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Přehled usnesení zastupitelstva městského obvodu dle čísel: 

Číslo usnesení Materiál Název 

0092/ZMOb1822/4/19 01/VED/01 Informace občanům o činnosti orgánů městského 

obvodu za období od 01.02.2019 do 04.04.2019 

0093/ZMOb1822/4/19 01/VED/02 Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva městského 

obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

0094/ZMOb1822/4/19 02/OFR/01 Žádost o prominutí poplatků z prodlení 

0095/ZMOb1822/4/19 02/OFR/02 Žádost o prominutí úroků z prodlení 

0096/ZMOb1822/4/19 02/OFR/03 Informace o zániku vymahatelnosti pohledávek 

0097/ZMOb1822/4/19 03/OIMH/01 Návrh na vydání Dodatku č. 2 ke Zřizovací listině 

Technických služeb Moravská Ostrava a Přívoz, 

příspěvkové organizace 

0098/ZMOb1822/4/19 04/OM/01 Návrh na prodej části pozemku parc. č. 1526/1 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

(ul. Kochanova) 

0099/ZMOb1822/4/19 04/OM/02 Žádost o svěření pozemku parc. č. 1581/76 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita 

ul. Repinova) 

0100/ZMOb1822/4/19 04/OM/03 Návrh na prodej pozemku parc. č. 957/4 v k. ú. Přívoz, 

obec Ostrava (lokalita ul. Ibsenova) 

0101/ZMOb1822/4/19 04/OM/04 Návrh záměru města prodat pozemky v k. ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava, lokalita Bachmačská 

0108/ZMOb1822/4/19 04/OM/05 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 

darovací v rámci stavby „Rekonstrukce JINDŘICH 

CENTER“ v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

(lokalita ul. Ostrčilova, Nádražní) 

0102/ZMOb1822/4/19 05/OŠR/01 Návrh na podání žádostí o poskytnutí dotací 

z Integrovaného regionálního operačního programu 

pro projekty Infrastruktura ZŠ III. 

0103/ZMOb1822/4/19 05/OŠR/02 Návrh na podání žádosti o poskytnutí dotace 

ze Státního fondu kinematografie pro projekt „Obnova 

digitální promítací techniky Minikina kavárna“ 

0104/ZMOb1822/4/19 05/OŠR/03 Aktualizace projektu „RS - Ostrava, Fifejdy II - 

XI. etapa, část A“ 

0105/ZMOb1822/4/19 05/OŠR/04 Návrh na vydání dodatku ke zřizovací listině ZŠ 

a MŠO, Ostrčilova 10, PO, IČ 61989037 
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Číslo usnesení Materiál Název 

0106/ZMOb1822/4/19 07/OVV/01 Souhrnná zpráva o vyjádření na písemné dotazy, 

připomínky a podněty podané členy zastupitelstva 

městského obvodu 

0107/ZMOb1822/4/19 07/OVV/02 Návrh na změnu složení Finančního výboru 

Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava 

a Přívoz 

 
 
Informace občanům o činnosti orgánů městského obvodu za období 
od 01.02.2019 do 04.04.2019 
  
Usnesení číslo: 0092/ZMOb1822/4/19 

01/VED/01 

Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) bere na vědomí 

  
informaci občanům o činnosti orgánů městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za období 

od  01.02.2019 do 04.04.2019 

  
  
  

Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz 
  
Usnesení číslo: 0093/ZMOb1822/4/19 

01/VED/02 

Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) bere na vědomí 

  
kontrolu plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu s termínem plnění od 07.01.2019 

do 14.03.2019 ve znění přílohy č. 1  

  
  
  

Žádost o prominutí poplatků z prodlení 
  
Usnesení číslo: 0094/ZMOb1822/4/19 

02/OFR/01 

k usnesení č. 0364/RMOb1822/7/19 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) bere na vědomí 

  
žádost //////////////////////////////////////////// ze dne 29.01.2019 o prominutí poplatků z prodlení ve 

znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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2) rozhodlo 

  
prominout poplatky z prodlení v rozsahu 90 % z částky 236.183,00 Kč, tj. 212.565,00 Kč, 

dlužníkům - ////////////////////////////////////// a ////////////////////////////////////////, oba trvale bytem 

Muglinovská 97/11, Ostrava - Muglinov, které jsou povinni uhradit věřiteli dle pravomocných 

rozhodnutí Okresního soudu v Ostravě č. j. 31 C 336/2000 a č. j. 68 Ro 3863/2003 

  
3) ukládá 

  
realizovat bod 2) tohoto usnesení 

  

  Zodpovídá: Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru T: 31.05.2019 
  
  

Žádost o prominutí úroků z prodlení 
  
Usnesení číslo: 0095/ZMOb1822/4/19 

02/OFR/02 

k usnesení č. 0366/RMOb1822/7/19 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) bere na vědomí 

  
žádost Komerční banky, a. s., IČ 45317054, se sídlem Na Příkopě 969/33, 114 07  Praha 1, 

ze dne 25.02.2019, o prominutí úroků z prodlení ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) rozhodlo 

  
neprominout úroky z prodlení ve výši 25.570,00 Kč Komerční bance, a. s., IČ 45317054, 

se sídlem Na Příkopě 969/33, 114 07 Praha 1, vzniklé pozdní úhradou dohody o narovnání 

č. 10431/2018/OM ze dne 20.04.2018 

  
3) ukládá 

  
realizovat bod 2) tohoto usnesení 

  

  Zodpovídá: Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru T: 31.05.2019 
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Informace o zániku vymahatelnosti pohledávek 
  
Usnesení číslo: 0096/ZMOb1822/4/19 

02/OFR/03 

k usnesení č. 0306/RMOb1822/6/19 
k usnesení č. 0429/RMOb1822/8/19 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) bere na vědomí 

  
a) informaci o zániku vymahatelnosti pohledávky po zemřelé //////////////////////////////, 

ve výši 52.995,00 Kč  

b) informaci o zániku vymahatelnosti pohledávky vůči společnosti SENSUALLE s. r. o. 

„v likvidaci“, dříve se sídlem Věšínova 1316/17, Ostrava - Zábřeh, IČ 27780848, 

ve výši 45.413,00 Kč 

c) informaci o zániku vymahatelnosti pohledávky vůči společnosti TEKARA 

TRADE s. r. o. - v likvidaci, dříve se sídlem Botanická 606/24, Brno, IČ 29281555, 

ve výši 32.327,00 Kč 

d) informaci o zániku vymahatelnosti pohledávky vůči bývalému nájemci bytu 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši 801.101,26 Kč 

  
2) ukládá 

  
realizovat odpis pohledávek dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

  Zodpovídá: Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru T: 31.05.2019 
  
  

Návrh na vydání Dodatku č. 2 ke Zřizovací listině Technických služeb 
Moravská Ostrava a Přívoz, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 0097/ZMOb1822/4/19 

03/OIMH/01 

k usnesení č. 0434/RMOb1822/8/19 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) bere na vědomí 

  
sdělení Magistrátu města Ostravy o odejmutí pozemků parc. č. 405/3, 405/4, 405/5, 405/8, 

405/9, 407/1, 407/2, 407/3 a 405/15 v  k. ú. Moravská Ostrava dle přílohy č. 3 

  
2) schvaluje 

  
Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině Technických služeb Moravská Ostrava a Přívoz, příspěvkové 

organizace, IČ 00097381, se sídlem Harantova 3152/28, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, 

ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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3) zmocňuje 

  
starostku městského obvodu a místostarostu městského obvodu Ing. Davida Witosze k podpisu 

dodatku dle bodu 2) tohoto usnesení 

  
4) ukládá 

  
realizovat bod 2) tohoto usnesení 

  

  Zodpovídá: Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru T: 30.04.2019 
  
  

Návrh na prodej části pozemku parc. č. 1526/1 v k. ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava (ul. Kochanova) 
  
Usnesení číslo: 0098/ZMOb1822/4/19 

04/OM/01 

k usnesení č. 0324/RMOb1822/6/19 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) projednalo 

  
žádost České republiky, Ministerstva obrany, Tychonova 221/1, Hradčany, 160 00 Praha, 

Agentury hospodaření s nemovitým majetkem MO - Oddělení územní správy nemovitého 

majetku Brno, Svatoplukova 2687/84, Židenice, 61500 Brno, IČ 60162694,  a žádost 

Společenství vlastníků Kochanova 2643, se sídlem Kochanova 2643/4, Moravská Ostrava, 

702 00 Ostrava, IČ 29394350, o koupi části pozemku parc. č. 1526/1 v k. ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava, ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) vydává 

  
nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat část pozemku parc. č. 1526/1, zastavěná plocha 

a nádvoří, zbořeniště, o výměře 190 m
2
 z celkové výměry 231 m

2
 dle zákresu v příloze č. 3 

předloženého materiálu v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního 

města Ostrava, svěřeného městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
3) ukládá 

  
informovat oba žadatele dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

  Zodpovídá: Ing. Ivo Bolek, vedoucí odboru T: 20.06.2019 
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Žádost o svěření pozemku parc. č. 1581/76 v k. ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava (lokalita ul. Repinova) 
  
Usnesení číslo: 0099/ZMOb1822/4/19 

04/OM/02 

k usnesení č. 0322/RMOb1822/6/19 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) rozhodlo 

  
požádat statutární město Ostrava o označení pozemku parc. č. 1581/76, ostatní plocha, zeleň, 

k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Moravská 

Ostrava a Přívoz za předpokladu, že statutární město Ostrava k uvedenému pozemku nabyde 

vlastnické právo 

  
2) ukládá 

  
realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  

  Zodpovídá: Ing. Ivo Bolek, vedoucí odboru T: 15.05.2019 
  
  

Návrh na prodej pozemku parc. č. 957/4 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava (lokalita 
ul. Ibsenova) 
  
Usnesení číslo: 0100/ZMOb1822/4/19 

04/OM/03 

k usnesení č. 0454/RMOb1822/8/19 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) rozhodlo 

  
prodat pozemek  parc. č. 957/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Přívoz, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města, svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, 

společnosti GT AUTOCAR s.r.o., se sídlem Panská 780/86, 715 00 Ostrava, IČ 05635560, 

za dohodnutou kupní cenu ve výši 233.500 Kč + zákonná sazba DPH, přičemž kupující uhradí 

správní poplatek za vklad vlastnického práva, a uzavřít kupní smlouvu ve znění přílohy č. 5 

předloženého materiálu  

  
2) zmocňuje 

  
místostarostku Ing. Valentinu Vaňkovou k podpisu kupní smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
3) ukládá 

  
realizovat bod 2) tohoto usnesení 

  

  Zodpovídá: Ing. Ivo Bolek, vedoucí odboru T: 31.07.2019 
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Návrh záměru města prodat pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava, lokalita Bachmačská 
  
Usnesení číslo: 0101/ZMOb1822/4/19 

04/OM/04 

k usnesení č. 0453/RMOb1822/8/19 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) rozhodlo 

  
o záměru města prodat: 

 pozemek parc. č. 1242/44, zahrada, o výměře 132 m
2
 

 pozemek parc. č. 1242/45, zahrada, o výměře 172 m
2
 

 pozemek parc. č. 1242/48, zahrada, o výměře 154 m
2
 

vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, z vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené 

městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
2) ukládá 

  
zveřejnit záměr dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

  Zodpovídá: Ing. Ivo Bolek, vedoucí odboru T: 31.05.2019 
  
  
Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací v rámci stavby 
„Rekonstrukce JINDŘICH CENTER“ v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 
(lokalita ul. Ostrčilova, Nádražní) 
  
Usnesení číslo: 0108/ZMOb1822/4/19 

04/OM/05 

k usnesení č. 0387/RMOb1822/7/19 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) projednalo 

  
žádost  o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě se společností Jindrich Plaza 

Development s.r.o., se sídlem Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 

IČ 27658899, vyplývající z ustanovení čl. II, odst. 2, 3, 5 a 7 Smlouvy č. 10182/2016/OM 

ze dne 20.04.2016, o poskytnutí práva provést stavbu „Rekonstrukce JINDŘICH CENTER“ 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) rozhodlo 

  
vyhradit si pravomoc rozhodnout o bezúplatném nabytí níže uvedených staveb  pozemních 

komunikací do vlastnictví statutárního města Ostravy se svěřením do správy městského 

obvodu, a to: 
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 chodníku a parkovací plochy přilehlé místní komunikaci na ul. Nádražní v rozsahu 

dle grafického znázornění v elektronické příloze č. 7 předloženého materiálu, kde je stavba 

označena názvem „Pozemní komunikace Nádražní“ 

 pozemní komunikace propojující ul. Ostrčilova a Zborovská v rozsahu dle grafického 

znázornění v elektronické příloze č. 7 předloženého materiálu, kde je stavba označena 

názvem „Pozemní komunikace Ostrčilova“ 

  
3) rozhodlo 

  
a) o bezúplatném nabytí  níže uvedených staveb pozemních komunikací do vlastnictví 

statutárního města Ostravy se svěřením do správy městského obvodu, a to: 

 chodníku a parkovací plochy přilehlé místní komunikaci na ul. Nádražní, 

v rozsahu dle grafického znázornění v elektronické příloze č. 7 předloženého materiálu, 

kde je stavba označena názvem „Pozemní komunikace Nádražní“ 

 pozemní komunikace propojující ul. Ostrčilova a Zborovská v rozsahu dle grafického 

znázornění v elektronické příloze č. 7 předloženého materiálu, kde je stavba označena 

názvem „Pozemní komunikace Ostrčilova“ 

b) o bezúplatném nabytí  níže uvedených částí pozemků a pozemků v  k. ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava, do vlastnictví statutárního města Ostravy se svěřením do správy 

městského obvodu, a to: 

 geometricky oddělené části pozemků parc. č. 1256/1 a parc. č. 1254 

o výměrách v jakých se budou nacházet pod stavbou označenou v elektronické 

příloze č. 7 předloženého materiálu názvem „Pozemní komunikace Nádražní“ 

 pozemek parc. č. 1013/70 a geometricky oddělené části pozemku parc. č. 1013/99 

o výměrách v jakých se budou nacházet pod stavbou označenou v elektronické 

příloze č. 7 předloženého materiálu názvem „Pozemní komunikace Ostrčilova“ 

c) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě darovací ve znění přílohy č. 5 předloženého materiálu 

vše za podmínky vydání předchozího souhlasu Rady města Ostravy s nabytím nemovitých věcí 

uvedených v bodech 3a) a 3b) tohoto usnesení 

  
4) zmocňuje 

  
místostarostku Ing. Valentinu Vaňkovou k podpisu smlouvy dle bodu 3c) tohoto usnesení 

  
5) ukládá 

  
realizovat bod 3) tohoto usnesení 

  

  Zodpovídá: Ing. Ivo Bolek, vedoucí odboru T: 31.12.2019 
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Návrh na podání žádostí o poskytnutí dotací z Integrovaného regionálního 
operačního programu pro projekty Infrastruktura ZŠ III. 
  
Usnesení číslo: 0102/ZMOb1822/4/19 

05/OŠR/01 

k usnesení č. 0760/RMOb1418/42/16 
k usnesení č. 0110/ZMOb1418/12/16 
k usnesení č. 1260/RMOb1418/52/17 
k usnesení č. 0181/ZMOb1418/15/17 
k usnesení č. 2414/RMOb1418/74/17 
k usnesení č. 0291/ZMOb1418/19/17 
k usnesení č. 3329/RMOb1418/91/18 
k usnesení č. 0399/ZMOb1418/23/18 
k usnesení č. 0413/RMOb1822/7/19 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) souhlasí 

  
a) s přípravou a podáním žádostí o poskytnutí dotací z Integrovaného regionálního 

operačního programu pro projekty Infrastruktura ZŠ III. dle důvodové zprávy 

b) se spolufinancováním projektů Infrastruktura ZŠ III. dle důvodové zprávy, 

které je podmíněno získáním dotací  z Integrovaného regionálního operačního programu 

  
2) zmocňuje 

  
starostku městského obvodu Ing. Zuzanu Ožanovou k podpisu žádostí dle bodu 1) tohoto 

usnesení 

  
3) ukládá 

  
realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  

  Zodpovídá: Ing. Miroslava Rychtáriková, vedoucí odboru T: 24.06.2021 
  
  

Návrh na podání žádosti o poskytnutí dotace ze Státního fondu 
kinematografie pro projekt „Obnova digitální promítací techniky Minikina 
kavárna“ 
  
Usnesení číslo: 0103/ZMOb1822/4/19 

05/OŠR/02 

k usnesení č. 0482/RMOb1822/8/19 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) souhlasí 

  
a) s přípravou a podáním žádosti o poskytnutí dotace ze Státního fondu kinematografie 

pro projekt „Obnova digitální promítací techniky Minikina kavárna“ dle důvodové zprávy 
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b) se spolufinancováním projektu „Obnova digitální promítací techniky Minikina kavárna“ 

dle důvodové zprávy, které je podmíněné získáním dotace ze Státního fondu 

kinematografie 

  
2) zmocňuje 

  
starostku městského obvodu Ing. Zuzanu Ožanovou k podpisu žádosti dle bodu 1) tohoto 

usnesení 

  
3) ukládá 

  
realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  

  Zodpovídá: Ing. Miroslava Rychtáriková, vedoucí odboru T: 24.06.2019 
  
  

Aktualizace projektu „RS - Ostrava, Fifejdy II - XI. etapa, část A“ 
  
Usnesení číslo: 0104/ZMOb1822/4/19 

05/OŠR/03 

k usnesení č. 0082/ZMOb1822/3/19 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) schvaluje 

  
a) aktualizaci Projektu s názvem „RS - Ostrava, Fifejdy II - XI. etapa, část A“ dle nařízení 

vlády 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

b) schvaluje dofinancování Projektu s názvem „RS - Ostrava, Fifejdy II - XI. etapa, část A“ 

dle nařízení vlády 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, z vlastních zdrojů 

v minimální výši 50 % uznatelných nákladů a plné výši nákladů 

neuznatelných, dle důvodové zprávy předloženého materiálu podmíněné schválením 

dotace z programu Regenerace veřejných prostranství na sídlištích 

  
  
  

Návrh na vydání dodatku ke zřizovací listině ZŠ a MŠO, Ostrčilova 10, PO, 
IČ 61989037 
  
Usnesení číslo: 0105/ZMOb1822/4/19 

05/OŠR/04 

k usnesení č. 0490/RMOb1822/8/19 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) schvaluje 

  
Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině Základní školy a Mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, 

příspěvkové organizace, IČ 61989037, ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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2) zmocňuje 

  
starostku městského obvodu a místostarostku městského obvodu Mgr. Alenu Pataky k podpisu 

dodatku ke zřizovací listině dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
3) ukládá 

  
realizovat body 1) a 2) tohoto usnesení 

  

  Zodpovídá: Ing. Miroslava Rychtáriková, vedoucí odboru T: 30.06.2019 
  
  

Souhrnná zpráva o vyjádření na písemné dotazy, připomínky a podněty 
podané členy zastupitelstva městského obvodu 
  
Usnesení číslo: 0106/ZMOb1822/4/19 

07/OVV/01 

Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) bere na vědomí 

  
předloženou souhrnnou zprávu o písemném vyřízení dotazů podaných členy zastupitelstva 

městského obvodu na zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

konaném dne 25.02.2019 ve znění příloh č. 1 - 3 

  
  
  

Návrh na změnu složení Finančního výboru Zastupitelstva městského 
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
  
Usnesení číslo: 0107/ZMOb1822/4/19 

07/OVV/02 

Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) odvolává 

  
člena Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

Ing. Kamila Tomáše ke dni 29.04.2019 

  
2) jmenuje 

  
s účinností od 30.04.2019 za člena Finančního výboru Zastupitelstva Moravská Ostrava 

a Přívoz Mgr. Martina Kučeru 

  
3) ukládá 

  
realizovat bod 1) - 2) tohoto usnesení, zajistit aktualizaci členů finančního výboru a zajistit 

aktualizaci zveřejnění na webových stránkách městského obvodu 

  

  Zodpovídá: Ing. Pavlína Mučková, vedoucí odboru T: 03.05.2019 
 


