spoluvlastnictví XXXXXXXXXXXXX, nar.: XXX 

XX XXXX a XXXXXXX XXXXX, nar.. XX XX XXXX oba trvale bytem XXXXX 

XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 487.900,00 Kč, dle 

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

nahrazuje textem 

 „3030/38 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech 

pozemku ve výši 5730/321998, do spoluvlastnictví XXXXXXX XXXXX, nar.: XXX XX 

XXXX a XXXXXXX XXXXX, nar.: XXX XX XXXX oba XXXXXX XXXXX XXXXX 

XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 487.900,00 Kč, dle 

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

a dále text 

- „3030/44 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných 

částech pozemku ve výši 5641/321998, do vlastnictví XXXX XXXXXXXXXXXX, nar.: XXX 

XX XXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za 

kupní cenu 484.955,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 předloženého 

materiálu“ 

nahrazuje textem 

„3030/44 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech 

pozemku ve výši 5641/321998, do vlastnictví XXXX XXXXXXXXXXXX, nar.: XXX XXX 

XXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za 

kupní cenu 484.955,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 předloženého 

materiálu“ 

  

5) rozhodlo 

  
změnit text v usnesení č. 2099/ZM1418/32 zastupitelstva města ze dne 31. 1. 2018, kterým 

rozhodlo o prodeji bytových jednotek, a to: 

V bodě 5),  
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text 

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

3545/212626, do vlastnictví XXX XXXXXX XXXXXXX XXX., nar.: XX XX XXXX, trvale 

bytem XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX XXX za kupní 

cenu  298.200,00 Kč dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu“ 

nahrazuje textem 

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

3545/212626, do vlastnictví XXX XXXXXX XXXXXXX XXX., nar.: XX XX XXXX, trvale 

bytem XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX XXX za kupní cenu 

298.200,00 Kč dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu“ 

V bodě 3), kdy text 

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

vlastnictví XX. XXXXXXX XXXXXXXXX, nar.: XX XX XXXX, trvale bytem XXXXXXX 

XXXXXXXX XXX XX XXXX za kupní cenu 563.987,50 Kč, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

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

oba ve výši 6587/103453 do vlastnictví XXXX XXXXXXX XXXXXXXX, nar.: XX XX 

XXXX, trvale bytem XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXX za kupní cenu 563.987,50 

Kč, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu“ 

  

V bodě 4), kdy text 

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

6761/99476, do vlastnictví XXXX XXXXXXX XXXXXXXX, nar: XXX XX XXXX, trvale 

bytem XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX, za kupní cenu 

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

text 

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

6761/99476, do vlastnictví XXXX XXXXXXX XXXXXXXX, nar: XXX XXX XXXX, trvale 

bytem XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX, za kupní cenu 

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

  

  

6) rozhodlo 

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

obvodu, vymezené ve smyslu zák. 72/1994Sb. K těmto jednotkám příslušející spoluvlastnické 

podíly na společných částech budovy a pozemku: 

- č. p. 3035 na pozemku parc. č. 126/7, zastavěná plocha a nádvoří, týká se nebytové jednotky 

3035/107, spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemku ve výši 6815/212626 
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- č. p. 3039 na pozemku parc. č. 126/15, zastavěná plocha a nádvoří, týká se nebytové jednotky 

3039/106, spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemku ve výši 11861/174204 

vše v k. ú. Dubina u Ostravy, část obce Bělský Les, obec Ostrava, a to jednotlivě, a zároveň si 

vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

  

 
ZM_M 88 
SPZ Ostrava - Mošnov - návrh na uzavření konečné “Kupní smlouvy” 
  
Usnesení číslo: 0081/ZM1822/2 

(zn.předkl.) 
29 

  
k usnesení č. 00245/RM1822/5 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
prodat   část pozemku p. p. č. 822/47 o výměře 19317 m2, která je dle geometrického plánu č. 

1199-277/2017 vyhotoveného pro k. ú. Mošnov, obec Mošnov, v roce 2017, označená jako 

pozemek p. p. č. 822/185 v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

za kupní cenu 7.144.180,00 Kč bez daně z přidané hodnoty, přičemž k  této částce bude 

připočtena daň z přidané hodnoty ve výši stanovené právními předpisy 

  

do vlastnictví obchodní společnosti XZB (Europe) s.r.o., IČO: 065 88 603, se sídlem  Gen. 

Fajtla 372, 742 51 Mošnov a  uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 a přílohy č. 5 předloženého 

materiálu 

  

  

 
ZM_M 99 
Návrh směnit pozemky k. ú. Moravská Ostrava s ŘSD ČR 
  
Usnesení číslo: 0082/ZM1822/2 

(zn.předkl.) 
29 

  
k usnesení č. 00301/RM1822/6 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
směnit pozemky, a to: 

pozemek parc. č. 2087/24, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a 
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Přívoz 

za 

pozemky ve vlastnictví České republiky - Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková 

organizace, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČO 659 93 390 

 - pozemek parc. č. 1882/1 

 - pozemek parc. č. 1882/4 

 - pozemek parc. č. 1882/5 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

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

podle které rozdíl mezi obvyklými cenami předmětů směny činí 158.266,- Kč. Smluvní strany se 

dohodly, že uhrazení rozdílu v obvyklých cenách předmětů směny ve výši 158.266,- Kč nebude 

ze strany SMO požadováno. 

Zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé je uvedeno v důvodové zprávě. 

  

 
ZM_M 53 
Zpráva o výsledku hospodaření statutárního města Ostrava za 1. pololetí 
roku 2018 
  
Usnesení číslo: 0083/ZM1822/2 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 10364/RM1418/138 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) projednalo 

  
zprávu o hospodaření statutárního města Ostrava za 1. pololetí roku 2018 

  

 
ZM_M 54 
Zpráva o hospodaření statutárního města Ostrava za 3. čtvrtletí roku 
2018 
  
Usnesení číslo: 0084/ZM1822/2 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 00169/RM1822/4 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) projednalo 
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zprávu o hospodaření statutárního města Ostrava za 3. čtvrtletí roku 2018 

  

 
ZM_M 89 
Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně 
závazná vyhláška č. 4/2016 o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 8/2017, kterou se 
mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 4/2016 o místním poplatku 
za užívání veřejného prostranství 
  
Usnesení číslo: 0085/ZM1822/2 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 00249/RM1822/5 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) vydává 

  
obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 4/2016 o 

místním poplatku  za užívání veřejného prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 

8/2017, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 4/2016 o místním poplatku za 

užívání veřejného prostranství 

  

2) stanoví 

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

náměstek primátora Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 14.12.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

ZM_M 90 
Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává cenová mapa 
stavebních pozemků města Ostravy č. 19 
  
Usnesení číslo: 0086/ZM1822/2 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 00250/RM1822/5 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) vydává 

  
obecně závaznou vyhlášku, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Ostravy 
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č. 19 

  

2) stanoví 

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

náměstek primátora Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 14.12.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

ZM_M 91 
Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně 
závazná vyhláška č. 22/2017 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů 
  
Usnesení číslo: 0087/ZM1822/2 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 00251/RM1822/5 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) vydává 

  
obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 22/2017 o 

místním poplatku  za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů s úpravou 

  

2) stanoví 

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

náměstek primátora Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 14.12.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

ZM_M 55 
Žádost obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., o poskytnutí 
účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy na Pořízení 
projektové dokumentace pro rekonstrukci zařízení vzduchotechniky 
haly OSTRAVAR ARÉNA 
  
Usnesení číslo: 0088/ZM1822/2 

(zn.předkl.) 
31 
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k usnesení č. 00096/RM1822/3 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o neposkytnutí účelové dotace  obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., se 

sídlem  Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 25911368 na Pořízení projektové 

dokumentace pro rekonstrukci vzduchotechniky haly OSTRAVAR ARÉNA dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 56 
Návrh na poskytnutí mimořádné dotace spolku K+K LABYRINT 
OSTRAVA z.s. 
  
Usnesení číslo: 0089/ZM1822/2 

(zn.předkl.) 
31 

  
k usnesení č. 00097/RM1822/3 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o poskytnutí účelové dotace ve výši 90 tis. Kč spolku K+K LABYRINT OSTRAVA z.s., IČO: 

22751335 se sídlem Černá louka 3187, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava na projekt “Výjezd 

reprezentačního týmu K+K LABYRINT OSTRAVA z.s. na světové šampionáty a mistrovství 

světa 2018” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí účelové dotace mezi statutárním městem Ostrava a shora uvedeným subjektem dle 

přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

snižují běžné výdaje 

na § 3419, pol. 5169, ORJ 161 o 90 tis. Kč 

zvyšují neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5222, ORJ 161 o  90 tis. Kč 

  

3) ukládá 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.12.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

ZM_M 57 
Návrh na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města 
Ostravy společnosti Olympic Festival s.r.o. na uspořádání Olympijského 
festivalu Tokio 2020 v Ostravě 
  
Usnesení číslo: 0090/ZM1822/2 

(zn.předkl.) 
31 

  
k usnesení č. 2429/ZM1418/37 
k usnesení č. 00098/RM1822/3 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 10 mil. Kč Olympic Festival s.r.o., IČO 

06323375, se sídlem Benešovská 1925/6, 101 00 Praha 10 na zajištění Olympijského festivalu 

Tokio 2020 v Ostravě dle důvodové zprávy a Přílohy č. 1 předloženého materiálu a o uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostrava mezi 

statutárním městem Ostrava a Olympic Festival s.r.o. dle Přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 93 
Podání žádosti o dotaci na projekt “Sportovní hala v Krásném Poli” 
  
Usnesení číslo: 0091/ZM1822/2 

(zn.předkl.) 
31 

  
k usnesení č. 00255/RM1822/5 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) souhlasí 

  
s realizací projektu “Sportovní hala v Krásném Poli” a podáním žádosti o dotaci pro uvedený 

projekt v rámci dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - Podpora 

materiálně technické základny sportu 2017 až 2024 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostrava - odboru strategického rozvoje 
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zajistit předložení žádosti o dotaci a všech jejich příloh pro projekt “Sportovní hala v Krásném 

Poli” v souladu s podmínkami výzvy V4 Sport, investice 2019/2020 v rámci programu Podpora 

materiálně technické základny sportu 2017 až 2024 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 31.12.2018 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
3) souhlasí 

  
v případě získání dotace na projekt “Sportovní hala v Krásném Poli” z dotačního programu 

MŠMT se spolufinancováním projektu dle přílohy č. 1 tohoto materiálu 

  

4) ukládá 

  
Magistrátu města Ostrava - odboru investičnímu 

zajistit spolufinancování a výstavby v případě získání dotace na projekt dle přílohy č. 1 tohoto 

materiálu v rámci specifikace nároků na rozpočet statutárního města Ostrava 

  

 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 30.09.2020 

 vedoucí odboru investičního 

  
 
ZM_M 94 
Žádost spolku TJ Sokol Koblov z.s. o souhlas s realizací projektu 
“Vybudování zázemí a rekonstrukce hřiště TJ Sokol Koblov z.s.” a jeho 
následným spolufinancováním 
  
Usnesení číslo: 0092/ZM1822/2 

(zn.předkl.) 
31 

  
k usnesení č. 00256/RM1822/5 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) projednalo 

  
žádost o souhlas s realizací projektu a spolufinancování projektu spolku TJ Sokol Koblov z.s., 

sídlem Na Skotnici 19/23, Koblov, 711 00 Ostrava, IČO: 45234191 na ”Vybudování zázemí a 

rekonstrukce hřiště TJ Sokol Koblov z.s.” 

  

2) souhlasí 

  
v případě úspěšnosti projektu spolku TJ Sokol Koblov z.s., sídlem Na Skotnici 19/23, Koblov, 

711 00 Ostrava, IČO: 45234191v rámci výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

na projekt  “Vybudování zázemí a rekonstrukce hřiště TJ Sokol Koblov z.s.” s jeho následným 
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spolufinancováním ve výši 20% z celkové ceny projektu, maximálně však 20% z ceny dle 

projektové dokumentace tj. 5 079 920 Kč 

  

 
ZM_M 95 
Návrh na uzavření dodatků k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí 
účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy obchodní 
společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 0093/ZM1822/2 

(zn.předkl.) 
31 

  
k usnesení č. 00095/RM1822/3 
k usnesení č. 00254/RM1822/5 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o uzavření dodatku č. 3 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 

statutárního města Ostravy evid. č. 1256/2017/ŠaS ze dne 18.4.2017 s obchodní společností 

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

Ostrava-Poruba, IČO 25385691 dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo 

  
o uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace z 

rozpočtu statutárního města Ostravy evid. č. 3446/2017/ŠaS ze dne 30.11.2017 s obchodní 

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

Ostrava-Poruba, IČO 25385691 dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

snižují investiční transfery 

na § 3412, pol. 6313, ORG 4262, ORJ 161 o 700 tis. Kč 

zvyšují neinvestiční transfery 

na § 3412, pol. 5213, ORG 4262, ÚZ 2003, ORJ 161 o 700 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
radě města 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.12.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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ZM_M 58 
Návrh na uzavření Dodatků č. 1 ke smlouvám o poskytnutí víceletých 
neinvestičních účelových dotací v oblasti kultury a zachování kulturního 
dědictví uzavřeným s Dolní oblastí VÍTKOVICE, z.s., a fyzickou os. 
podnikající Patrikem Kohútem 
  
Usnesení číslo: 0094/ZM1822/2 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 1545/ZM1418/24 
k usnesení č. 05700/RM1418/83 
k usnesení č. 2131/ZM1418/33 
k usnesení č. 08473/RM1418/118 
k usnesení č. 00173/RM1822/4 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o změně termínu pro předložení 2. části finančního vypořádání víceleté neinvestiční účelové 

dotace poskytnuté Dolní oblasti VÍTKOVICE, z.s., se sídlem Vítkovice 3004, 703 00 Ostrava, 

IČO: 75125285, na realizaci projektu “Provozování části zrekonstruované Národní kulturní 

památky v Dolních Vítkovicích (Vysoká pec č. 1, Gong a U6) v letech 2017-2020” dle důvodové 

zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodlo 

  
o uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí víceleté neinvestiční účelové 

dotace v oblasti kultury a zachování kulturního dědictví ev. č. 1065/2017/KVA uzavřené mezi 

statutárním městem Ostravou a příjemcem dotace uvedeným v bodě 1) tohoto usnesení dle 

přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodlo 

  
o změně termínu pro předložení finančního vypořádání víceleté neinvestiční účelové dotace 

poskytnuté fyzické osobě podnikající Patriku Kohútovi, místo podnikání Na Nábřeží 1293/10, 

736 01 Havířov - Podlesí, IČO: 65502621, na realizaci projektu “Ostrava v plamenech 

2018-2020” dle důvodové zprávy a přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

4) rozhodlo 

  
o uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí víceleté neinvestiční účelové 

dotace v oblasti kultury a zachování kulturního dědictví ev. č. 1585/2018/KVA uzavřené mezi 

statutárním městem Ostravou a příjemcem dotace uvedeným v bodě 3) tohoto usnesení dle 

přílohy č. 5 předloženého materiálu 
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ZM_M 59 
Návrh na navýšení schválené neinvestiční účelové dotace spolku YMCA 
Ostrava-Poruba a spolku Provoz Hlubina z.s. 
  
Usnesení číslo: 0095/ZM1822/2 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 2131/ZM1418/33 
k usnesení č. 00174/RM1822/4 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o navýšení neinvestiční účelové dotace poskytnuté spolku YMCA Ostrava-Poruba, se sídlem 

Evžena Rošického 1064/7, Svinov, 72100 Ostrava, IČO: 26534037, na realizaci projektu 

“Ostrava zpívá gospel 2018” o 25.000,- Kč a uzavření Dodatku  č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o 

poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti kultury a zachování kulturního dědictví - 

jednoleté či jednorázové dotace, ev. č. 3140/2018/KVA, uzavřené mezi statutárním městem 

Ostrava a YMCA Ostrava-Poruba, dle přílohy č. 3 a důvodové zprávy předloženého materiálu  

  

2) rozhodlo 

  
o navýšení neinvestiční účelové dotace poskytnuté spolku Provoz Hlubina, z.s., se sídlem 

Moravská Ostrava 3369, 702 00 Ostrava, IČO: 22847219, na realizaci projektu “Provoz Hlubina 

2018 - 2020” o 480.000,- Kč a uzavření Dodatku  č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 

neinvestiční účelové dotace v oblasti kultury a zachování kulturního dědictví - jednoleté či 

jednorázové dotace, ev. č. 1241/2018/KVA, uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a 

Provozem Hlubina, z.s., dle přílohy č. 6 a důvodové zprávy předloženého materiálu  

  

3) schvaluje 

  
schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j e 

kapitálová rezerva na ORJ 160 

na § 3311 pol. 6901                       o 505 tis. Kč 

- z v y š u j í 

neinvestiční transfery na ORJ 160 

na § 3312, pol. 5222, ÚZ 7101     o   25 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5222, ÚZ 7101     o 480 tis. Kč 
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4) ukládá 

  
radě města 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.11.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

ZM_M 60 
Návrh na změnu podmínek čerpání a vyúčtování příspěvků 
poskytnutých příspěvkovým organizacím v sociální oblasti 
  
Usnesení číslo: 0096/ZM1822/2 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 1423/ZM1418/22 
k usnesení č. 2009/ZM1418/31 
k usnesení č. 2308/ZM1418/36 
k usnesení č. 00175/RM1822/4 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
A)  změnu stanovených podmínek pro čerpání a vyúčtování neinvestičního účelového příspěvku 

Domova Slunovrat, Ostrava Přívoz, příspěvková organizace, IČO 70631841, se sídlem Na 

Mlýnici 203/5, 702 00 Ostrava - Přívoz dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

B)  změnu stanovených podmínek pro čerpání a vyúčtování investičního příspěvku Domova 

Čujkovova, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace, IČO 70631875, se sídlem Čujkovova 

1717/25,  700 30 Ostrava - Zábřeh dle důvodové zprávy a přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 61 
Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí účelové dotace z 
rozpočtu statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 0097/ZM1822/2 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 0887/ZM1418/13 
k usnesení č. 2128/ZM1418/33 
k usnesení č. 2324/ZM1418/36 
k usnesení č. 00177/RM1822/4 
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Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o uzavření Dodatků č.1 k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí účelové dotace: 

- ev. č. 2527/2018/SVZ, uzavřené s organizací Renarkon, o.p.s., se sídlem Mariánskohorská 

1328/29, 702 00 Ostrava, IČO 25380443, o prodloužení termínu realizace projektu a 

závěrečného vyúčtování dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

- ev. č. 0119/2016/SVZ, uzavřené s organizací Moravskoslezská unie neslyšících, zapsaný 

spolek “v likvidaci”, se sídlem Vítkovická 3335, 702 00 Ostrava, IČO 22880011, o zkrácení 

doby závazku nepředat majetek do užívání z titulu výpůjčky či nájmu jinému subjektu, nezcizit 

jej a nepřevést na jinou právnickou nebo fyzickou osobu dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

- ev. č. 1177/2018/SVZ, uzavřené s organizací Bílý nosorožec, o.p.s., se sídlem Ladislava 

Ševčíka 420/26, 709 00 Ostrava, IČO 26863901, o rozšíření účelu použití dle přílohy č. 9 

předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 62 
Návrh na změny u poskytnutých příspěvků Městské nemocnici Ostrava, 
příspěvková organizace, z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 0098/ZM1822/2 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 1715/ZM1418/27 
k usnesení č. 2129/ZM1418/33 
k usnesení č. 2321/ZM1418/36 
k usnesení č. 00176/RM1822/4 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o změně podmínek pro čerpání a termínech závěrečného vyúčtování investičních příspěvků: 

• investičního příspěvku ve výši 1.250.000,-- Kč na “Nákup tahačů pro koridorovou dopravu” 

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

“Chladící provozy v MNO” 

poskytnutých Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem Nemocniční 

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

dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  



Statutární město Ostrava 
zastupitelstvo města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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ZM_M 96 
Poskytnutí bezúročné zápůjčky za účelem předfinancování výdajů na 
pořízení kotlů v rámci dotačního programu “Kotlíkové dotace v 
Moravskoslezském kraji” 
  
Usnesení číslo: 0099/ZM1822/2 

(zn.předkl.) 
33 

  
k usnesení č. 00264/RM1822/5 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o poskytnutí bezúročné zápůjčky z rozpočtu statutárního města Ostravy ve výši 100 000 Kč 

fyzické osobě uvedené ve smlouvě v příloze č. 1 předloženého materiálu za účelem 

předfinancování výdajů na pořízení kotle v rámci dotačního programu “Kotlíkové dotace v 

Moravskoslezském kraji” a o uzavření příslušné smlouvy o zápůjčce dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu mezi statutárním městem Ostrava a shora uvedenou fyzickou osobou 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- snižují ostatní neinvestiční výdaje 

§ 3713, pol. 5909, ORJ 190 ....................................... o 100 tis. Kč 

- zvyšují investiční půjčené prostředky obyvatelstvu 

§ 3713, pol. 6460, ORJ 190 ........................................ o 100 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
radě města 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.12.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

 

 



Statutární město Ostrava 
zastupitelstvo města 

Usnesení 

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

Strana 92/97  
  

ZM_M 97 
Akční plán adaptační strategie statutárního města Ostravy na dopady a 
rizika vyplývající ze změny klimatu 
  
Usnesení číslo: 0100/ZM1822/2 

(zn.předkl.) 
33 

  
k usnesení č. 08927/RM1418/124 
k usnesení č. 00265/RM1822/5 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) projednalo 

  
Akční plán adaptační strategie statutárního města Ostravy na dopady a rizika vyplývající ze 

změny klimatu dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
Akční plán adaptační strategie statutárního města Ostravy na dopady a rizika vyplývající ze 

změny klimatu dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 63 
Návrh na ukončení smluvního vztahu dohodou se Společenstvím 
vlastníků jednotek domu Poštovní 40/4 ve věci poskytnuté neinvestiční 
účelové dotace na zachování a obnovu kulturní památky 
  
Usnesení číslo: 0101/ZM1822/2 

(zn.předkl.) 
34 

  
k usnesení č. 00201/RM1822/4 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o ukončení smluvního vztahu dohodou mezi statutárním městem Ostrava, sídlem: Prokešovo 

náměstí 8, 729 30  Ostrava, IČO: 00845451 a Společenstvím vlastníků jednotek domu Poštovní 

40/4, sídlem: Poštovní 40/4, 702 00  Ostrava, IČO: 26820552 ve věci poskytnuté neinvestiční 

účelové dotace na zachování a obnovu kulturní památky dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
útvaru hlavního architekta a stavebního řádu zajistit potřebné úkony dle bodu č. 1) tohoto 

materiálu 

  



Statutární město Ostrava 
zastupitelstvo města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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 Vyřizuje: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, T: 31.12.2018 

 vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 

  
 

ZM_M 64 
Návrh na neposkytnutí mimořádné neinvestiční dotace na zachování a 
obnovu kulturní památky z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 
2018 
  
Usnesení číslo: 0102/ZM1822/2 

(zn.předkl.) 
34 

  
k usnesení č. 10346/RM1418/138 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o neposkytnutí mimořádné neinvestiční dotace na zachování a obnovu kulturní památky z 

rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2018 

  

2) ukládá 

  
útvaru hlavního architekta a stavebního řádu zajistit potřebné úkony dle bodu č. 1) tohoto 

materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, T: 31.12.2018 

 vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 

  
 

ZM_M 65 
Žádost městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz o změnu 
smluvních termínů poskytnuté neinvestiční dotace na zachování a 
obnovu kulturní památky nebo historicky a architektonicky významné 
stavby pro rok 2018 
  
Usnesení číslo: 0103/ZM1822/2 

(zn.předkl.) 
34 

  
k usnesení č. 10457/RMm1418/30 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
schválit žádost městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz o změnu smluvních termínů 

poskytnuté neinvestiční dotace na zachování a obnovu kulturní památky nebo historicky a 

architektonicky významné stavby pro rok 2018, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 



Statutární město Ostrava 
zastupitelstvo města 

Usnesení 

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

                                                        původní termín                                  požadovaný termín 

realizace práce                                31.12.2018                                         31.12.2019 

vyúčtování dotace                           15.1.2019                                            15.1.2020 

  

2) ukládá 

  
útvaru hlavního architekta a stavebního řádu zajistit potřebné úkony dle bodu č. 1) tohoto 

materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, T: 31.12.2018 

 vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 

  
 
ZM_M 66 
Žádost Římskokatolické farnosti Ostrava - Polanka n. O. o změnu 
smluvních termínů poskytnuté neinvestiční dotace na zachování a 
obnovu kulturní památky nebo historicky a architektonicky významné 
stavby pro rok 2018 a návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. 
2642/2018/ÚHAaSŘ 
  
Usnesení číslo: 0104/ZM1822/2 

(zn.předkl.) 
34 

  
k usnesení č. 10462/RMm1418/30 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního 

města Ostravy ze dne 11.7.2018, ev. č. 2642/2018/ÚHAaSŘ, mezi statutárním městem Ostrava a 

Římskokatolickou farností Ostrava - Polanka n. O., IČO: 45210543, se sídlem 1. května 

329/158, 725 25  Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
útvaru hlavního architekta a stavebního řádu zajistit potřebné úkony dle bodu č. 1) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, T: 31.12.2018 

 vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 

  



Statutární město Ostrava 
zastupitelstvo města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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ZM_M 67 
Žádost Římskokatolické farnosti Ostrava - Mariánské Hory o změnu 
smluvních termínů poskytnuté neinvestiční dotace na zachování a 
obnovu kulturní památky nebo historicky a architektonicky významné 
stavby pro rok 2018 a návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. 
2641/2018/ÚHAaSŘ 
  
Usnesení číslo: 0105/ZM1822/2 

(zn.předkl.) 
34 

  
k usnesení č. 10463/RMm1418/30 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního 

města Ostravy ze dne 11.7.2018, ev. č. 2641/2018/ÚHAaSŘ, mezi statutárním městem Ostrava a 

Římskokatolickou farností Ostrava - Mariánské Hory, IČO: 62348001, se sídlem Hozova 484/1, 

709 00  Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
útvaru hlavního architekta a stavebního řádu zajistit potřebné úkony dle bodu č. 1) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, T: 31.12.2018 

 vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 

  
 

ZM_M 68 
Žádost Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Ostravě o 
změnu smluvních termínů poskytnuté neinvestiční dotace na zachování 
a obnovu kulturní památky nebo historicky a architektonicky významné 
stavby pro rok 2018 a návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. 
2923/2018/ÚHAaSŘ 
  
Usnesení číslo: 0106/ZM1822/2 

(zn.předkl.) 
34 

  
k usnesení č. 00124/RM1822/3 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
o uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního 

města Ostravy ze dne 17.8.2018, ev. č. 2923/2018/ÚHAaSŘ, mezi statutárním městem Ostrava 



Statutární město Ostrava 
zastupitelstvo města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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a Farním sborem Českobratrské církve evangelické v Ostravě, IČO: 44938802, se sídlem 

Husovo náměstí 4, 702 00 Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
útvaru hlavního architekta a stavebního řádu zajistit potřebné úkony dle bodu č. 1) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, T: 31.12.2018 

 vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 

  
 

ZM_M 69 
Určení zastupitele, který bude ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., 
spolupracovat s úřadem územního plánování při pořizování územně 
plánovacích dokumentací a jejich změn 
  
Usnesení číslo: 0107/ZM1822/2 

(zn.předkl.) 
34 

  
k usnesení č. 00200/RM1822/4 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
paní Mgr. Zuzanu Bajgarovou jako určeného zastupitele ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., při 

pořizování územně plánovacích dokumentací a jejich změn na území statutárního města Ostravy 

  

 
ZM_M 98 
Návrh na uzavření “Smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti” v 
souvislosti se stavbou “Odkanalizování Přívozu na ÚČOV - 2. etapa, 1. 
část - křížení stoky OS s dálnicí” 
  
Usnesení číslo: 0108/ZM1822/2 

(zn.předkl.) 
34 

  
k usnesení č. 00267/RM1822/5 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
uzavřít  ”Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti”  v souvislosti se stavbou 

“Odkanalizování Přívozu na ÚČOV - 2. etapa, 1. část - křížení stoky OS s dálnicí” mezi 

povinným: 

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace 



Statutární město Ostrava 
zastupitelstvo města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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Sídlo: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle 

IČO: 65993390 

a 

oprávněným: 

Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
ZM_M 100 
Žádost Římskokatolické farnosti Ostrava - Hrušov o změnu smluvních 
termínů poskytnuté neinvestiční dotace na zachování a obnovu kulturní 
památky nebo historicky a architektonicky významné stavby pro rok 
2018 a návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. 
2662/2018/ÚHAaSŘ 
  
Usnesení číslo: 0109/ZM1822/2 

(zn.předkl.) 
34 

  
k usnesení č. 00323/RM1822/6 
  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
zastupitelstvu města 

o uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního 

města Ostravy ze dne 12.7.2018, ev. č. 2662/2018/ÚHAaSŘ, mezi statutárním městem Ostrava a 

Římskokatolickou farností Ostrava - Hrušov, IČO: 45210462, Divišova 228/15, 711 00  Slezská 

Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
útvaru hlavního architekta a stavebního řádu zajistit potřebné úkony dle bodu č. 1) tohoto 

materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, T: 31.12.2018 

 vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 

  
 

 


