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Přehled usnesení zastupitelstva městského obvodu dle čísel: 

Číslo usnesení Materiál Název 

0136/ZMOb1822/6/19 01/VED/01 Informace občanům o činnosti orgánů městského 

obvodu za období od 10.05.2019 do 15.08.2019 

0138/ZMOb1822/6/19 01/VED/02 Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva městského 

obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

0139/ZMOb1822/6/19 02/OFR/01 Hospodaření městského obvodu Moravská Ostrava 

a Přívoz za I. pololetí roku 2019 

0140/ZMOb1822/6/19 02/OFR/02 Informace o zániku vymahatelnosti pohledávek 

0141/ZMOb1822/6/19 02/OFR/03 Žádosti o prominutí poplatků z prodlení a úroků 

z prodlení (tzv. generální pardon) 

0142/ZMOb1822/6/19 02/OFR/04 Žádost o uzavření dohody o splátkách dlužné částky 

0143/ZMOb1822/6/19 02/OFR/05 Žádost o prominutí poplatků z prodlení 

0144/ZMOb1822/6/19 04/OM/01 Žádost o stanovisko ke svěření pozemku 

parc. č. 2221/6 v k. ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava (ul. Hornopolní) 

0145/ZMOb1822/6/19 04/OM/02 Žádost o koupi pozemku p. č. st. 3143 v k. ú. Přívoz, 

obec Ostrava (lokalita Božkova) 

0146/ZMOb1822/6/19 04/OM/03 Žádost o koupi pozemků parc. č. 2083/1, 

parc. č. 2084/1, parc. č. 2096/4 a části pozemku 

parc. č. 3620/4 vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava (lokalita Nákladní, Mariánskohorská) 

0147/ZMOb1822/6/19 04/OM/04 Žádost o koupi pozemku p. p. č. 1354 v k. ú. Přívoz, 

obec Ostrava (lokalita Přednádraží) 

0148/ZMOb1822/6/19 04/OM/05 Žádost o prodej části pozemku parc. č. 2356/21 

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

Sládkova) 

0149/ZMOb1822/6/19 04/OM/06 Návrh záměru prodat jednotku č. 2897/4 v domě, 

včetně spoluvlastnického podílu na společných částech 

domu, a pozemku v k. ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava (lokalita Josefa Brabce) 

0150/ZMOb1822/6/19 04/OM/07 Žádost o prodej části pozemku p. p. č. 382/5 

v k. ú. Přívoz, obec Ostrava (lokalita Newtonova) 
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Číslo usnesení Materiál Název 

0151/ZMOb1822/6/19 04/OM/08 Žádost o stanovisko k záměru města směnit pozemek 

parc. č. 508/1, zast. pl. a nádvoří, na kterém stojí 

bytový dům č. p. 1711 ve vlastnictví žadatele, 

za pozemek parc. č. 2957/28, na kterém se nachází 

stavba komunikace ve vlastnictví statutárního města 

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

(lokalita ul. A. Macka, ul. Průmyslová) 

0137/ZMOb1822/6/19 04/OM/09 Žádost o koupi pozemku parc. č. 293/7 a parc. č. 293/1 

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

ul. Porážkova, Švabinského) 

0152/ZMOb1822/6/19 04/OM/10 Žádost o stanovisko k záměru města prodat část 

pozemku parcela č. 1262/1, k. ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava (lokalita ul. 30. dubna, Nádražní) 

0153/ZMOb1822/6/19 04/OM/11 Žádost o koupi pozemků p. č. st. 467, p. p. č. 525, 

p. č. st. 395 a p. p. č. 1383, vše v k. ú. Přívoz, obec 

Ostrava (lokalita ul. Terezy Novákové) 

0154/ZMOb1822/6/19 04/OM/12 Návrh na prodej pozemku parc. č. 1004/3, 

k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita 

ul. Sadová) 

0155/ZMOb1822/6/19 04/OM/13 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 452/11, 

k. ú. Přívoz, obec Ostrava (areál Waldorfské školy) 

0156/ZMOb1822/6/19 04/OM/14 Žádost o koupi části pozemku parc. č. 3636/1 

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

ul. Pohraniční, Místecká) 

0157/ZMOb1822/6/19 04/OM/15 Žádost o koupi pozemku parc. č. 1289/29, 

jehož součástí je budova bez č. p. a části pozemku 

parc. č. 1289/1, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

(lokalita vnitroblok Českobratrská) 

0158/ZMOb1822/6/19 04/OM/16 Žádost o stanovisko k záměru města prodat část 

pozemku parc. č. 3479/4 v k. ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava (lokalita ul. Pivovarská, Vojanova) 

0159/ZMOb1822/6/19 04/OM/17 Žádost o stanovisko k záměru města prodat pozemky 

parc. č. 1080/2 a parc. č. 1080/10, k. ú. Moravská 

Ostrava (lokalita ul. Suchardova) 
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Číslo usnesení Materiál Název 

0160/ZMOb1822/6/19 04/OM/18 Žádost o stanovisko k záměru města odejmout 

pozemek parc. č. 461/2 a vykoupit na něm stojící 

budovu občanské vybavenosti č. p. 3338, 

vše k. ú. Moravská Ostrava, ve vlastnictví cizího 

vlastníka (lokalita ul. Zámecká) 

0161/ZMOb1822/6/19 04/OM/19 Žádost o koupi pozemku parc. č. 3010/3 

k. ú. Moravská Ostrava (lokalita ul. Válcovní) 

0162/ZMOb1822/6/19 04/OM/20 Žádost o stanovisko k záměru města bezúplatně nabýt 

pozemek parc. č. 2379/27, k. ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava a svěřit jej městskému obvodu (lokalita 

ul. Hornopolní) 

0163/ZMOb1822/6/19 04/OM/21 Návrh na prodej pozemku parc. č. 295/3, 

k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita 

ul. Brandlova) 

0164/ZMOb1822/6/19 05/OŠR/01 Zapojení městského obvodu Moravská Ostrava 

a Přívoz do Místní agendy 21 

0165/ZMOb1822/6/19 05/OŠR/02 Návrh na podání žádosti o dotaci a spolufinancování 

projektu „RS - Ostrava, Fifejdy II - VII. etapa, část A“ 

0166/ZMOb1822/6/19 05/OŠR/03 Návrh na poskytnutí programových dotací z rozpočtu 

SMO, MOb MOaP, pro oblast kultury (uměleckých 

aktivit - vizuálního, hudebního, scénického, literárního 

a ostatního umění) v roce 2019 - 2. kolo 

0167/ZMOb1822/6/19 05/OŠR/04 Návrh na poskytnutí programových dotací z rozpočtu 

SMO, MOb MOaP, pro oblast sportu, ekologické 

výchovy, volnočasových a zájmově vzdělávacích 

aktivit v roce 2019 - 2. kolo 

0168/ZMOb1822/6/19 05/OŠR/05 Návrh na souhlas s podáním žádosti o dotaci 

ze státního rozpočtu na rok 2020 pro poskytovatele 

sociálních služeb 

0169/ZMOb1822/6/19 05/OŠR/06 Návrh na podání žádosti o dotaci a spolufinancování 

projektu „Terénní práce 2020“ 

0170/ZMOb1822/6/19 05/OŠR/07 Individuální žádost Tělovýchovné jednoty Ostrava, 

IČ 00561916, o poskytnutí mimořádné investiční 

dotace 
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Číslo usnesení Materiál Název 

0171/ZMOb1822/6/19 05/OŠR/09 Aktualizace projektů „Spoznajme sa navzájom“ 

a „Se seniory od Ostravy po Čadcu“ 

0172/ZMOb1822/6/19 05/OŠR/10 Návrh na zrušení Zásad pro poskytování dotací 

z rozpočtu statutárního města Ostravy, městského 

obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

0173/ZMOb1822/6/19 07/OVV/01 Souhrnná zpráva o vyjádření na písemné dotazy, 

připomínky a podněty podané členy zastupitelstva 

městského obvodu 

Materiály, k nimž nebylo usnesení přijato: 

Materiál Název  

05/OŠR/08 Žádost o peněžitý dar 

 
 
Informace občanům o činnosti orgánů městského obvodu za období 
od 10.05.2019 do 15.08.2019 
  
Usnesení číslo: 0136/ZMOb1822/6/19 

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  10.05.2019 do 15.08.2019 

  
  

Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz 
  
Usnesení číslo: 0138/ZMOb1822/6/19 

01/VED/02 

Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) bere na vědomí 

  
kontrolu plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu s termínem plnění od 18.04.2019 

do 18.07.2019 ve znění přílohy č. 1  
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Hospodaření městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za I. pololetí 
roku 2019 
  
Usnesení číslo: 0139/ZMOb1822/6/19 

02/OFR/01 

k usnesení č. 0981/RMOb1822/15/19 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) bere na vědomí 

  
hospodaření městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za I. pololetí roku 2019 dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu 

  
  
  

Informace o zániku vymahatelnosti pohledávek 
  
Usnesení číslo: 0140/ZMOb1822/6/19 

02/OFR/02 

k usnesení č. 0702/RMOb1822/11/19 
k usnesení č. 0854/RMOb1822/13/19 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) bere na vědomí 

  
a) informaci o zániku vymahatelnosti pohledávky po zemřelém nájemci bytu 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši 326.309,36 Kč 

b) informaci o zániku vymahatelnosti pohledávky po zemřelém nájemci bytu 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši 1.241.545,89 Kč 

c) informaci o zániku vymahatelnosti pohledávky po zemřelém nájemci bytu 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši 462.787,00 Kč 

d) informaci o zániku vymahatelnosti pohledávky vůči společnosti CK FILIP s. r. o. 

„v likvidaci“, IČ 62300121, dříve se sídlem Puchmajerova 489/7, Ostrava - Moravská 

Ostrava, ve výši 230.518,00 Kč 

  
2) ukládá 

  
realizovat odpis pohledávek dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

  Zodpovídá: Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru T: 30.09.2019 
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Žádosti o prominutí poplatků z prodlení a úroků z prodlení (tzv. generální 
pardon) 
  
Usnesení číslo: 0141/ZMOb1822/6/19 

02/OFR/03 

k usnesení č. 0853/RMOb1822/13/19 
k usnesení č. 0919/RMOb1822/14/19 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) bere na vědomí 

  
žádosti o prominutí poplatků z prodlení a úroků z prodlení vzniklých z titulu prodlení 

s úhradou nájemného za pronájem bytů, těchto žadatelů: 

a) ////////////////// ze dne 12.06.2019 ve znění přílohy č. 2 předloženého materiálu 

b) ///////////// ze dne 28.06.2019 ve znění přílohy č. 3 předloženého materiálu 

c) ///////////////// ze dne 17.07.2019 ve znění přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
2) rozhodlo 

  
prominout ve výši 100 % poplatky z prodlení a úroky z prodlení ve znění přílohy č. 1 

předloženého materiálu, těmto dlužníkům: 

a) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši 70.271,00 Kč 

b) /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši 109.447,00 Kč  

c) //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši 254.117,00 Kč 

  
3) ukládá 

  
realizovat bod 2) tohoto usnesení 

  

  Zodpovídá: Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru T: 30.09.2019 
 
  

Žádost o uzavření dohody o splátkách dlužné částky 
  
Usnesení číslo: 0142/ZMOb1822/6/19 

02/OFR/04 

k usnesení č. 0983/RMOb1822/15/19 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) bere na vědomí 

  
žádost //////////////////// o uzavření dohody o splátkách dlužné částky ve znění přílohy č. 1 

předloženého materiálu  
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2) rozhodlo 

  
uzavřít s dlužnicí - ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, dohodu o splátkách 

dlužné částky dle vzorové dohody schválené usnesením Zastupitelstva městského obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz č. 0688/ZMOb1014/18/14 ze dne 27.02.2014 ve výši 52.556,00 Kč 

(dlužné nájemné za pronájem bytu a náklady soudních řízení) v 58 měsíčních splátkách 

po 900,00 Kč a jedné splátce ve výši 356,00 Kč s úhradou první splátky od měsíce září 2019 

za podmínky, že dohoda o splátkách dlužné částky bude ze strany dlužnice podepsána 

a doručena věřiteli do 30 dnů ode dne, kdy byl text dohody doručen dlužnici 

  
3) ukládá 

  
realizovat bod 2) tohoto usnesení 

  

  Zodpovídá: Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru T: 15.10.2019 
  
  

Žádost o prominutí poplatků z prodlení 
  
Usnesení číslo: 0143/ZMOb1822/6/19 

02/OFR/05 

k usnesení č. 0984/RMOb1822/15/19 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) bere na vědomí 

  
žádost ////////////////////// o prominutí poplatků z prodlení ze dne 22.07.2019 ve znění přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  
2) rozhodlo 

  
prominout poplatky z prodlení v rozsahu 90 % z částky 577.054,00 Kč, tj. 519.349,00 Kč, 

dlužnici /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, které je povinna uhradit 

věřiteli dle pravomocného rozhodnutí Okresního soudu v Ostravě 

  
3) ukládá 

  
realizovat bod 2) tohoto usnesení 

  

  Zodpovídá: Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru T: 30.09.2019 
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Žádost o stanovisko ke svěření pozemku parc. č. 2221/6 v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava (ul. Hornopolní) 
  
Usnesení číslo: 0144/ZMOb1822/6/19 

04/OM/01 

k usnesení č. 0714/RMOb1822/11/19 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) projednalo 

  
žádost Magistrátu města Ostravy o stanovisko ke svěření pozemku parc. č. 2221/6 

v k. ú  Moravská Ostrava, obec Ostrava, ul. Mariánskohorská,  ve znění přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  
2) vydává 

  
souhlasné stanovisko k záměru města svěřit pozemek parc. č. 2221/6, ostatní plocha, jiná 

plocha, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, městskému obvodu Moravská Ostrava 

a Přívoz 

  
3) ukládá 

  
předložit stanovisko dle bodu 2) tohoto usnesení statutárnímu městu Ostrava 

  

  Zodpovídá: Jana Pánková, vedoucí oddělení evidence majetku T: 15.10.2019 
  
  

Žádost o koupi pozemku p. č. st. 3143 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava (lokalita 
Božkova) 
  
Usnesení číslo: 0145/ZMOb1822/6/19 

04/OM/02 

k usnesení č. 0784/RMOb1822/12/19 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) projednalo 

  
žádost společnosti Fraptix s.r.o., V Zátiší 810/1, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, 

IČ 06677843, o koupi pozemku p. č. st. 3143, v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, lokalita Božkova, 

ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) vydává 

  
souhlasné stanovisko k záměru města prodat pozemek p. č. st. 3143, zastavěná plocha 

a nádvoří, v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený 

městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
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3) ukládá 

  
předložit stanovisko dle bodu 2) tohoto usnesení statutárnímu městu Ostrava 

  

  Zodpovídá: Jana Pánková, vedoucí oddělení evidence majetku T: 15.10.2019 
  
  

Žádost o koupi pozemků parc. č. 2083/1, parc. č. 2084/1 parc. č. 2096/4 a části 
pozemku parc. č. 3620/4 vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita 
Nákladní, Mariánskohorská) 
  
Usnesení číslo: 0146/ZMOb1822/6/19 

04/OM/03 

k usnesení č. 0859/RMOb1822/13/19 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) projednalo 

  
žádost /////////////////////////////////////////////////////, o koupi pozemků parc. č. 2083/1, parc. č. 2084/1 

a části pozemku parc. č. 3620/4 ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřených 

městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, a žádost Magistrátu města Ostravy 

o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 2096/4 ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 

nesvěřeného městskému obvodu, vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, lokalita 

Nákladní, Mariánskohorská, ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) vydává 

  
a) souhlasné stanovisko k záměru města prodat: 

 pozemek parc. č. 2083/1, ostatní plocha, manipulační plocha 

 pozemek parc. č. 2084/1, ostatní plocha, manipulační plocha 

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

svěřeno městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

 pozemek parc. č. 2096/4, ostatní plocha, jiná plocha, v k. ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřený městskému obvodu, 

za předpokladu, že pozemek parc. č. 2096/1, ostatní plocha, jiná plocha, 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, bude ve vlastnictví žadatele 

b) nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat část pozemku parc. č. 3620/4, ostatní 

plocha, silnice, v rozsahu dle zákresu v situačním snímku ve znění přílohy č. 3 

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

města Ostrava, svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
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3) ukládá 

  
předložit stanovisko dle bodu 2) tohoto usnesení statutárnímu městu Ostrava 

  

  Zodpovídá: Jana Pánková, vedoucí oddělení evidence majetku T: 15.10.2019 
  
  

Žádost o koupi pozemku p. p. č. 1354 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava (lokalita 
Přednádraží) 
  
Usnesení číslo: 0147/ZMOb1822/6/19 

04/OM/04 

k usnesení č. 0860/RMOb1822/13/19 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) projednalo 

  
žádost společnosti Ostravské opravny a strojírny, s.r.o., se sídlem Na Valše 237/21, 

702 00 Ostrava - Přívoz, IČ 46581979, o koupi pozemku p. p. č. 1354 v k. ú. Přívoz, obec 

Ostrava, lokalita Přednádraží, ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) vydává 

  
souhlasné stanovisko k záměru města prodat pozemek p. p. č. 1354, ostatní plocha, jiná plocha, 

v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený městskému 

obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
3) ukládá 

  
předložit stanovisko dle bodu 2) tohoto usnesení statutárnímu městu Ostrava 

  

  Zodpovídá: Jana Pánková, vedoucí oddělení evidence majetku T: 15.10.2019 
 
  

Žádost o prodej části pozemku parc. č. 2356/21 v k. ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava (lokalita Sládkova) 
  
Usnesení číslo: 0148/ZMOb1822/6/19 

04/OM/05 

k usnesení č. 0931/RMOb1822/14/19 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) projednalo 

  
žádost Stavebního bytového družstva Hlubina Ostrava - Zábřeh, Rudná 1131/70, Zábřeh, 

700 30 Ostrava, IČ 00051071, o koupi části pozemku parc. č. 2356/21 v k. ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava, lokalita Sládkova, ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 
 



Statutární město Ostrava 
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
zastupitelstvo městského obvodu 

Usnesení 

Strana 12/29  

2) vydává 

  
souhlasné stanovisko k záměru města  prodat část pozemku parc. č. 2356/21, ostatní plocha, 

zeleň, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 

svěřeného městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, o výměře 6 m
2
 z celkové výměry 

2877 m
2
 dle zákresu v situačním snímku ve znění přílohy č. 3  předloženého materiálu  

  
3) ukládá 

  
předložit stanovisko dle bodu 2) tohoto usnesení statutárnímu městu Ostrava 

  

  Zodpovídá: Jana Pánková, vedoucí oddělení evidence majetku T: 15.10.2019 
  
  

Návrh záměru prodat jednotku č. 2897/4 v domě, včetně spoluvlastnického 
podílu na společných částech domu, a pozemku v k. ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava (lokalita Josefa Brabce) 
  
Usnesení číslo: 0149/ZMOb1822/6/19 

04/OM/06 

k usnesení č. 0929/RMOb1822/14/19 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) projednalo 

  
žádost ////////////////////////////////////////////////////, o koupi jednotky č. 2897/4, byt, v domě č. p. 2897 

(Josefa Brabce 21), ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) schvaluje 

  
záměr prodat jednotku č. 2897/4 - byt,  v domě č. p. 2897, stojícím na pozemku parc. č. 2206/3, 

se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu, a pozemku  ve výši 2705/142631, 

vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

  
3) ukládá 

  
zveřejnit záměr dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

  Zodpovídá: Jana Pánková, vedoucí oddělení evidence majetku T: 15.10.2019 
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Žádost o prodej části pozemku p. p. č. 382/5 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 
(lokalita Newtonova) 
  
Usnesení číslo: 0150/ZMOb1822/6/19 

04/OM/07 

k usnesení č. 0930/RMOb1822/14/19 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) projednalo 

  
žádost ////////////////////////////////////////////, o koupi částí pozemku p. p. č. 382/5 v k. ú. Přívoz, 

obec Ostrava, lokalita Newtonova ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) vydává 

  
a) souhlasné stanovisko k záměru města prodat část pozemku p. p. č. 382/5, ostatní plocha, 

ostatní komunikace, o celkové výměře cca 15 m
2
  z celkové výměry 1081 m

2
, 

v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 

svěřeného městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, dle zákresu v situačním snímku 

ve znění přílohy č. 3 předloženého materiálu,  označenou jako část A 

b) nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat část pozemku p. p. č. 382/5, ostatní plocha, 

ostatní komunikace, v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 

svěřeného městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, dle zákresu v situačním snímku 

ve znění přílohy č. 3 předloženého materiálu,  označenou jako část B 

  
3) ukládá 

  
předložit stanovisko dle bodu 2) tohoto usnesení statutárnímu městu Ostrava 

  

  Zodpovídá: Jana Pánková, vedoucí oddělení evidence majetku T: 15.10.2019 
  
  

Žádost o stanovisko k záměru města směnit pozemek parc. č. 508/1, 
zast. pl. a nádvoří, na kterém stojí bytový dům č. p. 1711 ve vlastnictví 
žadatele, za pozemek parc. č. 2957/28, na kterém se nachází stavba 
komunikace ve vlastnictví statutárního města Ostravy, vše v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. A. Macka, ul. Průmyslová) 
  
Usnesení číslo: 0151/ZMOb1822/6/19 

04/OM/08 

k usnesení č. 0939/RMOb1822/14/19 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) projednalo 

  
žádost odboru majetkového Magistrátu města Ostravy o stanovisko k záměru směny pozemků 

parc. č. 508/1, zast. plocha a nádvoří, o výměře 175 m
2
, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava 

a Přívoz, na němž stojí bytový dům č. p. 1711 ve vlastnictví 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, za pozemek parc. č. 2957/28, 



Statutární město Ostrava 
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
zastupitelstvo městského obvodu 

Usnesení 

Strana 14/29  

ost. plocha, ostatní komunikace, o výměře 156 m
2
, ve vlastnictví žadatelky, na kterém 

se nachází stavba komunikace ve vlastnictví statutárního města Ostravy, ve znění přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  
2) vydává 

  
nesouhlasné stanovisko k záměru města směnit pozemek parc. č. 508/1, zast. plocha a nádvoří, 

o výměře 175 m
2
, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, obec Ostrava, na němž stojí 

bytový dům č. p. 1711 cizího vlastníka za pozemek parc. č. 2957/28, ost. plocha, ostatní 

komunikace, o výměře 156 m
2
 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví cizího 

vlastníka, na kterém se nachází stavba pozemní komunikace ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy 

  
3) ukládá 

  
informovat statutární město Ostrava o stanovisko dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

  Zodpovídá: Jana Pánková, vedoucí oddělení evidence majetku T: 30.09.2019 
 
  

Žádost o koupi pozemku parc. č. 293/7 a parc. č. 293/1 v k.ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Porážkova, Švabinského) 
  
Usnesení číslo: 0137/ZMOb1822/6/19 

04/OM/09 

k usnesení č. 0796/RMOb1822/12/19 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) projednalo 

  
žádost společnosti ette capital a.s., IČ 04029518, se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 

110 00 Praha 1, o koupi pozemků parc. č. 293/7, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, 

a pozemku parc. č. 293/1, ostatní plocha - ostatní komunikace, k. ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava, ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) vydává 

  
a) souhlasné stanovisko k záměru města prodat pozemek parc. č. 293/7, zastavěná plocha 

a nádvoří, zbořeniště, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, z vlastnictví statutárního 

města Ostrava, svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz  

b) nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat pozemek parc. č. 293/1, ostatní plocha, 

ostatní komunikace, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, z vlastnictví statutárního města 

Ostrava, svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz  

  
 
 



Statutární město Ostrava 
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
zastupitelstvo městského obvodu 

Usnesení 

Strana 15/29  

3) ukládá 

  
předložit stanovisko dle bodu 2) tohoto usnesení statutárnímu městu Ostrava 

  

  Zodpovídá: Jana Pánková, vedoucí oddělení evidence majetku T: 30.09.2019 
  
  

Žádost o stanovisko k záměru města prodat část pozemku parcela č. 1262/1, 
k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. 30. dubna, Nádražní) 
  
Usnesení číslo: 0152/ZMOb1822/6/19 

04/OM/10 

k usnesení č. 0797/RMOb1822/12/19 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) projednalo 

  
žádost Magistrátu města Ostravy, odboru majetkového, o stanovisko k záměru města prodat 

část pozemku parc. č. 1262/1, ostatní plocha, zeleň, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) vydává 

  
souhlasné stanovisko k záměru města prodat část pozemku parc. č. 1262/1, ostatní plocha, 

zeleň, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 

svěřeného městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, o výměře cca 130 m
2
, dle zákresu 

ve snímku katastrální mapy ve znění přílohy č. 3 předloženého materiálu, přičemž výměra 

bude upřesněna geometrickým plánem 

  
3) ukládá 

  
předložit stanovisko dle bodu 2) tohoto usnesení statutárnímu městu Ostrava 

  

  Zodpovídá: Jana Pánková, vedoucí oddělení evidence majetku T: 30.09.2019 
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Žádost o koupi pozemků p. č. st. 467, p. p. č. 525, p. č. st. 395 a p. p. č. 1383, 
vše v k. ú. Přívoz, obec Ostrava (lokalita ul. Terezy Novákové) 
  
Usnesení číslo: 0153/ZMOb1822/6/19 

04/OM/11 

k usnesení č. 0933/RMOb1822/14/19 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) projednalo 

  
žádost společnosti SNABYTEK COMPANY s.r.o., se sídlem Ve Statku 1966/2, 

748 01 Hlučín, IČ 28618203, o koupi pozemků p. č. st. 467, zastavěná plocha a nádvoří, 

p. p. č. 525, zahrada, p. č. st. 395, zastavěná plocha a nádvoří, a p. p. č. 1383, ostatní 

plocha, vše v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených 

do správy městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, ve znění přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  
2) vydává 

  
souhlasné stanovisko k záměru města prodat  pozemky p. č. st. 467, zastavěná plocha 

a nádvoří, p. p. č. 525, zahrada, p. č. st. 395, zastavěná plocha a nádvoří, a p. p. č. 1383, ostatní 

plocha, vše v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené 

do správy městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, za podmínky realizace výběru 

kupujícího formou výběrového řízení, přičemž kritériem výběru kupujícího bude: 

a) nabízená výše kupní ceny 

b) způsob využití prodávaných pozemků kupujícím vůči stávající bytové zástavě 

  
3) ukládá 

  
předložit stanovisko dle bodu 2) tohoto usnesení statutárnímu městu Ostrava 

  

  Zodpovídá: Jana Pánková, vedoucí oddělení evidence majetku T: 30.09.2019 
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Návrh na prodej pozemku parc. č. 1004/3, k. ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava (lokalita ul. Sadová) 
  
Usnesení číslo: 0154/ZMOb1822/6/19 

04/OM/12 

k usnesení č. 0934/RMOb1822/14/19 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) rozhodlo 

  
prodat pozemek parc. č. 1004/3, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Moravská Ostrava, obec 

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

Ostrava a Přívoz, společnosti Daf STAVBY s.r.o., se sídlem Hornopolní 131/12, Moravská 

Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 25907042, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem 

ve výši 250.000 Kč, přičemž kupující uhradí náklady vynaložené na vypracování znaleckého 

posudku a správní poplatek za vklad vlastnického práva, a uzavřít kupní smlouvu 

ve znění přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
2) zmocňuje 

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

  
3) ukládá 

  
realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  

  Zodpovídá: Jana Pánková, vedoucí oddělení evidence majetku T: 31.10.2019 
 
  

Návrh na bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 452/11, k. ú. Přívoz, obec 
Ostrava (areál Waldorfské školy) 
  
Usnesení číslo: 0155/ZMOb1822/6/19 

04/OM/13 

k usnesení č. 0946/RMOb1822/14/19 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) rozhodlo 

  o bezúplatném nabytí pozemku parc. č. 452/11 v k.ú. Přívoz, obec Ostrava,  z vlastnictví České 

republiky, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo 

nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, IČ 69797111, do vlastnictví statutárního města 

Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, a uzavřít smlouvu o bezúplatném 

převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva  ve znění přílohy č. 4 

předloženého materiálu 

  
2) zmocňuje 

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

  
realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  

  Zodpovídá: Jana Pánková, vedoucí oddělení evidence majetku T: 31.10.2019 
  
  

Žádost o koupi části pozemku parc. č. 3636/1 v k. ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava (lokalita ul. Pohraniční, Místecká) 
  
Usnesení číslo: 0156/ZMOb1822/6/19 

04/OM/14 

k usnesení č. 0935/RMOb1822/14/19 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) projednalo 

  
žádost společnosti Třinecké železárny a.s., se sídlem Průmyslová 1000, 73961 Třinec, Staré 

Město, IČ 18050646, o koupi části pozemku parc. č. 3636/1, ostatní plocha, ostatní 

komunikace, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 

svěřený do správy městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, ve znění přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  
2) vydává 

  
souhlasné stanovisko k záměru města prodat část pozemku parc. č. 3636/1, ostatní plocha, 

ostatní komunikace, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, svěřeného městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, dle zákresu na situačním 

snímku ve znění přílohy č. 3 předloženého materiálu, s podmínkou zachování plochy š. 1 m 

od komunikace ve vlastnictví statutárního města Ostravy  

  
3) ukládá 

  
předložit stanovisko dle bodu 2) tohoto usnesení statutárnímu městu Ostrava 

  

  Zodpovídá: Jana Pánková, vedoucí oddělení evidence majetku T: 30.09.2019 
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Žádost o koupi pozemku parc. č. 1289/29, jehož součástí je budova bez č. p., 
a části pozemku parc. č. 1289/1, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
(lokalita vnitroblok Českobratrská) 
  
Usnesení číslo: 0157/ZMOb1822/6/19 

04/OM/15 

k usnesení č. 0996/RMOb1822/15/19 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) projednalo 

  
žádost /////////////////////////////////////////////////////////////////////////, o koupi pozemku parc. č. 1289/29, 

zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p., a části pozemku parc. č. 1289/1, 

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

  
2) vydává 

  
souhlasné stanovisko k záměru města prodat pozemek parc. č. 1289/29, zastavěná plocha 

a nádvoří, jehož součástí je budova bez č. p., výroba (bývalá brusírna), a část pozemku 

parc. č. 1289/1 o výměře 67 m
2
, která je dle geometrického plánu č. 5916-91/2018 označena 

jako pozemek parc. č. 1289/31, vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví 

statutárního města Ostrava, svěřeno městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
3) ukládá 

  
předložit stanovisko dle bodu 2) tohoto usnesení statutárnímu městu Ostrava 

  

  Zodpovídá: Jana Pánková, vedoucí oddělení evidence majetku T: 30.09.2019 
  
  

Žádost o stanovisko k záměru města prodat část pozemku parc. č. 3479/4 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Pivovarská, Vojanova) 
  
Usnesení číslo: 0158/ZMOb1822/6/19 

04/OM/16 

k usnesení č. 0936/RMOb1822/14/19 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) projednalo 

  
žádost Magistrátu města Ostravy, odboru majetkového, o stanovisko k záměru města 

prodat  část pozemku parc. č. 3479/4 v  k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve znění přílohy 

č. 1 předloženého materiálu 
2) vydává 

  
souhlasné stanovisko k záměru města prodat část pozemku parc. č. 3479/4 o výměře 3 m

2
 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřeného 

městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, dle zákresu ve snímku katastrální mapy 

ve znění přílohy č. 3 předloženého materiálu  
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3) ukládá 

  
předložit stanovisko dle bodu 2) tohoto usnesení statutárnímu městu Ostrava 

  

  Zodpovídá: Jana Pánková, vedoucí oddělení evidence majetku T: 30.09.2019 
  
  

Žádost o stanovisko k záměru města prodat pozemky parc. č. 1080/2 
a parc. č. 1080/10, k. ú. Moravská Ostrava (lokalita ul. Suchardova) 
  
Usnesení číslo: 0159/ZMOb1822/6/19 

04/OM/17 

k usnesení č. 0777/RMOb1822/12/19 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) projednalo 

  
žádost odboru majetkového Magistrátu města Ostravy o stanovisko k záměru prodeje pozemků 

parc. č. 1080/2, ostatní plocha, dráha, o výměře 935 m
2
, a parc. č. 1080/10, ostatní plocha, 

ostatní komunikace, o výměře 244 m
2
, vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Moravská Ostrava 

a Přívoz, ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) vydává 

  
nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat pozemky parc. č. 1080/2, ostatní plocha, dráha, 

a parc. č. 1080/10, ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec 

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

Ostrava a Přívoz 

  
3) ukládá 

  
informovat statutární město Ostrava o stanovisku dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

  Zodpovídá: Jana Pánková, vedoucí oddělení evidence majetku T: 30.09.2019 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Statutární město Ostrava 
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
zastupitelstvo městského obvodu 

Usnesení 

Strana 21/29  

Žádost o stanovisko k záměru města odejmout pozemek parc. č. 461/2 
a vykoupit na něm stojící budovu občanské vybavenosti č. p. 3338, 
vše k. ú. Moravská Ostrava ve vlastnictví cizího vlastníka (lokalita 
ul. Zámecká) 
  
Usnesení číslo: 0160/ZMOb1822/6/19 

04/OM/18 

k usnesení č. 0776/RMOb1822/12/19 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) bere na vědomí 

  
že statutární město Ostrava je vlastníkem budovy obč. vyb. č. p. 3338, na pozemku 

parc. č. 461/2, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, zapsané na listu vlastnictví č. 2577 

uvedeného katastrálního území 

  
2) projednalo 

  
žádost odboru majetkového Magistrátu města Ostravy o stanovisko k odnětí pozemku 

parc. č. 461/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 138 m
2
,
 
 v k. ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava, ze svěření městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, na kterém stojí budova 

obč. vyb. č. p. 3338, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, ve znění přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
3) vydává 

  
souhlasné stanovisko k záměru města odejmout pozemek parc. č. 461/2, zastavěná plocha 

a nádvoří, ze svěření městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, na kterém stojí 

budova obč. vyb. č. p. 3338 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy 

  
4) ukládá 

  
informovat statutární město Ostrava o stanovisku dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

  Zodpovídá: Jana Pánková, vedoucí oddělení evidence majetku T: 30.09.2019 
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Žádost o koupi pozemku parc. č. 3010/3 k. ú. Moravská Ostrava (lokalita 
ul. Válcovní) 
  
Usnesení číslo: 0161/ZMOb1822/6/19 

04/OM/19 

k usnesení č. 0775/RMOb1822/12/19 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) projednalo 

  
žádost ////////////////////////////////////////////////////////////////////////, o koupi pozemku parc. č. 3010/3, 

ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 595 m
2
, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Moravská Ostrava 

a Přívoz, ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) vydává 

  
nesouhlasné stanovisko k záměru prodat pozemek parc. č. 3010/3, ostatní plocha, jiná plocha, 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený 

městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
3) ukládá 

  
informovat statutární město Ostrava a žadatele o stanovisku dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

  Zodpovídá: Jana Pánková, vedoucí oddělení evidence majetku T: 30.09.2019 
  
  

Žádost o stanovisko k záměru města bezúplatně nabýt pozemek 
parc. č. 2379/27, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a svěřit jej 
městskému obvodu (lokalita ul. Hornopolní) 
  
Usnesení číslo: 0162/ZMOb1822/6/19 

04/OM/20 

k usnesení č. 0941/RMOb1822/14/19 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) projednalo 

  
žádost odboru majetkového Magistrátu města Ostravy o stanovisko k záměru  bezúplatně nabýt 

pozemek parc. č. 2379/27, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, od České republiky, Úřadu 

pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 

128 00 Nové Město, Praha 2, IČ 69797111, a svěřit nemovitou věc městskému obvodu, 

ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) vydává 

  
souhlasné stanovisko k záměru města bezúplatně nabýt pozemek parc. č. 2379/27, 

k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, od České republiky, Úřadu pro zastupování státu 

ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2, 

IČ 69797111, a svěřit uvedenou nemovitou věc městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
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3) ukládá 

  
informovat statutární město Ostrava o stanovisku dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

  Zodpovídá: Jana Pánková, vedoucí oddělení evidence majetku T: 30.09.2019 
  
  

Návrh na prodej pozemku parc. č. 295/3, k. ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava (lokalita ul. Brandlova) 
  
Usnesení číslo: 0163/ZMOb1822/6/19 

04/OM/21 

k usnesení č. 1000/RMOb1822/15/19 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) rozhodlo 

  
prodat pozemek parc. č. 295/3, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Moravská Ostrava, obec 

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

Ostrava a Přívoz, společnosti K+Gama Projekt s.r.o., se sídlem Václavské náměstí 834/17, 

Nové Město, 110 00 Praha 1,  IČ 27791513, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem 

ve výši 150.000 Kč, přičemž kupující uhradí náklady vynaložené na vypracování znaleckého 

posudku a správní poplatek za vklad vlastnického práva, a uzavřít kupní smlouvu ve znění 

přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
2) zmocňuje 

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

  
3) ukládá 

  
realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  

  Zodpovídá: Jana Pánková, vedoucí oddělení evidence majetku T: 31.10.2019 
  
  

Zapojení městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz do Místní agendy 21 
  
Usnesení číslo: 0164/ZMOb1822/6/19 

05/OŠR/01 

k usnesení č. 0969/RMOb1822/14/19 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) schvaluje 

  
znění Deklarace k podpoře udržitelného rozvoje prostřednictvím místní Agendy 21 

dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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2) zmocňuje 

  
starostku městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Ing. Zuzanu Ožanovou k podpisu 

Deklarace k podpoře udržitelného rozvoje prostřednictvím místní Agendy 21 dle bodu 1) 

tohoto usnesení 

  

  Zodpovídá: Ing. Miroslava Rychtáriková, vedoucí odboru T: 31.12.2019 

  
3) stanovuje 

  
místostarostu městského obvodu Ing. Rostislava Řehu politikem pro MA21 dle důvodové 

zprávy předloženého materiálu 

  
  
  

Návrh na podání žádosti o dotaci a spolufinancování projektu „RS - Ostrava, 
Fifejdy II - VII. etapa, část A“ 
  
Usnesení číslo: 0165/ZMOb1822/6/19 

05/OŠR/02 

k usnesení č. 0971/RMOb1822/14/19 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) schvaluje 

  
a) podání žádosti o dotaci z programu Regenerace veřejných prostranství na sídlištích 

vyhlášeného Státním fondem rozvoje bydlení pro projekt „RS - Ostrava, Fifejdy II - 

VII. etapa, část A“ dle důvodové zprávy 

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

vlády 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

c) dofinancování Projektu s názvem „RS - Ostrava, Fifejdy II - VII. 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 získáním dotace z programu 

Regenerace veřejných prostranství na sídlištích 

  
2) zmocňuje 

  
starostku městského obvodu Ing. Zuzanu Ožanovou k podpisu žádosti o dotaci dle bodu 1a) 

tohoto usnesení 

  
3) ukládá 

  
realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  

  Zodpovídá: Ing. Miroslava Rychtáriková, vedoucí odboru T: 31.12.2020 
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Návrh na poskytnutí programových dotací z rozpočtu SMO, MOb MOaP, 
pro oblast kultury (uměleckých aktivit - vizuálního, hudebního, scénického, 
literárního a ostatního umění) v roce 2019 - 2. kolo 
  
Usnesení číslo: 0166/ZMOb1822/6/19 

05/OŠR/03 

k usnesení č. 0897/RMOb1822/13/19 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) rozhodlo 

  
a) poskytnout dotace v rámci vyhlášeného programu z rozpočtu statutárního města Ostravy, 

městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, pro oblast kultury (uměleckých aktivit - 

vizuálního, hudebního, scénického, literárního a ostatního umění) pro rok 2019 - 2. kolo -

žadatelům uvedeným v příloze č. 1, a uzavřít s nimi veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

neinvestiční dotace dle vzorové smlouvy uvedené v Zásadách pro poskytování dotací 

z rozpočtu SMO, MOb MOaP, schválených usnesením  č. 0182/ZMOb1418/15/17 ze dne 

16.02.2017, ve znění přílohy č. 3 předloženého materiálu, za podmínky, že budou současně 

dodržena pravidla poskytnutí podpory de minimis ve smyslu Nařízení Komise (EU) 

č. 1407/2013 ze dne 18.12.2013 o použití článku 107 a 108 Smlouvy o fungování 

Evropské unie na podporu de minimis zveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie 

dne 24.12.2013 

b) u žadatelů, kterým bude poskytnuta dotace na projekty v oblasti kultury (uměleckých 

aktivit - vizuálního, hudebního, scénického, literárního a ostatního umění) pro rok 2019 - 

2. kolo -  z rozpočtu Statutárního města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava 

a Přívoz, a jejichž projekty jsou v režimu de minimis, vydat „Prohlášení poskytovatele 

o poskytnutí podpory de minimis“ ve znění přílohy č. 4 předloženého materiálu 

c) neposkytnout dotaci z rozpočtu statutárního města Ostravy, městského obvodu Moravská 

Ostrava a Přívoz, pro oblast kultury (uměleckých aktivit - vizuálního, hudebního, 

scénického, literárního a ostatního umění) pro rok 2019 - 2. kolo - žadatelům uvedeným 

v příloze č. 2 

  
2) zmocňuje 

  
místostarostku městského obvodu Mgr. Alenu Pataky k podpisu veřejnoprávních smluv 

o poskytnutí neinvestičních dotací a Prohlášení poskytovatele poskytnutí podpory de minimis 

dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

  Zodpovídá: Ing. Miroslava Rychtáriková, vedoucí odboru T: 29.11.2019 

  
3) ukládá 

  
realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  

  Zodpovídá: Ing. Miroslava Rychtáriková, vedoucí odboru T: 29.11.2019 
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Návrh na poskytnutí programových dotací z rozpočtu SMO, MOb MOaP, 
pro oblast sportu, ekologické výchovy, volnočasových a zájmově 
vzdělávacích aktivit v roce 2019 - 2. kolo 
  
Usnesení číslo: 0167/ZMOb1822/6/19 

05/OŠR/04 

k usnesení č. 0898/RMOb1822/13/19 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) rozhodlo 

  
a) poskytnout dotace v rámci vyhlášeného programu z rozpočtu statutárního města Ostravy, 

městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, pro oblast sportu, ekologické výchovy, 

volnočasových a zájmově vzdělávací aktivit pro rok 2019 - 2. kolo - žadatelům uvedeným 

v příloze č. 1, a uzavřít s nimi veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 

dle vzorové smlouvy uvedené v Zásadách pro poskytování dotací z rozpočtu SMO, 

MOb MOaP, schválených usnesením  č. 0182/ZMOb1418/15/17 ze dne 16.02.2017, 

ve znění přílohy č. 3 předloženého materiálu, za podmínky, že budou současně dodržena 

pravidla poskytnutí podpory de minimis ve smyslu Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 

ze dne 18.12.2013 o použití článku 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie 

na podporu de minimis zveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie dne 24.12.2013 

b) u žadatelů, kterým bude poskytnuta programová dotace na projekty v oblasti sportu, 

ekologické výchovy, volnočasových a zájmově vzdělávacích aktivit pro rok 2019 - 

2. kolo - z rozpočtu Statutárního města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava 

a Přívoz, a jejichž projekty jsou v režimu de minimis, vydat „Prohlášení poskytovatele 

o poskytnutí podpory de minimis“, ve znění přílohy č. 4 předloženého materiálu 

c) neposkytnout programové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy, městského 

obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, pro oblast sportu, ekologické výchovy, volnočasových 

a zájmově vzdělávacích aktivit pro rok 2019 - 2. kolo žadatelům uvedeným v příloze č. 2 

  
2) zmocňuje 

  
místostarostku městského obvodu Mgr. Alenu Pataky předložit k podpisu veřejnoprávních 

smluv o poskytnutí neinvestičních dotací a Prohlášení poskytovatele o poskytnutí podpory 

de minimis dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

  Zodpovídá: Ing. Miroslava Rychtáriková, vedoucí odboru T: 29.11.2019 

  
3) ukládá 

  
realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  

  Zodpovídá: Ing. Miroslava Rychtáriková, vedoucí odboru T: 29.11.2019 
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Návrh na souhlas s podáním žádosti o dotaci ze státního rozpočtu 
na rok 2020 pro poskytovatele sociálních služeb 
  
Usnesení číslo: 0168/ZMOb1822/6/19 

05/OŠR/05 

k usnesení č. 0970/RMOb1822/14/19 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) souhlasí 

  
s podáním žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na rok 2020 pro poskytovatele sociálních 

služeb prostřednictvím souhrnné žádosti statutárního města Ostravy dle důvodové zprávy 

  
2) zmocňuje 

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

tohoto usnesení 

  
3) ukládá 

  
realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  

  Zodpovídá: Ing. Miroslava Rychtáriková, vedoucí odboru T: 30.11.2019 
  
  

Návrh na podání žádosti o dotaci a spolufinancování projektu „Terénní práce 
2020“ 
  
Usnesení číslo: 0169/ZMOb1822/6/19 

05/OŠR/06 

k usnesení č. 1025/RMOb1822/15/19 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) schvaluje 

  
a) podání žádosti o dotaci v rámci dotačního programu Podpora terénní práce 

pro rok 2020 vyhlášeného Radou vlády ČR pro záležitosti romské menšiny ve spolupráci 

s Úřadem vlády ČR pro projekt „Terénní práce 2020“ dle důvodové zprávy předloženého 

materiálu 

b) spolufinancování projektu „Terénní práce 2020“ dle důvodové zprávy předloženého 

materiálu podmíněné získáním dotace z dotačního programu Podpora terénní práce 

pro rok 2020 vyhlášeného Radou vlády ČR pro záležitosti romské menšiny ve spolupráci 

s Úřadem vlády ČR 

  
2) zmocňuje 

  
starostku městského obvodu k podpisu žádosti o dotaci dle bodu 1) tohoto usnesení 
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3) ukládá 

  
realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  

  Zodpovídá: Ing. Miroslava Rychtáriková, vedoucí odboru T: 31.12.2020 
  
  

Individuální žádost Tělovýchovné jednoty Ostrava, IČ 00561916, o poskytnutí 
mimořádné investiční dotace 
  
Usnesení číslo: 0170/ZMOb1822/6/19 

05/OŠR/07 

Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) bere na vědomí 

  
žádost Tělovýchovné jednoty Ostrava, IČ 00561916, se sídlem Varenská 3098/40a, 

o poskytnutí mimořádné investiční dotace, ve znění přílohy č. 1  předloženého materiálu 

  
2) rozhodlo 

  
poskytnout mimořádnou investiční dotaci ve výši 100 000 Kč Tělovýchovné jednotě Ostrava, 

IČ 00561916, se sídlem Várenská 3098/40a, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, na realizaci 

projektu „Přestavba antukového povrchu na multifunkční hřiště s osvětlením“, a uzavřít 

Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí investiční dotace s Tělovýchovnou jednotou Ostrava, 

ve znění přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  
3) zmocňuje 

  
místostarostku městského obvodu Mgr. Alenu Pataky, k podpisu veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí investiční dotace dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

  Zodpovídá: Ing. Miroslava Rychtáriková, vedoucí odboru T: 31.10.2019 

  
4) ukládá 

  
realizovat bod 2) tohoto usnesení 

  

  Zodpovídá: Ing. Miroslava Rychtáriková, vedoucí odboru T: 31.10.2019 
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Aktualizace projektů „Spoznajme sa navzájom“ a „Se seniory od Ostravy 
po Čadcu“ 
  
Usnesení číslo: 0171/ZMOb1822/6/19 

05/OŠR/09 

k usnesení č. 0972/RMOb1822/14/19 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) schvaluje 

  
a) spolufinancování a předfinancování projektů „Se seniory od Ostravy po Čadcu“ 

a „Spoznajme sa navzájom“, které je podmíněno získáním dotace z Fondu malých projektů 

Regionu Bílé Karpaty v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká 

republika 

b) zajištění realizace projektů „Se seniory od Ostravy po Čadcu“ a „Spoznajme sa navzájom“ 

v souladu s podmínkami Fondu malých projektů Regionu Bílé Karpaty v rámci programu 

Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 

  
  
  

Návrh na zrušení Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního 
města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
  
Usnesení číslo: 0172/ZMOb1822/6/19 

05/OŠR/10 

k usnesení č. 1028/RMOb1822/15/19 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) rozhodlo 

  
zrušit Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Statutárního města Ostravy, městského 

obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
2) ukládá 

  
místostarostce městského obvodu Mgr. Aleně Pataky předložit ke schválení nové Zásady 

pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy, městského obvodu Moravská 

Ostrava a Přívoz 

  

  Zodpovídá: Ing. Miroslava Rychtáriková, vedoucí odboru T: 04.11.2019 
  

  
Souhrnná zpráva o vyjádření na písemné dotazy, připomínky a podněty 
podané členy zastupitelstva městského obvodu 
  
Usnesení číslo: 0173/ZMOb1822/6/19 

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 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

konaném dne 10.06.2019 ve znění příloh č. 1 - 3 
 


