Statutární město Ostrava
městský obvod Vítkovice
rada městského obvodu
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26. schůze rady městského obvodu
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______________________________
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______________________________
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V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Vítkovice
rada městského obvodu

Usnesení

Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 04.09.2019
Číslo usnesení

Materiál

Název

0645/RMOb-Vit/1822/26

OVVaK/RMOb/
0217/19
OVVaK/RMOb/
0218/19
OVVaK/RMOb/
0219/19
OVVaK/RMOb/
0220/19
OVVaK/RMOb/
0235/19

Ověření zápisu z 25. (mimořádného) jednání Rady
MOb Vítkovice konané dne 29.08.2019
Určení ověřovatele zápisu z 26. jednání Rady MOb
Vítkovice konané dne 04.09.2019
Program jednání 26. schůze Rady MOb Vítkovice
konané dne 04.09.2019
Zpráva o kontrole plnění úkolů z minulých schůzí
rady
Projednání dotazů, připomínek a podnětů
vznesených na 5. zasedání Zastupitelstva MOb
Vítkovice dne 17.06.2019
Program jednání 6. zasedání Zastupitelstva MOb
Vítkovice
Návrh na pověření člena Zastupitelstva městského
obvodu Vítkovice k přijímání projevu vůle, že
snoubenci spolu vstupují do manželství před
matričním úřadem Vítkovice a stanovení
oprávněnosti užívat závěsný odznak se státním
znakem České republiky při občanském obřadu
Rozbory hospodaření MOb Vítkovice ke dni
30.06.2019
Rozpočtové opatření - výměna oken Ocelářská 16

0646/RMOb-Vit/1822/26
0647/RMOb-Vit/1822/26
0648/RMOb-Vit/1822/26
0649/RMOb-Vit/1822/26
0650/RMOb-Vit/1822/26
0651/RMOb-Vit/1822/26

0652/RMOb-Vit/1822/26
0653/RMOb-Vit/1822/26
0654/RMOb-Vit/1822/26
0655/RMOb-Vit/1822/26
0656/RMOb-Vit/1822/26
0657/RMOb-Vit/1822/26
0658/RMOb-Vit/1822/26
0659/RMOb-Vit/1822/26
0660/RMOb-Vit/1822/26
0661/RMOb-Vit/1822/26
0662/RMOb-Vit/1822/26

OVVaK/RMOb/
0239/19
OVVaK/RMOb/
0241/19

FRaŠ/RMOb/01
34/19
FRaŠ/RMOb/01
48/19
FRaŠ/RMOb/01
46/19
FRaŠ/RMOb/01
49/19
FRaŠ/RMOb/01
50/19
KS/RMOb/0084
/19
BaM/RMOb/03
07/19
BaM/RMOb/03
08/19
BaM/RMOb/03
09/19
BaM/RMOb/03
16/19
BaM/RMOb/03

Rozpočtové opatření - vrácení fin. prostředků
Žádost o schválení splátkového kalendáře na
úhradu pohledávky
Rozpočtové opatření - přijetí dotace na výkon
sociální práce
Zápis ze 7. jednání Komise dopravy a životního
prostředí
Pronájem části pozemku v k.ú. Zábřeh-VŽ (lokalita
Dehtová)-I.
Pronájem části pozemku v k.ú. Zábřeh-VŽ (lokalita
Dehtová)-II.
Pronájem části pozemku v k.ú. Zábřeh-VŽ (lokalita
Dehtová)-III.
Pronájem části pozemku v k.ú. Zábřeh-VŽ (lokalita
Dehtová)-IV.
Stanovisko k výkupu pozemku městem od

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Vítkovice
rada městského obvodu
0663/RMOb-Vit/1822/26
0664/RMOb-Vit/1822/26
0665/RMOb-Vit/1822/26
0666/RMOb-Vit/1822/26

13/19
BaM/RMOb/03
17/19
BaM/RMOb/03
22/19
BaM/RMOb/03
10/19
BaM/RMOb/03
11/19

0667/RMOb-Vit/1822/26

BaM/RMOb/03
12/19

0668/RMOb-Vit/1822/26

BaM/RMOb/03
14/19
BaM/RMOb/03
15/19
BaM/RMOb/02
82/19
BaM/RMOb/03
23/19
BaM/RMOb/03
24/19
BaM/RMOb/03
26/19
BaM/RMOb/03
27/19
BaM/RMOb/03
25/19
Vedení/RMOb/
0018/19
Vedení/RMOb/
0019/19
FRaŠ/RMOb/01
52/19
Vedení/RMOb/
0020/19
Vedení/RMOb/
0021/19
Vedení/RMOb/
0022/19
KS/RMOb/0085
/19

0669/RMOb-Vit/1822/26
0670/RMOb-Vit/1822/26
0671/RMOb-Vit/1822/26
0672/RMOb-Vit/1822/26
0673/RMOb-Vit/1822/26
0674/RMOb-Vit/1822/26
0675/RMOb-Vit/1822/26
0676/RMOb-Vit/1822/26
0677/RMOb-Vit/1822/26
0678/RMOb-Vit/1822/26
0679/RMOb-Vit/1822/26
0680/RMOb-Vit/1822/26
0681/RMOb-Vit/1822/26
0682/RMOb-Vit/1822/26

Usnesení

společnosti VÍTKOVICE, a.s.
Návrh na opatření v hospodaření s byty, 9.KB
Souhlas vlastníka dotčeného pozemku
Ukončení NS a záměr pronájmu pozemku v k.ú.
Vítkovice (lokalita Erbenova)
Předkupní právo k nemovité věci v k.ú. Vítkovice,
ukončení NS a záměr pronájmu pozemku v k.ú.
Vítkovice (lokalita Zalužanského)
Předkupní právo k nemovité věci v k.ú. Vítkovice,
ukončení NS a záměr pronájmu částí pozemků v
k.ú. Vítkovice (Obránců míru 72)
Ukončení NS a záměr pronájmu pozemku v k.ú.
Vítkovice (lokalita Zengrova)
Nabídka na koupi nemovitých věcí v k.ú. Vítkovice
(lokalita Zengrova)
Koupě nemovité věci - budovy bez čp/če v k.ú.
Zábřeh-VŽ (lokalita U Cementárny)
Převod nemovité věci v k.ú. Vítkovice (Sirotčí 46)
Ukončení NS v k.ú. Zábřeh-VŽ (lokalita U
Cementárny)
Záměr pronájmu pozemku v k.ú. Zábřeh-VŽ
(lokalita Maixnerova)
Cenová mapa stavebních pozemků
Návrh na poskytnutí slevy z nájmu bytu
Pravidla pro zadávání veřejných zakázek
Návh na jmenování do funkce vedoucí odboru
FRaŠ
Rozpočtové opatření - zapojení spotřebiče
Zábor veřejného prostranství před nádražím ČD
Ostrava-Vítkovice.
Migrace služeb správy uživatelů a poštovních
služeb do ICT centra SMO
Poděkování občanů
Pronájem movitých věcí

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Vítkovice
rada městského obvodu

Usnesení

OVVaK/RMOb/0217/19
Ověření zápisu z 25. (mimořádného) jednání Rady MOb Vítkovice konané dne
29.08.2019
Usnesení číslo: 0645/RMOb-Vit/1822/26
Rada městského obvodu Vítkovice

1)

schvaluje
ústní zprávu pana Ing. Kročila o ověření zápisu z 25. (mimořádného) jednání Rady MOb
Vítkovice konané dne 29.08.2019.

OVVaK/RMOb/0218/19
Určení ověřovatele zápisu z 26. jednání Rady MOb Vítkovice konané dne 04.09.2019
Usnesení číslo: 0646/RMOb-Vit/1822/26
Rada městského obvodu Vítkovice

1)

určuje
ověřovatelem zápisu z 26. jednání Rady MOb Vítkovice pana Petra Menšíka.

OVVaK/RMOb/0219/19
Program jednání 26. schůze Rady MOb Vítkovice konané dne 04.09.2019
Usnesení číslo: 0647/RMOb-Vit/1822/26
Rada městského obvodu Vítkovice

1)

schvaluje
program jednání 26. schůze Rady MOb Vítkovice konané dne 04.09.2019.

OVVaK/RMOb/0220/19
Zpráva o kontrole plnění úkolů z minulých schůzí rady
Usnesení číslo: 0648/RMOb-Vit/1822/26
Rada městského obvodu Vítkovice

1)

bere na vědomí
zprávu o kontrole plnění úkolů ze svých minulých schůzí.

OVVaK/RMOb/0235/19
Projednání dotazů, připomínek a podnětů vznesených na 5. zasedání Zastupitelstva
V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Vítkovice
rada městského obvodu

Usnesení

MOb Vítkovice dne 17.06.2019
Usnesení číslo: 0649/RMOb-Vit/1822/26
Rada městského obvodu Vítkovice

1)

doporučuje
ZMOb Vítkovice
vzít na vědomí informativní zprávu k dotazům, připomínkám a podnětům vznesených na 5.
zasedání Zastupitelstva MOb Vítkovice dne 17.06.2019.

OVVaK/RMOb/0239/19
Program jednání 6. zasedání Zastupitelstva MOb Vítkovice
Usnesení číslo: 0650/RMOb-Vit/1822/26
Rada městského obvodu Vítkovice

1)

doporučuje
ZMOb Vítkovice schválit program 6. zasedání Zastupitelstva MOb Vítkovice, které se bude
konat v pondělí 16. září od 15:30 hodin v Knihovně města Ostravy, dle přílohy č. 1.
předloženého materiálu.

OVVaK/RMOb/0241/19
Návrh na pověření člena Zastupitelstva městského obvodu Vítkovice k přijímání
projevu vůle, že snoubenci spolu vstupují do manželství před matričním úřadem
Vítkovice a stanovení oprávněnosti užívat závěsný odznak se státním znakem České
republiky při občanském obřadu
Usnesení číslo: 0651/RMOb-Vit/1822/26
Rada městského obvodu Vítkovice

1)

pověřuje
v souladu s ustanovením § 658 odst.1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve spojení
s ustanovením § 11a odst. 1 písm. a) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a
o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, k přijímání projevu
vůle, že snoubenci spolu vstupují do manželství ve správním obvodu městského obvodu
Vítkovice člena Zastupitelstva městského obvodu Vítkovice, p. Leoše Koláčka dne
27.09.2019 v 11.00 hodin.

2)

stanoví
aby v souladu s ustanovením § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů pověřený člen Zastupitelstva městského obvodu Vítkovice p.
Leoš Koláček užíval dne 27.09.2019 v 11.00 hodin při občanském obřadu ve správním obvodu
městského obvodu Vítkovice závěsný odznak se státním znakem České republiky.

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Vítkovice
rada městského obvodu

Usnesení

FRaŠ/RMOb/0134/19
Rozbory hospodaření MOb Vítkovice ke dni 30.06.2019
Usnesení číslo: 0652/RMOb-Vit/1822/26
Rada městského obvodu Vítkovice

1)

doporučuje
Zastupitelstvu MOb Vítkovice
vzít na vědomí rozbory hospodaření MOb Vítkovice ke dni 30.06.2019
Vyřizuje:

Bc. Lenka Šindlářová,
Zastupující vedoucí odboru financí, rozpočtu a školství

FRaŠ/RMOb/0148/19
Rozpočtové opatření - výměna oken Ocelářská 16
Usnesení číslo: 0653/RMOb-Vit/1822/26
Rada městského obvodu Vítkovice

1)

schvaluje
rozpočtové opatření na navýšení finančních prostředků na akci “Výměna oken Ocelářská 16,
Ostrava-Vítkovice”
zvýší se financování
pol. 8115
ORJ 41
o 400 tis. Kč
zvýší se běžné výdaje
§ 3612
pol. 5171
ORJ 39
o 400 tis. Kč
Vyřizuje:

Bc. Lenka Šindlářová,
Zastupující vedoucí odboru financí, rozpočtu a školství

FRaŠ/RMOb/0146/19
Rozpočtové opatření - vrácení fin. prostředků
Usnesení číslo: 0654/RMOb-Vit/1822/26
Rada městského obvodu Vítkovice

1)

schvaluje
rozpočtové opatření na vrácení finančních prostředků přijatých na základě neplatných smluv
zvýší se financování
pol. 8115
ORJ 41
o 8 tis. Kč
zvýší se výdaje
§ 6171
pol. 5179
ORJ 19
o 8 tis. Kč
Vyřizuje:

Bc. Lenka Šindlářová,

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Vítkovice
rada městského obvodu

Usnesení

Zastupující vedoucí odboru financí, rozpočtu a školství

FRaŠ/RMOb/0149/19
Žádost o schválení splátkového kalendáře na úhradu pohledávky
Usnesení číslo: 0655/RMOb-Vit/1822/26
Rada městského obvodu Vítkovice

2)

rozhodla
o povolení úhrady pohledávek na nájemném z pozemku, smluvních pokutách a nákladech
řízení v celkové výši 4.788,- Kč formou splátkového kalendáře paní XXXXXX XXXXXX,
nar. XXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX
Vyřizuje:

3)

rozhodla
o uzavření dohody o splátkách pohledávky na nájmech pozemků ve výši 4.778,- Kč formou
splátkového kalendáře s lhůtou splatnosti kratší než 18 měsíců
Vyřizuje:

4)

Bc. Lenka Šindlářová,
Zastupující vedoucí odboru financí, rozpočtu a školství

Bc. Lenka Šindlářová,
Zastupující vedoucí odboru financí, rozpočtu a školství

zmocňuje
starostku Mob Vítkovice k podpisu dohody o splátkách pohledávky dle tohoto usnesení.

FRaŠ/RMOb/0150/19
Rozpočtové opatření - přijetí dotace na výkon sociální práce
Usnesení číslo: 0656/RMOb-Vit/1822/26
Rada městského obvodu Vítkovice

1)

schvaluje
rozpočtové opatření na přijetí fin. prostředků ze státního rozpočtu na výkon sociální práce s
výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí
zvýší se přijaté transfery ze SR
pol. 4116
UZ 13015
ORJ 41
o 721 tis. Kč
zvýší se běžné výdaje
§4399
pol. 5011
UZ 13015
ORJ 28
o 721 tis. Kč
Vyřizuje:

Bc. Lenka Šindlářová,
Zastupující vedoucí odboru financí, rozpočtu a školství

KS/RMOb/0084/19
V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Vítkovice
rada městského obvodu

Usnesení

Zápis ze 7. jednání Komise dopravy a životního prostředí
Usnesení číslo: 0657/RMOb-Vit/1822/26
Rada městského obvodu Vítkovice

1)

bere na vědomí
zápis ze 7. jednání Komise dopravy a životního prostředí ze dne 19.8.2019

BaM/RMOb/0307/19
Pronájem části pozemku v k.ú. Zábřeh-VŽ (lokalita Dehtová)-I.
Usnesení číslo: 0658/RMOb-Vit/1822/26
Rada městského obvodu Vítkovice

1)

rozhodla
pronajmout část pozemku parc. č. p. 467/1, ostatní plocha, zeleň, o výměře 157 m2, k. ú.
Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice, dle zákresu v katastrální mapě, pí XXXXXX
XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXX XXXXXXX XXX XXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX.
Nájemní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou, s jednoroční výpovědní lhůtou vždy k 1. říjnu
kalendářního roku; nájemné ve výši 10,00 Kč/m2/rok.
Vyřizuje:

2)

Mgr. Svatava Köhlerová,
Vedoucí odboru bytového a majetkového

zmocňuje
starostku MOb Vítkovice k podpisu nájemní smlouvy dle tohoto usnesení.

BaM/RMOb/0308/19
Pronájem části pozemku v k.ú. Zábřeh-VŽ (lokalita Dehtová)-II.
Usnesení číslo: 0659/RMOb-Vit/1822/26
Rada městského obvodu Vítkovice

1)

rozhodla
pronajmout část pozemku parc. č. p. 467/1, ostatní plocha, zeleň, o výměře 42 m2, k. ú.
Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice, dle zákresu v katastrální mapě, p.
XXXXXXXX XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem X XXXXXXXXXX
XXXXXXXX XXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXX.
Nájemní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou, s jednoroční výpovědní lhůtou vždy k 1. říjnu
kalendářního roku; nájemné ve výši 10,00 Kč/m2/rok.
Vyřizuje:

2)

Mgr. Svatava Köhlerová,
Vedoucí odboru bytového a majetkového

zmocňuje

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Vítkovice
rada městského obvodu

Usnesení

starostku MOb Vítkovice k podpisu nájemní smlouvy dle tohoto usnesení.

BaM/RMOb/0309/19
Pronájem části pozemku v k.ú. Zábřeh-VŽ (lokalita Dehtová)-III.
Usnesení číslo: 0660/RMOb-Vit/1822/26
Rada městského obvodu Vítkovice

1)

rozhodla
pronajmout část pozemku parc. č. p. 467/1, ostatní plocha, zeleň, o výměře 81 m2, k. ú.
Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice, dle zákresu v katastrální mapě, p.
XXXXXXXXXX XXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXX
XXXXXXXX XXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Nájemní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou, s jednoroční výpovědní lhůtou vždy k 1. říjnu
kalendářního roku; nájemné ve výši 10,00 Kč/m2/rok.
Vyřizuje:

2)

Mgr. Svatava Köhlerová,
Vedoucí odboru bytového a majetkového

zmocňuje
starostku MOb Vítkovice k podpisu nájemní smlouvy dle tohoto usnesení.

BaM/RMOb/0316/19
Pronájem části pozemku v k.ú. Zábřeh-VŽ (lokalita Dehtová)-IV.
Usnesení číslo: 0661/RMOb-Vit/1822/26
Rada městského obvodu Vítkovice

1)

rozhodla
pronajmout část pozemku parc. č. p. 467/1, ostatní plocha, zeleň, o výměře 134 m2, k. ú.
Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice, dle zákresu v katastrální mapě, pí XXXXX
XXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Nájemní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou, s jednoroční výpovědní lhůtou vždy k 1. říjnu
kalendářního roku; nájemné ve výši 10,00 Kč/m2/rok.
Vyřizuje:

2)

Mgr. Svatava Köhlerová,
Vedoucí odboru bytového a majetkového

zmocňuje
starostku MOb Vítkovice k podpisu nájemní smlouvy dle tohoto usnesení.

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Vítkovice
rada městského obvodu

Usnesení

BaM/RMOb/0313/19
Stanovisko k výkupu pozemku městem od společnosti VÍTKOVICE, a.s.
Usnesení číslo: 0662/RMOb-Vit/1822/26
Rada městského obvodu Vítkovice

1)

doporučuje
Zastupitelstvu MOb Vítkovice
vydat nesouhlasné stanovisko ke koupi pozemku parc. č. 1035/7, ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře 1236 m2, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, od společnosti VÍTKOVICE,
a.s., IČ: 45193070, se sídlem Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava, do vlastnictví statutárního
města Ostravy.
Vyřizuje:

Mgr. Svatava Köhlerová,
Vedoucí odboru bytového a majetkového

BaM/RMOb/0317/19
Návrh na opatření v hospodaření s byty, 9.KB
Usnesení číslo: 0663/RMOb-Vit/1822/26
Rada městského obvodu Vítkovice

1)

bere na vědomí
zápis z 9. jednání komise bytové, konané dne 22.8. 2019

2)

rozhodla
2.1
uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou 6 měsíců, na pronájem bytu bez účasti budoucího
nájemce na obnovení způsobilosti bytu k užívání s paní:
XXXXX XXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, trv. bytem XXXXXXXXX XXX XXXXX
XXXXXX XXXXXXXXXX, na byt č. 2, 2+1 v domě Halasova 624/23, Ostrava-Vítkovice
2.2
uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou, 6 měsíců, na pronájem bytu s účastí budoucího
nájemce na obnovení způsobilosti bytu k užívání s panem/paní:
XXXXX XXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, trv. bytem XXXXX XXXXXXXX
XXXXXXX XX, na byt č. 4, 1+1 v domě Sirotčí 675/43A, Ostrava-Vítkovice
XXX XXXXX XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, trv. bytem XXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX, na byt č. 2, 2+1 v domě Syllabova 2041/26,
Ostrava-Vítkovice
XXXXX XXXX, nar. XXXXXXXXX, trv. bytem XXXXXXXXX XXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX, na byt č. 7, 3+1 v domě Syllabova 1533/27,
Ostrava-Vítkovice
4. XXXXXXXX XXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX trv. bytem XXXXXXXXX XXX

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Vítkovice
rada městského obvodu

Usnesení

XXXXXXX XX, na byt č. 8, 3+1 v domě Syllabova 1533/27, Ostrava-Vítkovice
2.3
uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou do 31.12.2019 s panem/paní:
1.
XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XX, byt č. 3, Ostrava-Vítkovice
2.
XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX X, byt č. 1, Ostrava-Vítkovice
3.
XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX X, byt č. 3, Ostrava-Vítkovice
2.4
uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou do 31.3.2020 s paní:
1. XXXXXXX XXXXX, XXXXXXX XX, byt č. 6, Ostrava-Vítkovice
2.5
uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou do 30.9.2020 s panem/paní:
1.
XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X, byt č. 1, Ostrava-Vítkovice
2.
XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX X, byt č. 2, Ostrava-Vítkovice
3.
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX X, byt č. 16, Ostrava-Vítkovice
4.
XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX X, byt č. 14, Ostrava-Vítkovice
5.
XXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X, byt č. 8, Ostrava-Vítkovice
6.
XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XX, byt č. 2, Ostrava-Vítkovice
7.
XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XX, byt č. 11, Ostrava-Vítkovice
8.
XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XX, byt č. 4, Ostrava-Vítkovice
9.
XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XX, byt č. 4, Ostrava-Vítkovice
10.
Charita Ostrava, Ocelářská 43, byt č. 11, Ostrava-Vítkovice
11.
XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XX, byt č. 1, Ostrava-Vítkovice
12.
XXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XX, byt č. 12, Ostrava-Vítkovice
13.
XXXXXXX XXXXXX XXXXX XX, byt č. 2, Ostrava-Vítkovice
14.
V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Vítkovice
rada městského obvodu

Usnesení

XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XX, byt č. 6, Ostrava-Vítkovice
15.
XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XX, byt č. 10, Ostrava-Vítkovice
16.
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XX., byt č. 11, Ostrava-Vítkovice
17.
XXXXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXX
XXXXX
XXX
byt
10, Ostrava-Vítkovice
18.
XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX, byt č. 4,Ostrava-Vítkovice
19.
XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXX, byt č. 15, Ostrava-Vítkovice
20.
XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XX, byt č. 4, Ostrava-Vítkovice
21.
XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XX, byt č. 9, Ostrava-Vítkovice
22.
XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XX byt č. 4, Ostrava-Vítkovice
23.
XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX X, byt č. 8, Ostrava-Vítkovice
24.
XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX X, byt č. 3, Ostrava-Vítkovice
25.
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XX,
byt
1, Ostrava-Vítkovice
26.
XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XX, byt č. 1, Ostrava-Vítkovice
27.
XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XX, byt č. 2, Ostrava-Vítkovice
28.
Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s., U Cementárny 29, byt
9, Ostrava-Vítkovice
29.
XXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XX, byt č. 13, Ostrava-Vítkovice
30.
Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s., U Cementárny 29, byt
17, Ostrava-Vítkovice
31.
XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX X, byt č. 10, Ostrava-Vítkovice

Vyřizuje:
3)

Mgr. Svatava Köhlerová,
Vedoucí odboru bytového a majetkového

schvaluje

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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č.

č.

č.

Statutární město Ostrava
městský obvod Vítkovice
rada městského obvodu

Usnesení

3.1
zařazení žadatelů do seznamu uchazečů o pronájem bytu dle předloženého zápisu z 9. jednání
komise bytové ze dne 22.8. 2019, čl. 6, čl. 7 a čl. 11. písm. a)
3.2
jednotlivá opatření v hospodaření s byty uvedená dle předloženého zápisu z 9. jednání komise
bytové ze dne 22.8.2019, čl. 14. Různé, písm. a), b), c), d), e), f) g), h) a i)
Vyřizuje:
4)

Mgr. Svatava Köhlerová,
Vedoucí odboru bytového a majetkového

revokuje
4.1
část usnesení RMOb Vítkovice č. 0376/RMOb-Vit/1822/16, ze dne 15.5.2019 v bodě 2, části
2.1 odstavec 1.
v textu:
“uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou 12 měsíců na pronájem bytu bez účasti budoucího
nájemce na obnovení způsobilosti bytu k užívání s panem:
1. XXXXX XXXXX, nar. XXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXXXXXX, na byt č. 16,
Ostrava-Vítkovice”

trv. bytem XXXXXX XXXXXX
0+1 v domě Ocelářská 663/45,

v plném znění
dle předloženého zápisu z 9. jednání komise bytové ze dne 22.8.2019, čl. 14. Různé, písm. j)
4.2
část usnesení RMOb Vítkovice č. 0495/RMOb-Vit/1822/20, ze dne 19.6. 2019 v bodě 2, části
2.7
v textu:
“uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou do 28.2.20120 s paní/panem:
4. XXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXXX XX, byt č. 5, Ostrava-Vítkovice”
v plném znění
dle předloženého zápisu z 9. jednání komise bytové ze dne 22.8.2019, čl. 14. Různé, písm. k)
5)

zamítá
zařazení žadatelů do seznamu uchazečů o pronájem bytu dle předloženého zápisu z 9. jednání
komise bytové ze dne 22.8. 2019, čl. 8

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Vítkovice
rada městského obvodu
Vyřizuje:
6)

Usnesení

Mgr. Svatava Köhlerová,
Vedoucí odboru bytového a majetkového

bere na vědomí
6.1
přechod nájmu bytu č. 5 o vel. 1+1, v domě na ul. Ocelářská 663/45 v Ostravě-Vítkovicích na
pana XXXXXXX XXXXXXXXX, nar. XXXXX XXXX, trv. bytem XXXXXXXXX
XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX dle předloženého zápisu z 9. jednání komise
bytové, ze dne 22.8. 2019
6.2
přechod nájmu bytu č. 1 o vel. 2+1, v domě na ul. Mírová 155/41 v Ostravě-Vítkovicích na
paní XXXXX XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXX XXXX, trv. bytem XXXXXX
XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX dle předloženého zápisu z 9. jednání komise
bytové, ze dne 22.8. 2019
Vyřizuje:

Mgr. Svatava Köhlerová,
Vedoucí odboru bytového a majetkového

BaM/RMOb/0322/19
Souhlas vlastníka dotčeného pozemku
Usnesení číslo: 0664/RMOb-Vit/1822/26
Rada městského obvodu Vítkovice

1)

2)

bere na vědomí
žádost investora stavby, statutárního města
HYDRO-KONEKO s.r.o., ze dne 22.7.2019

Ostravy,

zastoupeného

společeností

souhlasí
se změnou stavby před dokončením dle navrhovaného stavebního záměru, předložené
projektové dokumentace pod označením:”Podrobná situace a vytýčení stavby, D.1-1.2”, změna
stavby 07/2019, pro stavbu pod názvem:”Rozšíření veřejné kanalizační sítě v areálu DIZ v
Ostravě-Vítkovicích” na pozemcích p.p.č. 1024/9, k.ú. Zábřeh-VŽ a pozemcích p.č. 942/70,
942/73, 942/68, 1254/18 a 1254/15, vše k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, jenž byla součástí
povolení vstupu na pozemky, umístění a realizace stavby dle usnesení Rady MOb Vítkovice č.
3460/RMOb-Vit/1014/114, ze dne 13.8.2014. Změna stavby je vyvolána úpravou původně
zamýšlené trasy veřejné kanalizační sítě z důvodu kolize s teplovodním potrubím,
za podmínek, které stanovil odbor KSDaHS, dopisem “Souhlas ke změně stavby před
dokončením - stanovisko”, ze dne 19.8.2019, dle přílohy č. 1.
Souhlas vydává pro investora a budoucího vlastníka stavby, právnickou osobu:
Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Ostrava, Moravská Ostrava, IČO
00845451

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Vítkovice
rada městského obvodu

Usnesení

Souhlas vlastníka pozemků dotčených změnou stavby před dokončením, nenahrazuje
vyjádření příslušných dotčených orgánů
Vyřizuje:

Mgr. Svatava Köhlerová,
Vedoucí odboru bytového a majetkového

BaM/RMOb/0310/19
Ukončení NS a záměr pronájmu pozemku v k.ú. Vítkovice (lokalita Erbenova)
Usnesení číslo: 0665/RMOb-Vit/1822/26
Rada městského obvodu Vítkovice

1)

souhlasí
s ukončením nájemní smlouvy č. 8510701043 ze dne 24.05.1999, Dodatku č. 1 k smlouvě č.
8510701043 ze dne 05.11.2007 a Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 8510701043 ze dne
22.04.2013 na pronájem pozemku parc. č. 527/26, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m2,
k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, dle zákresu v katastrální mapě, s nájemcem p. XXXXX
XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XX XXXX XXXX XXX XXX
XXXXXXXXXXXXXXX, dohodou ke dni 30.09.2019.
Vyřizuje:

2)

rozhodla
o záměru pronajmout pozemek parc. č. 527/26, zastavěná plocha a nádvoří, 19 m2, k. ú.
Vítkovice, obec Ostrava, dle zákresu v katastrální mapě.
Vyřizuje:

3)

Mgr. Svatava Köhlerová,
Vedoucí odboru bytového a majetkového

Mgr. Svatava Köhlerová,
Vedoucí odboru bytového a majetkového

ukládá
odboru bytovému a majetkovému a odboru organizačnímu, vnitřních věcí a kultury tento záměr
zveřejnit nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce.

BaM/RMOb/0311/19
Předkupní právo k nemovité věci v k.ú. Vítkovice, ukončení NS a záměr pronájmu
pozemku v k.ú. Vítkovice (lokalita Zalužanského)
Usnesení číslo: 0666/RMOb-Vit/1822/26
Rada městského obvodu Vítkovice

1)

doporučuje
Zastupitelstvu MOb Vítkovice
vzít na vědomí dopis “Nabídka k uplatnění předkupního práva” XX XXXXXXX XXXXXXX
ze dne 30.07.2019, nám doručený dne 31.07.2019.

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Vítkovice
rada městského obvodu
2)

doporučuje
Zastupitelstvu MOb Vítkovice
neuplatnit předkupní právo k nemovité věci - budově bez čp/če - způsob využití garáž - na
pozemku parc. č. 1006/24, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava.
Vyřizuje:

3)

Mgr. Svatava Köhlerová,
Vedoucí odboru bytového a majetkového

rozhodla
o záměru pronajmout pozemek parc. č. 1006/24, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 20 m2,
k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, dle zákresu v katastrální mapě.
Vyřizuje:

5)

Mgr. Svatava Köhlerová,
Vedoucí odboru bytového a majetkového

souhlasí
s ukončením nájemní smlouvy č. 8510703548 ze dne 27.04.2011 a Dodatku č. 1 k nájemní
smlouvě č. 8510703548 ze dne 10.01.2013 na pronájem pozemku parc. č. 1006/24, zastavěná
plocha a nádvoří, o výměře 20 m2, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, s nájemcem pí XXXXXXXX
XXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XXX
XXXXXXXXXXXXXXXX, dohodou ke dni 30.09.2019.
Vyřizuje:

4)

Usnesení

Mgr. Svatava Köhlerová,
Vedoucí odboru bytového a majetkového

ukládá
odboru bytovému a majetkovému a odboru organizačnímu, vnitřních věcí a kultury tento záměr
zveřejnit nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce.

BaM/RMOb/0312/19
Předkupní právo k nemovité věci v k.ú. Vítkovice, ukončení NS a záměr pronájmu
částí pozemků v k.ú. Vítkovice (Obránců míru 72)
Usnesení číslo: 0667/RMOb-Vit/1822/26
Rada městského obvodu Vítkovice

1)

doporučuje
Zastupitelstvu MOb Vítkovice
vzít na vědomí dopis “Nabídka k uplatnění předkupního práva” společnosti GANSA
FINANCIAL s.r.o. ze dne 19.08.2019.

2)

doporučuje
Zastupitelstvu MOb Vítkovice
neuplatnit předkupní právo k nemovité věci - spoluvlastnickému podílu id. 1/4 na budově č. p.
534 - způsob využití bydlení - na pozemku parc. č. 403/8, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú.

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Strana 16/24

Statutární město Ostrava
městský obvod Vítkovice
rada městského obvodu

Usnesení

Vítkovice, obec Ostrava, na adrese Obránců míru 72, Ostrava-Vítkovice.
Vyřizuje:
3)

Mgr. Svatava Köhlerová,
Vedoucí odboru bytového a majetkového

souhlasí
s ukončením nájemních smluv na pronájem níže uvedených částí pozemků s nájemcem
společností GANSA FINANCIAL s.r.o., IČ: 28593197, se sídlem Hasičská 930/53, 700
30 Ostrava-Hrabůvka, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl C, vložka 33638, dohodou ke dni 30.09.2019:
a. nájemní smlouvy č. 8530704521 ze dne 19.08.2019 na pronájem části pozemku parc. č.
403/8, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 58,90 m2, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava;
b. nájemní smlouvy č. 8520704522 ze dne 19.08.2019 na pronájem části pozemku parc. č.
403/12, zahrada, o výměře 300,90 m2, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava.
Vyřizuje:

4)

Mgr. Svatava Köhlerová,
Vedoucí odboru bytového a majetkového

rozhodla
o záměru pronajmout:
a. část pozemku parc. č. 403/8, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 58,90 m 2, k. ú.
Vítkovice, obec Ostrava, dle zákresu v katastrální mapě;
b. část pozemku parc. č. 403/12, zahrada, o výměře 300,90 m2, k. ú. Vítkovice, obec
Ostrava, dle zákresu v katastrální mapě.
Vyřizuje:

5)

Mgr. Svatava Köhlerová,
Vedoucí odboru bytového a majetkového

ukládá
odboru bytovému a majetkovému a odboru organizačnímu, vnitřních věcí a kultury tento záměr
zveřejnit nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce.

BaM/RMOb/0314/19
Ukončení NS a záměr pronájmu pozemku v k.ú. Vítkovice (lokalita Zengrova)
Usnesení číslo: 0668/RMOb-Vit/1822/26
Rada městského obvodu Vítkovice

1)

souhlasí
s ukončením nájemní smlouvy č. 8510702844 ze dne 11.01.2008 a Dodatku č. 1 k nájemní
smlouvě č. 8510702844 ze dne 23.04.2013 na pronájem pozemku parc. č. 298/5, zastavěná
plocha a nádvoří, o výměře 19 m2, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, dle zákresu v katastrální

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Vítkovice
rada městského obvodu

Usnesení

mapě, s nájemcem p. XXXXX XXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXX
XXXX XXX XXX XXXXXXX, dohodou ke dni 30.09.2019.
Vyřizuje:
2)

rozhodla
o záměru pronajmout pozemek parc. č. 298/5, zastavěná plocha a nádvoří, 19 m 2, k. ú.
Vítkovice, obec Ostrava, dle zákresu v katastrální mapě.
Vyřizuje:

3)

Mgr. Svatava Köhlerová,
Vedoucí odboru bytového a majetkového

Mgr. Svatava Köhlerová,
Vedoucí odboru bytového a majetkového

ukládá
odboru bytovému a majetkovému a odboru organizačnímu, vnitřních věcí a kultury tento záměr
zveřejnit nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce.

BaM/RMOb/0315/19
Nabídka na koupi nemovitých věcí v k.ú. Vítkovice (lokalita Zengrova)
Usnesení číslo: 0669/RMOb-Vit/1822/26
Rada městského obvodu Vítkovice

1)

doporučuje
Zastupitelstvu MOb Vítkovice
vzít na vědomí dopis “Nabídka pozemků k prodeji” p. XXXXX XXXXXX ze dne 24.06.2019,
nám doručený dne 25.06.2019.

2)

doporučuje
VARIANTA A)
Zastupitelstvu MOb Vítkovice
rozhodnout, že nemá záměr koupit nemovité věci:
- pozemek parc. č. 317/2, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, o výměře 321 m2,
- pozemek parc. č. 317/1, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 292 m2,
- pozemek parc. č. 316, zahrada, o výměře 391 m2,
vše v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava.
VARIANTA B)
Zastupitelstvu MOb Vítkovice
rozhodnout, že má záměr koupit nemovité věci:
- pozemek parc. č. 317/2, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, o výměře 321 m2,
- pozemek parc. č. 317/1, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 292 m2,
- pozemek parc. č. 316, zahrada, o výměře 391 m2,
vše v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava.

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Vítkovice
rada městského obvodu
Vyřizuje:

Usnesení

Mgr. Svatava Köhlerová,
Vedoucí odboru bytového a majetkového

BaM/RMOb/0282/19
Koupě nemovité věci - budovy bez čp/če v k.ú. Zábřeh-VŽ (lokalita U Cementárny)
Usnesení číslo: 0670/RMOb-Vit/1822/26
Rada městského obvodu Vítkovice

1)

doporučuje
Zastupitelstvu MOb Vítkovice
rozhodnout o koupi nemovité věci - budovy bez čp/če - způsob využití garáž - na pozemku
parc. č. st. 2903, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, část obce
Vítkovice, od vlastníků manželů XXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXXXXX, ona:
XXXX XXXXXXXXXX, on: nar. XXXXXXXXXX, oba bytem XXXXXXXXXX
XXXXXXXX XXX XXX XXXXXXXXXXXXXX, p. XXXXX XXXXXXXX zastoupen na
základě písemné plné moci ze dne 22.07.2019 pí XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, za
sjednanou kupní cenu v celkové výši Kč 70 000,00 s tím, že kupní cena bude uhrazena do 30
dnů od právní moci rozhodnutí katastrálního úřadu o vkladu vlastnického práva.
Rozdíl sjednané kupní ceny u nemovité věci - budovy bez čp/če - způsob využití garáž - na
pozemku parc. č. st. 2903, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, část
obce Vítkovice, oproti ceně obvyklé zjištěné znaleckým posudkem č. 2889/022/2019 ze dne
02.08.2019 je statutárním městem Ostrava-městským obvodem Vítkovice akceptován
především s ohledem na zájem statutárnímu města Ostrava vykoupit garáže v předmětné
lokalitě za účelem jejich následné demolice, když prodávající (manželé XXXXXXX X
XXXXX XXXXXXXXXXX, p. XXXXX XXXXXXXX zastoupen na základě písemné plné
moci ze dne 22.07.2019 pí XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX) odmítli předmětnou
nemovitou věc prodat za nižší cenu. Odchylka od ceny obvyklé ve výši Kč 12 880,00 je s
ohledem na plánovaný rozvoj předmětné lokality důvodná a přiměřená.

Vyřizuje:

Mgr. Svatava Köhlerová,
Vedoucí odboru bytového a majetkového

BaM/RMOb/0323/19
Převod nemovité věci v k.ú. Vítkovice (Sirotčí 46)
Usnesení číslo: 0671/RMOb-Vit/1822/26
Rada městského obvodu Vítkovice

1)

bere na vědomí
převod spoluvlastnického podílu id. 1/4 na budově č. p. 584 na pozemku parc. č. 233/17,
zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, na adrese Sirotčí 46,

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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městský obvod Vítkovice
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Usnesení

Ostrava-Vítkovice.
2)

doporučuje
Zastupitelstvu MOb Vítkovice
vzdát se práva a nepodat žalobu ve věci uplatnění relativní neplatnosti proti převodu
vlastnického práva k spoluvlastnickému podílu id. 1/4 na budově č. p. 584 na pozemku parc. č.
233/17, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, na adrese Sirotčí 46,
Ostrava-Vítkovice.
Vyřizuje:

Mgr. Svatava Köhlerová,
Vedoucí odboru bytového a majetkového

BaM/RMOb/0324/19
Ukončení NS v k.ú. Zábřeh-VŽ (lokalita U Cementárny)
Usnesení číslo: 0672/RMOb-Vit/1822/26
Rada městského obvodu Vítkovice

1)

souhlasí
s ukončením nájemní smlouvy č. 8510701430 ze dne 16.10.2000, Dodatku č. 1 k smlouvě č.
8510701430 o nájmu pozemku ze dne 15.10.2007 a Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č.
8510701430 ze dne 26.09.2012 na pronájem pozemku parc. č. st. 2903, zastavěná plocha a
nádvoří, o výměře 21 m2, k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice, dle zákresu v
katastrální mapě, s nájemcem p. XXXXXXX XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem
XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXX XXXXXXXXXXXXXX, dohodou ke dni
31.10.2019.
Vyřizuje:

Mgr. Svatava Köhlerová,
Vedoucí odboru bytového a majetkového

BaM/RMOb/0326/19
Záměr pronájmu pozemku v k.ú. Zábřeh-VŽ (lokalita Maixnerova)
Usnesení číslo: 0673/RMOb-Vit/1822/26
Rada městského obvodu Vítkovice

1)

rozhodla
o záměru pronajmout pozemek parc. č. st. 1346/2, zastavěná plocha a nádvoří, 24 m2, k. ú.
Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice, dle zákresu v katastrální mapě.
Vyřizuje:

3)

Mgr. Svatava Köhlerová,
Vedoucí odboru bytového a majetkového

ukládá
odboru bytovému a majetkovému a odboru organizačnímu, vnitřních věcí a kultury tento záměr
zveřejnit nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce.

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Usnesení

BaM/RMOb/0327/19
Cenová mapa stavebních pozemků
Usnesení číslo: 0674/RMOb-Vit/1822/26
Rada městského obvodu Vítkovice

1)

bere na vědomí
návrh grafické části cenové mapy pro katastrální území Vítkovice a Zábřeh-VŽ dle přílohy č. 2
a přílohy č. 3.

BaM/RMOb/0325/19
Návrh na poskytnutí slevy z nájmu bytu
Usnesení číslo: 0675/RMOb-Vit/1822/26
Rada městského obvodu Vítkovice

1)

rozhodla
přiznat dnem 01.10.2019 slevu ze základního nájemného paní XXXX XXXXXXX
XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, nájemci bytu č. 6, na ul. XXXXXXXXXXX
XXXXXXX X XXXXXXX X XXXXXXXXXXX ve výši 50 % na období od 01.10.2019 do
31.08.2025 ve výši 2 198,- Kč a v období od 01.09.2025 do 30.09.2025 ve výši 1 960,- Kč za
opravu bytu na vlastní náklad. Nájemní smlouvu na pronájem bytu uzavřít na dobu určitou od
1.10.2019 do 30.9.2025.
Vyřizuje:

Mgr. Svatava Köhlerová,
Vedoucí odboru bytového a majetkového

Vedení/RMOb/0018/19
Pravidla pro zadávání veřejných zakázek
Usnesení číslo: 0676/RMOb-Vit/1822/26
Rada městského obvodu Vítkovice

1)

schvaluje
Pravidla pro zadávání veřejných zakázek s účinností od 05.09.2019, dle přílohoy č. 2
předloženého materiálu.

Vedení/RMOb/0019/19
Návh na jmenování do funkce vedoucí odboru FRaŠ
Usnesení číslo: 0677/RMOb-Vit/1822/26
V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Usnesení

Rada městského obvodu Vítkovice

1)

bere na vědomí
informaci o vyhlášení výběrového řízení na funkci vedoucího odboru financí, rozpočtu a
školství, o průběhu vyběrového řízení a jeho výsledku, dle předložené důvodové zprávy.

2)

rozhodla
jmenovat Bc. Lenku Šindlářovou vedoucí odboru financí, rozpočtu a školství SMO ÚMOb
Vítkovice, s účinností od 01.10.2019.

3)

ukládá
tajemníkovi ÚMOb zabezpečit veškeré personální záležitosti.

FRaŠ/RMOb/0152/19
Rozpočtové opatření - zapojení spotřebiče
Usnesení číslo: 0678/RMOb-Vit/1822/26
Rada městského obvodu Vítkovice

1)

schvaluje
rozpočtové opatření na přesun finančních prostředků na zapojení myčky a baterie do kuchyňky
v 1. patře
sníží se běžné výdaje
§ 6171
pol. 5171
ORJ 19
o 4 tis. Kč
zvýší se kapitálové výdaje
§ 3322
pol. 6121
Vyřizuje:

ORJ 19

ORG 0700142

o 4 tis. Kč

Bc. Lenka Šindlářová,
Zastupující vedoucí odboru financí, rozpočtu a školství

Vedení/RMOb/0020/19
Zábor veřejného prostranství před nádražím ČD Ostrava-Vítkovice.
Usnesení číslo: 0679/RMOb-Vit/1822/26
Rada městského obvodu Vítkovice

1)

bere na vědomí
právní zhodnocení problematiky poskytování občerstvení na místě veřejného prostranství před
nádražím ČD Ostrava-Vítkovice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

2)

ukládá
tajemníkovi ÚMOb předložit tento materiál Zastupitelstvu MOb Vítkovice.

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Vedení/RMOb/0021/19
Migrace služeb správy uživatelů a poštovních služeb do ICT centra SMO
Usnesení číslo: 0680/RMOb-Vit/1822/26
Rada městského obvodu Vítkovice

1)

souhlasí
s migrací služeb správy uživatelů (ActiveDirectory) a poštovních služeb do ICT centra SMO.

2)

ukládá
tajemníkovi ÚMOb připravit žádost o migraci služeb do ICT centra SMO v rozsahu dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu.

Vedení/RMOb/0022/19
Poděkování občanů
Usnesení číslo: 0681/RMOb-Vit/1822/26
Rada městského obvodu Vítkovice

1)

bere na vědomí
poděkování občanů dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 předloženého materiálu.

2)

ukládá
tajemníkovi ÚMOb předložit materiál ZMOb Vítkovice.

KS/RMOb/0085/19
Pronájem movitých věcí
Usnesení číslo: 0682/RMOb-Vit/1822/26
Rada městského obvodu Vítkovice

1)

bere na vědomí
žádost příspěvkové organizace Knihovna města Ostravy, pobočka Vítkovice, Kutuzovova 14
ze dne 29.8.2019 o zapůjčení 10 ks lavic a 1 ks stolu pro účastníky tanečního festivalu Romské
září.

2)

rozhodla
uzavřít smlouvu o pronájmu movitých věcí s příspěvkovou organizací Knihovna města
Ostravy, se sídlem 28. října 286/2, 702 00 Ostrava, IČ: 00097586, zastoupenou XXXXXX
XXXXXXXX, vedoucí pobočky Ostrava-Vítkovice, Kutuzovova 14
Předmětem smlouvy je bezúplatný pronájem 10 ks lavic a 1 ks stolu.
Smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 6.9.2019 do 6.9.2019.

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Vyřizuje:
3)

Usnesení

Mgr. Dušana Bernatíková,
Vedoucí odboru komunálních služeb, dopravy a hřbitovní správy

zmocňuje
starostku MOb Vítkovice k podpisu smlouvy dle bodu 2. tohoto usnesení

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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