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99. schůze rady městského obvodu 
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______________________________ 
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Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 08.01.2014 

  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název 

2933/RMOb-Vit/1014/99 OVVaK/RMOb/
0174/13 

Zpráva o kontrole plnění úkolů z minulých schůzí 
rady. 

2934/RMOb-Vit/1014/99 OVVaK/RMOb/
0014/13 

Výroční zpráva o činnosti poskytování informací 
podle zákona č.106/1999 Sb., § 18 o svobodném 
přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů 
za rok 2013. 

2935/RMOb-Vit/1014/99 FRaŠ/RMOb/00
01/14 

Provozní řád zahrady víceúčelového kulturního 
zařízení - knihovny 

2936/RMOb-Vit/1014/99 FRaŠ/RMOb/01
62/13 

Finanční dar pro Český rybářský svaz 

2937/RMOb-Vit/1014/99 FRaŠ/RMOb/01
61/13 

Odpisový plán příspěvkových organizací na rok 
2014 

2938/RMOb-Vit/1014/99 KSDaB/RMOb/
0306/13 

Návrh na zhodnocení majetku na Tržišti pro 
motoristy, pozemek parc.č. 95, k.ú. Vítkovice pro 
rok 2014 - 2016 

2939/RMOb-Vit/1014/99 KSDaB/RMOb/
0002/14 

Vyúčtování měsíčních záloh na úhradu služeb 
spojených s užíváním obecních bytů a nebytových 
prostor - harmonogram prací 

2940/RMOb-Vit/1014/99 KSDaB/RMOb/
0001/14 

Uzavření smlouvy o obstarání domovnické činnosti 
v domě Lidická 697/55 

2941/RMOb-Vit/1014/99 VŽPaVH/RMO
b/0033/13 

Vyhlášení výběrových řízení na opravu a údržbu 
nebytového a bytového fondu v majetku SMO 
svěřeného MOb Vítkovice 

2942/RMOb-Vit/1014/99 MaFK/RMOb/0
434/13 

Záměr pronájmu částí pozemků v k. ú. Vítkovice 
(Sirotčí 68) 

2943/RMOb-Vit/1014/99 MaFK/RMOb/0
002/14 

Pronájem částí pozemků v k. ú. Vítkovice 

2944/RMOb-Vit/1014/99 MaFK/RMOb/0
001/14 

Pronájem pozemku a částí pozemků v k. ú. 
Vítkovice (Kovářská 11) 

2945/RMOb-Vit/1014/99 MaFK/RMOb/0
003/14 

Pronájem částí pozemků v k. ú. Vítkovice (pí 
Danihlíková) 

2946/RMOb-Vit/1014/99 OVVaK/RMOb/
0175/13 

Organizační řád Úřadu městského obvodu 
Vítkovice 

2947/RMOb-Vit/1014/99 KSDaB/RMOb/
0004/14 

Zrušení záměru pronajmout 5 ks výlepových sloupů 
na pozemcích parc.č. 1231/1, parc.č. 1232, parc.č. 
687/1 a parc.č. 693/1, vše v k.ú. Vítkovice 

2948/RMOb-Vit/1014/99 KSDaB/RMOb/
0005/14 

Zápis z komise dopravy a služeb ze dne 6.1.2014 

2949/RMOb-Vit/1014/99 OVVaK/RMOb/
0003/14 

Organizační struktura 
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OVVaK/RMOb/0174/13 
Zpráva o kontrole plnění úkolů z minulých schůzí rady. 
  
Usnesení číslo: 2933/RMOb-Vit/1014/99 
Rada městského obvodu Vítkovice 
 
1) bere na vědomí 
  zprávu o kontrole plnění úkolů ze svých minulých schůzí. 
 
OVVaK/RMOb/0014/13 
Výroční zpráva o činnosti poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., § 18 o 
svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů za rok 2013. 
  
Usnesení číslo: 2934/RMOb-Vit/1014/99 

 

Rada městského obvodu Vítkovice 
 
1) bere na vědomí 
  výroční zprávu o činnosti poskytování  informací  podle zákona č.106/1999 Sb.,§ 18 o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů za rok 2013. 
 
FRaŠ/RMOb/0001/14 
Provozní řád zahrady víceúčelového kulturního zařízení - knihovny 
  
Usnesení číslo: 2935/RMOb-Vit/1014/99 

 

Rada městského obvodu Vítkovice 
 
1) rozhodla 
  vydat Provozní řád zahrady víceúčelového kulturního zařízení - knihovny, Kutuzovova 14 v 

Ostravě-Vítkovicích dle předloženého návrhu, s platností od 1. 2. 2014; 
  
 Vyřizuje: Bc. Milena Rozkošná, 
 Vedoucí odboru financí, rozpočtu a školství 
2) zmocňuje 
  starostu MOb Vítkovice k podpisu Provozního řádu dle tohoto usnesení. 
 
FRaŠ/RMOb/0162/13 
Finanční dar pro Český rybářský svaz 
  
Usnesení číslo: 2936/RMOb-Vit/1014/99 

 

Rada městského obvodu Vítkovice 
 
1) rozhodla 
  o poskytnutí finančního daru pro Český rybářský svaz, místní organizaci Ostrava, Záhumenní 

2144, Ostrava-Poruba, PSČ 708 00, IČ: 15502791 na zakoupení rybářských potřeb pro mládež 
a cen na každoroční rybářské závody ve výši 6 tis. Kč; 

  
 Vyřizuje: Bc. Milena Rozkošná, 
 Vedoucí odboru financí, rozpočtu a školství 
2) schvaluje 
  rozpočtové opatření: 

• zvýší se financování na pol. 8115 ORJ 41      o 6 000 Kč                       
• zvýší se výdaje na § 3429 pol. 5229 ORJ 41  o 6 000 Kč  
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 Vyřizuje: Bc. Milena Rozkošná, 
 Vedoucí odboru financí, rozpočtu a školství 
3) zmocňuje 
  starostu MOb Vítkovice k podpisu darovací  smlouvy dle tohoto usnesení. 
 
FRaŠ/RMOb/0161/13 
Odpisový plán příspěvkových organizací na rok 2014 
  
Usnesení číslo: 2937/RMOb-Vit/1014/99 

 

Rada městského obvodu Vítkovice 
 
1) schvaluje 
  odpisové plány  příspěvkových organizací pro rok 2014 následovně: 

ZŠ Ostrava - Vítkovice, Šalounova 56 – účetní odpis ve výši 125 045,00 Kč;  z toho 19 145,00 
Kč odvede do rozpočtu zřizovatele a  105 900 Kč převede do investičního fondu 
MŠ P. Velikého – účetní odpis ve výši 0 Kč.                                                                            

  
 Vyřizuje: Bc. Milena Rozkošná, 
 Vedoucí odboru financí, rozpočtu a školství 
 
KSDaB/RMOb/0306/13 
Návrh na zhodnocení majetku na Tržišti pro motoristy, pozemek parc.č. 95, k.ú. 
Vítkovice pro rok 2014 - 2016 
  
Usnesení číslo: 2938/RMOb-Vit/1014/99 

 

Rada městského obvodu Vítkovice 
 
1) souhlasí 
  1.  s  provedením investičního záměru Ing. Svatavy Huťkové, nájemcem pozemku parc.č. 95, 

k.ú. Vítkovice (Tržiště pro motoristy), k nákupu nových 5 ks dvojstánků od stolařství 
Vyrubalík Roman, a tím zhodnocením majetku MOb Vítkovice v částce 340 000,00 Kč vč. 
DPH. Současně provést demontáž 11 ks starých dřevostánků. 
2. s provedením investičního záměru Ing. Svatavy Huťkové, s opravou vodorovného značení 
asfaltové plochy Tržiště pro motoristy firmou Patrik Pavúk, dopravní značení FARAM v částce 
25 168,00 Kč vč. DPH; 

  
 Vyřizuje: Ing. Petr Neuman, 
 Vedoucí odboru komunálních služeb, dopravy a bytový 
2) rozhodla 
  1. skutečně vynaložené náklady, spojené s výstavbou 5 ks dvojstánků, započíst s částkou 102 

000,00 Kč bez DPH, vč. DPH 123 420,00 Kč ročně, určenou na technické zhodnocení majetku 
Tržiště pro motoristy na pozemku parc.č. 95, k.ú. Vítkovice, přičemž v roce 2016 započíst 
částku 93 160,00 Kč vč. DPH 
2. skutečně vynaložené náklady, za opravu vodorovného značení, započíst s částkou 102 
000,00 Kč bez DPH, vč. DPH 123 420,00 Kč ročně, určenou na technické zhodnocení 
uvedeného majetku, tj. částku 25 168,00 Kč vč. DPH započíst v roce 2016. 

  
 Vyřizuje: Ing. Petr Neuman, 
 Vedoucí odboru komunálních služeb, dopravy a bytový 
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KSDaB/RMOb/0002/14 
Vyúčtování měsíčních záloh na úhradu služeb spojených s užíváním obecních bytů a 
nebytových prostor - harmonogram prací 
  
Usnesení číslo: 2939/RMOb-Vit/1014/99 

 

Rada městského obvodu Vítkovice 
 
1) rozhodla 
  provést vyúčtování úhrad měsíčních záloh na dodávku služeb spojených s užíváním obecních 

bytů a nebytových prostor za rok 2013 dle předloženého harmonogramu; 
  
 Vyřizuje:  
2) zmocňuje 
  bytové techniky paní Stempakovou a paní Kudlejovou k doručení vyúčtování do jednotlivých 

domů. 
 
KSDaB/RMOb/0001/14 
Uzavření smlouvy o obstarání domovnické činnosti v domě Lidická 697/55 
  
Usnesení číslo: 2940/RMOb-Vit/1014/99 

 

Rada městského obvodu Vítkovice 
 
1) rozhodla 
  uzavřít smlouvu o obstarání domovnické činnosti v domě Lidická 697/55 v 

Ostravě-Vítkovicích s panem XXXXX XXXXXXX; 
  
 Vyřizuje: Ing. Petr Neuman, 
 Vedoucí odboru komunálních služeb, dopravy a bytový 
2) rozhodla 
  výši domovnické odměny stanovit v souladu s usnesení č. 2019/RMOb-Vit/1014/71 ze dne 

23.1.2013; 
  
 Vyřizuje: Ing. Petr Neuman, 
 Vedoucí odboru komunálních služeb, dopravy a bytový 
3) zmocňuje 
  starostu MOb Vítkovice k podpisu smlouvy o obstarání domovnické činnosti dle bodu 1. 

tohoto usnesení. 
 
VŽPaVH/RMOb/0033/13 
Vyhlášení výběrových řízení na opravu a údržbu nebytového a bytového fondu v 
majetku SMO svěřeného MOb Vítkovice 
  
Usnesení číslo: 2941/RMOb-Vit/1014/99 

 

Rada městského obvodu Vítkovice 
 
1) bere na vědomí 
  důvodovou zprávu o přípravě výběrových řízení na služby pro zakázky malého rozsahu v 

rámci zajištění oprav a údržby nebytového a bytového fondu v péči MOb Vítkovice; 
2) schvaluje 
  návrh výzev k podání nabídky a návrh obchodních podmínek ze strany zadavatele pro 

vyhlášení výběrových řízení na služby v rámci veřejných zakázek malého rozsahu na opravu a 
údržbu nebytového a bytového fondu v péči MOb Vítkovice ; 
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3) ukládá 
  ved. odboru VŽPaVH zajistit vyhlášení sedmi výběrových řízení na VZMR uveřejněním na 

profilu zadavatele a vyvěšením na úřední desce. 
 
MaFK/RMOb/0434/13 
Záměr pronájmu částí pozemků v k. ú. Vítkovice (Sirotčí 68) 
  
Usnesení číslo: 2942/RMOb-Vit/1014/99 

 

Rada městského obvodu Vítkovice 
 
1) rozhodla 
  o záměru pronajmout: 

- část pozemku parc. č. 233/9, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 58,50 m2, 
- část pozemku parc. č. 233/26, zahrada, o výměře 446,60 m2, 
- část pozemku parc. č. 233/26, zahrada, o výměře 24,50 m2, 
vše v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, dle zákresu v katastrální mapce; 

  
 Vyřizuje: Ing. Robert Šimek, 
 Vedoucí odboru majetkového a finanční kontroly 
2) ukládá 
  odboru majetkovému a finanční kontroly a odboru organizačnímu, vnitřních věcí a kultury 

tento záměr zveřejnit nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce. 
 
MaFK/RMOb/0002/14 
Pronájem částí pozemků v k. ú. Vítkovice 
  
Usnesení číslo: 2943/RMOb-Vit/1014/99 

 

Rada městského obvodu Vítkovice 
 
1) rozhodla 
  pronajmout část pozemku parc. č. 233/26, zahrada, o výměře 373,95 m2, k. ú. Vítkovice, obec 

Ostrava, dle zákresu v katastrální mapě, pí XXXXXXXXX, nar. XX. XX. XXXX, bytem 
XXXXXXXXXXXXX, vlastníku nemovitosti – id. 1/4 budovy č. p. 553 na pozemku parc. č. 
233/7, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, na adrese Rudná 9, 
Ostrava-Vítkovice. 
Nájemní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou, se tříměsíční výpovědní lhůtou; nájemné ve výši 
6,00 Kč/m2/rok; 

  
 Vyřizuje: Ing. Robert Šimek, 
 Vedoucí odboru majetkového a finanční kontroly 
2) rozhodla 
  pronajmout část pozemku parc. č. 233/26, zahrada, o výměře 368,50 m2, k. ú. Vítkovice, obec 

Ostrava, dle zákresu v katastrální mapě, pí XXXXXXXXX, nar. XX. XX. XXXX, bytem 
XXXXXXXXXXXXX, vlastníku nemovitosti – id. 1/4 budovy č. p. 555 na pozemku parc. č. 
233/9, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, na adrese Sirotčí 68, 
Ostrava-Vítkovice. 
Nájemní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou, se tříměsíční výpovědní lhůtou; nájemné ve výši 
6,00 Kč/m2/rok; 

  



Statutární město Ostrava 

městský obvod Vítkovice 
rada městského obvodu 

Usnesení 

 

Strana 7 

 Vyřizuje: Ing. Robert Šimek, 
 Vedoucí odboru majetkového a finanční kontroly 
3) rozhodla 
  pronajmout část pozemku parc. č. 403/12, zahrada, o výměře 265,14 m2, k. ú. Vítkovice, obec 

Ostrava, dle zákresu v katastrální mapě, pí XXXXXXXXX, nar. XX. XX. XXXX, bytem 
XXXXXXXXXXXXX, vlastníku nemovitosti – id. 1/4 budovy č. p. 532 na pozemku parc. č. 
403/6, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, na adrese Obránců míru 68, 
Ostrava-Vítkovice.  
Nájemní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou, se tříměsíční výpovědní lhůtou; nájemné ve výši 
6,00 Kč/m2/rok; 

  
 Vyřizuje: Ing. Robert Šimek, 
 Vedoucí odboru majetkového a finanční kontroly 
4) rozhodla 
  pronajmout část pozemku parc. č. 402/14, zahrada, o výměře 245,60 m2, k. ú. Vítkovice, obec 

Ostrava, dle zákresu v katastrální mapě, p. XXXXXXXXX, nar. XX. XX. XXXX, bytem 
XXXXXXXXXXXXX, vlastníku nemovitosti – id. 1/4 budovy č. p. 537 na pozemku parc. č. 
402/8, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, na adrese Obránců míru 61, 
Ostrava-Vítkovice.  
Nájemní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou, se tříměsíční výpovědní lhůtou; nájemné ve výši 
6,00 Kč/m2/rok; 

  
 Vyřizuje: Ing. Robert Šimek, 
 Vedoucí odboru majetkového a finanční kontroly 
5) rozhodla 
  pronajmout část pozemku parc. č. 402/13, zastavěná plocha a nádvoří, a část pozemku parc. č. 

402/20, zahrada, o celkové výměře 15,00 m2, vše v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, dle zákresu v 
katastrální mapě, pí XXXXXXXXX, nar. XX. XX. XXXX, bytem XXXXXXXXXXXXX, 
vlastníku nemovitosti – bytové jednotky č. 544/1 na pozemku parc. č. 402/13, zastavěná plocha 
a nádvoří, a spoluvlastnického id. 9256/37024 podílu na společných částech domu - budově č. 
p. 544 na pozemku parc. č. 402/13, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, 
na adrese Kovářská 9, Ostrava-Vítkovice. 
Nájemní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou, se tříměsíční výpovědní lhůtou; nájemné ve výši 
45,00 Kč/m2/rok; 

  
 Vyřizuje: Ing. Robert Šimek, 
 Vedoucí odboru majetkového a finanční kontroly 
6) rozhodla 
  pronajmout níže uvedené části pozemků pí XXXXXXXXX, nar. XX. XX. XXXX, bytem 

XXXXXXXXXXXXX, vlastníku nemovitosti – bytové jednotky č. 869/1 na pozemku parc. č. 
1291/1, zastavěná plocha a nádvoří, a spoluvlastnického id. 1/4 podílu na společných částech 
domu - budově č. p. 869 na pozemku parc. č. 1291/1, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. 
Vítkovice, obec Ostrava, na adrese Zengrova 90, Ostrava-Vítkovice: 
a. část pozemku parc. č. 1291/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 63,65 m2, k. ú. 

Vítkovice, obec Ostrava, dle zákresu v katastrální mapě; 
Nájemní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou, se tříměsíční výpovědní lhůtou; nájemné ve 
výši 45,00 Kč/m2/rok. 

b. část pozemku parc. č. 242/2, zahrada, o výměře 366,70 m2, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, 
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dle zákresu v katastrální mapě; 
Nájemní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou, se tříměsíční výpovědní lhůtou; nájemné ve 
výši 6,00 Kč/m2/rok; 

  
 Vyřizuje: Ing. Robert Šimek, 
 Vedoucí odboru majetkového a finanční kontroly 
7) rozhodla 
  pronajmout níže uvedené části pozemků p. XXXXXXXXX, nar. XX. XX. XXXX, bytem 

XXXXXXXXXXXXX, vlastníku nemovitosti – bytové jednotky č. 530/3 na pozemku parc. č. 
403/3, zastavěná plocha a nádvoří, a spoluvlastnického id. 9155/36620 podílu na společných 
částech domu - budově č. p. 530 na pozemku parc. č. 403/3, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. 
Vítkovice, obec Ostrava, na adrese Obránců míru 64, Ostrava-Vítkovice: 
a. část pozemku parc. č. 403/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 122,88 m2, k. ú. 

Vítkovice, obec Ostrava, dle zákresu v katastrální mapě; 
Nájemní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou, se tříměsíční výpovědní lhůtou; nájemné ve 
výši 45,00 Kč/m2/rok. 

b. část pozemku parc. č. 403/10, zahrada, o výměře 271,92 m2, k. ú. Vítkovice, obec 
Ostrava, dle zákresu v katastrální mapě; 
Nájemní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou, se tříměsíční výpovědní lhůtou; nájemné ve 
výši 6,00 Kč/m2/rok; 

  
 Vyřizuje: Ing. Robert Šimek, 
 Vedoucí odboru majetkového a finanční kontroly 
8) rozhodla 
  pronajmout níže uvedené části pozemků pí XXXXXXXXX, nar. XX. XX. XXXX, bytem 

XXXXXXXXXXXXX, vlastníku nemovitosti – id. 1/2 budovy č. p. 535 na pozemku parc. č. 
402/12, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, na adrese Kovářská 10, 
Ostrava-Vítkovice: 
a. část pozemku parc. č. 402/12, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 122,65 m2, k. ú. 

Vítkovice, obec Ostrava, dle zákresu v katastrální mapě; 
Nájemní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou, se tříměsíční výpovědní lhůtou; nájemné ve 
výši 45,00 Kč/m2/rok. 

a. část pozemku parc. č. 402/21, zahrada, o výměře 467,30 m2, k. ú. Vítkovice, obec 
Ostrava, dle zákresu v katastrální mapě; 
Nájemní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou, se tříměsíční výpovědní lhůtou; nájemné ve 
výši 6,00 Kč/m2/rok; 

  
 Vyřizuje: Ing. Robert Šimek, 
 Vedoucí odboru majetkového a finanční kontroly 
9) rozhodla 
  pronajmout níže uvedené části pozemků p. XXXXXXXXX, nar. XX. XX. XXXX, bytem 

XXXXXXXXXXXXX, vlastníku nemovitosti – id. 1/4 budovy č. p. 538 na pozemku parc. č. 
402/6, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, na adrese Kovářská 4, 
Ostrava-Vítkovice: 
a. část pozemku parc. č. 402/6, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 68,30 m2, k. ú. 

Vítkovice, obec Ostrava, dle zákresu v katastrální mapě; 
Nájemní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou, se tříměsíční výpovědní lhůtou; nájemné ve 
výši 45,00 Kč/m2/rok. 
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b. část pozemku parc. č. 402/21, zahrada, o výměře 201,80 m2, k. ú. Vítkovice, obec 
Ostrava, dle zákresu v katastrální mapě; 
Nájemní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou, se tříměsíční výpovědní lhůtou; nájemné ve 
výši 6,00 Kč/m2/rok. 

c. část pozemku parc. č. 402/6, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 13,00 m2, k. ú. 
Vítkovice, obec Ostrava, dle zákresu v katastrální mapě; 
Nájemní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou, se tříměsíční výpovědní lhůtou; nájemné ve 
výši 45,00 Kč/m2/rok; 

  
 Vyřizuje: Ing. Robert Šimek, 
 Vedoucí odboru majetkového a finanční kontroly 
10) zmocňuje 
  starostu MOb Vítkovice k podpisu nájemních smluv dle tohoto usnesení. 
 
MaFK/RMOb/0001/14 
Pronájem pozemku a částí pozemků v k. ú. Vítkovice (Kovářská 11) 
  
Usnesení číslo: 2944/RMOb-Vit/1014/99 

 

Rada městského obvodu Vítkovice 
 
1) rozhodla 
  pronajmout pozemek parc. č. 402/49, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 20,00 m2, k. ú. 

Vítkovice, obec Ostrava, dle zákresu v katastrální mapě, p. XXXXX XXXXXXXX, nar. 
XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXX XXXXXXX XXX XXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXX, vlastníku nemovitosti – budovy bez čp/če - garáže - na 
pozemku parc. č. 402/49, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava. 
Nájemní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou, se tříměsíční výpovědní lhůtou; nájemné ve výši 
45,00 Kč/m2/rok; 

  
 Vyřizuje: Ing. Robert Šimek, 
 Vedoucí odboru majetkového a finanční kontroly 
2) rozhodla 
  pronajmout níže uvedené části pozemků pí XXXX XXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, 

bytem XXXXXXXX XXXXXXX XXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXX, vlastníku 
nemovitosti – bytové jednotky č. 545/2 na pozemku parc. č. 402/15, zastavěná plocha a 
nádvoří, a spoluvlastnického id. 9675/38037 podílu na společných částech domu - budově č. p. 
545 na pozemku parc. č. 402/15, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, na 
adrese Kovářská 11, Ostrava-Vítkovice: 
a. část pozemku parc. č. 402/15, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 68,85 m2, k. ú. 

Vítkovice, obec Ostrava, dle zákresu v katastrální mapě; 
Nájemní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou, se tříměsíční výpovědní lhůtou; nájemné ve 
výši 45,00 Kč/m2/rok. 

b. část pozemku parc. č. 402/20, zahrada, o výměře 190,80 m2, k. ú. Vítkovice, obec 
Ostrava, dle zákresu v katastrální mapě; 
Nájemní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou, se tříměsíční výpovědní lhůtou; nájemné ve 
výši 6,00 Kč/m2/rok; 

  
 Vyřizuje: Ing. Robert Šimek, 
 Vedoucí odboru majetkového a finanční kontroly 



Statutární město Ostrava 

městský obvod Vítkovice 
rada městského obvodu 

Usnesení 

 

Strana 10 

3) rozhodla 
  pronajmout část pozemku parc. č. 402/20, zahrada, o výměře 293,05 m2, k. ú. Vítkovice, obec 

Ostrava, dle zákresu v katastrální mapě, fyzické osobě: pí XXXXXX XXXX, nar. 
XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXX XXXXXXX XXX XXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXX, vlastníku nemovitosti – bytové jednotky č. 545/3 na pozemku 
parc. č. 402/15, zastavěná plocha a nádvoří, a spoluvlastnického id. 9675/38037 podílu na 
společných částech domu - budově č. p. 545 na pozemku parc. č. 402/15, zastavěná plocha a 
nádvoří, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, na adrese Kovářská 11, Ostrava-Vítkovice. 
Nájemní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou, se tříměsíční výpovědní lhůtou; nájemné ve výši 
6,00 Kč/m2/rok; 

  
 Vyřizuje: Ing. Robert Šimek, 
 Vedoucí odboru majetkového a finanční kontroly 
4) zmocňuje 
  starostu MOb Vítkovice k podpisu nájemních smluv dle tohoto usnesení. 
 
MaFK/RMOb/0003/14 
Pronájem částí pozemků v k. ú. Vítkovice (pí Danihlíková) 
  
Usnesení číslo: 2945/RMOb-Vit/1014/99 

 

Rada městského obvodu Vítkovice 
 
1) rozhodla 
  pronajmout níže uvedené části pozemků pí XXXXX XXXXXXXXXXX, nar. 

XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXX XXXXXXX XXX XXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXX, vlastníku nemovitosti – bytové jednotky č. 615/4 na pozemku 
parc. č. 223/9, zastavěná plocha a nádvoří, a spoluvlastnického id. 8645/34580 podílu na 
společných částech domu - budově č. p. 615 na pozemku parc. č. 223/9, zastavěná plocha a 
nádvoří, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, na adrese Okružní 25, Ostrava-Vítkovice: 
a. část pozemku parc. č. 223/9, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 59,00 m2, k. ú. 

Vítkovice, obec Ostrava, dle zákresu v katastrální mapě; 
Nájemní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou, se tříměsíční výpovědní lhůtou; nájemné ve 
výši 45,00 Kč/m2/rok. 

b. část pozemku parc. č. 223/12, zahrada, o výměře 164,20 m2, k. ú. Vítkovice, obec 
Ostrava, dle zákresu v katastrální mapě; 
Nájemní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou, se tříměsíční výpovědní lhůtou; nájemné ve 
výši 6,00 Kč/m2/rok; 

  
 Vyřizuje: Ing. Robert Šimek, 
 Vedoucí odboru majetkového a finanční kontroly 
2) zmocňuje 
  starostu MOb Vítkovice k podpisu nájemních smluv dle tohoto usnesení. 
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OVVaK/RMOb/0175/13 
Organizační řád Úřadu městského obvodu Vítkovice 
  
Usnesení číslo: 2946/RMOb-Vit/1014/99 
Rada městského obvodu Vítkovice 
 
1) schvaluje 
  Organizační řád ÚMOb Vítkovice dle předloženého návrhu s účinností od 9.1.2014. 
 
KSDaB/RMOb/0004/14 
Zrušení záměru pronajmout 5 ks výlepových sloupů na pozemcích parc.č. 1231/1, 
parc.č. 1232, parc.č. 687/1 a parc.č. 693/1, vše v k.ú. Vítkovice 
  
Usnesení číslo: 2947/RMOb-Vit/1014/99 

 

Rada městského obvodu Vítkovice 
 
1) rozhodla 
  zrušit  záměr pronájmu 5 ks výlepových sloupů v majetku MOb Vítkovice  na pozemcích: 

- parc.č. 1231/1, k.ú. Vítkovice- u prodejny Hruška - 1 výlepový sloup 
- parc.č. 1232, k.ú. Vítkovice- ul. Tržní- 1 výlepový sloup 
- parc.č. 687/1, k.ú. Vítkovice - u parčíku ul. Kutuzovova - 1 výlepový sloup 
- parc.č. 693/1 k.ú. Vítkovice- náměstí J. z Poděbrad - 2 výlepové sloupy. 

  
 Vyřizuje: Ing. Petr Neuman, 
 Vedoucí odboru komunálních služeb, dopravy a bytový 
 
KSDaB/RMOb/0005/14 
Zápis z komise dopravy a služeb ze dne 6.1.2014 
  
Usnesení číslo: 2948/RMOb-Vit/1014/99 

 

Rada městského obvodu Vítkovice 
 
1) bere na vědomí 
  zápis z komise dopravy a služeb konané dne 6.1.2014. 
 
OVVaK/RMOb/0003/14 
Organizační struktura 
  
Usnesení číslo: 2949/RMOb-Vit/1014/99 

 

Rada městského obvodu Vítkovice 
 
1) bere na vědomí 
  ukončení pracovního poměru dohodou a tím i odstoupení z funkce vedoucího odboru 

komunálních služeb, dopravy a bytového pana Ing. Petra Neumana  ke dni 28.2.2014; 
2) rozhodla 
  o změně organizační struktury ÚMOb Vítkovice ke dni 1.3.2014 dle předloženého návrhu 

 - zřízení oddělení domovní správy u odboru komunálních služeb, dopravy a bytového 
a funkčního místa vedoucího oddělení, 
- přesun výkonu činnosti pokladny na odbor financí, rozpočtu a školství z 
odboru organizačního, vnitřních věcí a kultury, 
- přerozdělení činnosti u odboru financí, rozpočtu a školství – daně a poplatky a nájmy z 
pozemků a vymáhání pohledávek, 
- převod funkčního místa z odboru výstavby, životního prostředí a vodního hospodářství – 
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stavební technik na odbor komunálních služeb, dopravy a bytový; 
3) stanoví 
  celkový počet  na 72 zaměstnanců SMO zařazených   do ÚMOb Vítkovice dle předloženého 

návrhu k 1.3.2014; 
4) ukládá 
  tajemnici ÚMOb zabezpečit veškeré personální a  organizační záležitosti. 
  

 

  

 

 


