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Usnesení 
100. schůze rady městského obvodu 
konané dne 22.01.2014 

  

čís. 2950/RMOb-Vit/1014/100 
- 

2980/RMOb-Vit/1014/100 

  
  

  

  

 

  

  

  

 

______________________________ 

Petr Dlabal 
starosta 

  

  

  
 

______________________________ 

Ing. Leoš Adamík 
místostarosta 
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Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 22.01.2014 

  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název 

2950/RMOb-Vit/1014/100 OVVaK/RMOb/
0001/14 

Zpráva o kontrole plnění úkolů z minulých schůzí 
rady. 

2951/RMOb-Vit/1014/100 OVVaK/RMOb/
0008/14 

Úprava cen a nabídky kopírovacích služeb na 
podatelně 

2952/RMOb-Vit/1014/100 FRaŠ/RMOb/00
08/14 

Žádost ZŠ Ostrava-Vítkovice, Šalounova 56, p.o. o 
změnu určení části přispěvku na provoz 

2953/RMOb-Vit/1014/100 FRaŠ/RMOb/00
05/14 

Rozpočtové opatření - výdaje na opravy a investice 

2954/RMOb-Vit/1014/100 FRaŠ/RMOb/00
09/14 

Odpisový plán účetní jednotky MOb Vítkovice na 
rok 2014 

2955/RMOb-Vit/1014/100 KSDaB/RMOb/
0007/14 

Uzavření smlouvy o obstarání domovnické činnosti 
- p. Bugár, Rudná 787/40 

2956/RMOb-Vit/1014/100 KSDaB/RMOb/
0009/14 

Přehled žádostí o pronájem obecního bytu 

2957/RMOb-Vit/1014/100 KSDaB/RMOb/
0006/14 

Minh Tran, Jeremenkova 19 - ukončení nájmu 
nebytových prostor dohodou 

2958/RMOb-Vit/1014/100 KSDaB/RMOb/
0008/14 

Pastrňák Jaroslav - pronájem garáže v lokalitě U 
Cementárny 

2959/RMOb-Vit/1014/100 KSDaB/RMOb/
0010/14 

Návrh na opatření v hospodaření s byty - zápis z 
32. zasedání komise bytové 

2960/RMOb-Vit/1014/100 KSDaB/RMOb/
0011/14 

Návrh na uzavření smluv se společností 
Internethome, s.r.o. 

2961/RMOb-Vit/1014/100 VŽPaVH/RMO
b/0001/14 

Novostavba objektu montážní hala a elektro a 
projekce elektro s výhledem na její rozšíření - I. 
etapa 

2962/RMOb-Vit/1014/100 SV/RMOb/0002
/14 

Poskytování sociálních služeb 

2963/RMOb-Vit/1014/100 MaFK/RMOb/0
015/14 

Časový limit pro uzavření kupních smluv 

2964/RMOb-Vit/1014/100 MaFK/RMOb/0
432/13 

Ukončení NS a záměr pronájmu části pozemku 
(Mgr. Bocviňok) 

2965/RMOb-Vit/1014/100 MaFK/RMOb/0
005/14 

Záměr pronájmu části pozemku v k. ú. Vítkovice 
(Pr. Velikého 25) 

2966/RMOb-Vit/1014/100 MaFK/RMOb/0
004/14 

Pronájem pozemků a části pozemku v k. ú. 
Vítkovice 

2967/RMOb-Vit/1014/100 MaFK/RMOb/0
011/14 

Ukončení NS výpovědí nájemce (TRIRES DADU 
a.s.) 

2968/RMOb-Vit/1014/100 MaFK/RMOb/0
016/14 

Revokace a záměr pronájmu částí pozemků v k. ú. 
Vítkovice (pí Koníčková) 

2969/RMOb-Vit/1014/100 MaFK/RMOb/0
007/14 

Stanovisko k daru nemovitých věcí v k. ú. 
Zábřeh-VŽ, nesvěřených MOb Vítkovice, Diakonii 
ČCE - středisku v Ostravě 
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2970/RMOb-Vit/1014/100 MaFK/RMOb/0
006/14 

Bezúplatný převod pozemku p.p.č. 489/21, k. ú. 
Zábřeh-VŽ, od ČR - ÚZSVM 

2971/RMOb-Vit/1014/100 MaFK/RMOb/0
013/14 

Záměr prodat pozemek parc. č. 219/53 v k. ú. 
Vítkovice (pod zádveřím - Meziuliční 6) 

2972/RMOb-Vit/1014/100 MaFK/RMOb/0
417/13 

Pronájem pozemku parc. č. 481/26 v k. ú. 
Vítkovice (pí Pechová) 

2973/RMOb-Vit/1014/100 MaFK/RMOb/0
008/14 

Pronájem pozemků pod garážemi (p. Kopáček) 

2974/RMOb-Vit/1014/100 MaFK/RMOb/0
010/14 

Uzavření dodatků k NS - zahrádky ul. Zengrova I. 

2975/RMOb-Vit/1014/100 MaFK/RMOb/0
012/14 

Uzavření dodatků k NS - zahrádky ul. Zengrova II. 

2976/RMOb-Vit/1014/100 MaFK/RMOb/0
014/14 

Uzavření dodatků k NS - zahrádky ul. Rudná 

2977/RMOb-Vit/1014/100 OVVaK/RMOb/
0005/14 

Stanovení měsíční odměny neuvolněným členům 
zastupitelstva 

2978/RMOb-Vit/1014/100 OVVaK/RMOb/
0009/14 

Organizační řád Úřadu městského obvodu 
Vítkovice( Dodatek č. I/2014 ) 

2979/RMOb-Vit/1014/100 OVVaK/RMOb/
0010/14 

Pověření zastupováním funkce vedoucí odboru 
komunálních služeb, dopravy a bytového a 
zastupováním funkce vedoucí oddělení domovní 
správy 

2980/RMOb-Vit/1014/100 OVVaK/RMOb/
0011/14 

Požár bytového dmu Syllabova 25 

  
OVVaK/RMOb/0001/14 
Zpráva o kontrole plnění úkolů z minulých schůzí rady. 
  
Usnesení číslo: 2950/RMOb-Vit/1014/100 

 

Rada městského obvodu Vítkovice 
 
1) bere na vědomí 
  zprávu o kontrole plnění úkolů ze svých minulých schůzí. 
 
OVVaK/RMOb/0008/14 
Úprava cen a nabídky kopírovacích služeb na podatelně 
  
Usnesení číslo: 2951/RMOb-Vit/1014/100 

 

Rada městského obvodu Vítkovice 
 
1) rozhodla 
  o úpravě cen a rozšíření nabídky kopírovacích služeb na podatelně od 01. 02. 2014 a to 

následovně: 
kopírování černobíle: 
              jednostranné kopírování                                                oboustranné kopírování 
A 5                     2,- Kč                                                                      3,- Kč 
A 4                     3,- Kč                                                                      4,- Kč 
A 3                     4,- Kč                                                                      6,- Kč 
kopírování barevně: 
              jednostranné kopírování                                                oboustranné kopírování 
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A 4                     14,- Kč                                                                      18,- Kč 
A 3                     18,- Kč                                                                      24,- Kč 
Všechny ceny jsou včetně DPH. 

  
 Vyřizuje: Jiřina Matějová, 
 Vedoucí odboru organizačního, vnitřních věcí a kultury 
 
FRaŠ/RMOb/0008/14 
Žádost ZŠ Ostrava-Vítkovice, Šalounova 56, p.o. o změnu určení části přispěvku na 
provoz 
  
Usnesení číslo: 2952/RMOb-Vit/1014/100 

 

Rada městského obvodu Vítkovice 
 
1) souhlasí 
  se změnou určení části příspěvku na provoz ZŠ Ostrava-Vítkovice, Šalounova 56, p.o.  

v maximální výši 92 800,- Kč, a to na vedení kroužků v roce 2014. 
 
FRaŠ/RMOb/0005/14 
Rozpočtové opatření - výdaje na opravy a investice 
  
Usnesení číslo: 2953/RMOb-Vit/1014/100 

 

Rada městského obvodu Vítkovice 
 
1) schvaluje 
  rozpočtové opatření na navýšení finančních prostředků ve výši 1 mil. Kč na opravy bytového 

fondu (nedočerpané prostředky z roku 2013), 1 mil. Kč na investiční akci “Hřiště u nádraží” 
a 2 mil. Kč na opravu střechy a komínů budovy radnice. 
zvýší se financování 
                   pol  8115         ORJ 41                          o 4 000 tis. Kč 
Zvýší se výdaje         
§ 3612         pol. 5171         ORJ 39                        o 1 000 tis. Kč. 
§ 3639         pol. 6121         ORJ 10    ORG 153     o 1 000 tis. Kč 
§ 3322         pol. 5171         ORJ 40                        o 2 000 tis. Kč 

  
 Vyřizuje: Bc. Milena Rozkošná, 
 Vedoucí odboru financí, rozpočtu a školství 
 
FRaŠ/RMOb/0009/14 
Odpisový plán účetní jednotky MOb Vítkovice na rok 2014 
  
Usnesení číslo: 2954/RMOb-Vit/1014/100 

 

Rada městského obvodu Vítkovice 
 
1) schvaluje 
  pro účetní jednotku MOb Vítkovice odpisový plán dlouhodobého majetku na rok 2014. 

Odpisový plán je založen na rovnoměrném odpisování dlouhodobého majetku, se zohledněním 
zbytkové hodnoty majetku ve výši 1,- Kč. 
Dlouhodobý majetek bude při pořízení zařazován do majetkové evidence dle platné klasifikace 
do odpisových skupin, které zohledňují dobu životnosti dlouhodobého majetku a v soulasu s 
ustanovením ČÚS 708.                  
                                              



Statutární město Ostrava 

městský obvod Vítkovice 
rada městského obvodu 

Usnesení 

 

Strana 5/24 

 

 Vyřizuje: Bc. Milena Rozkošná, 
 Vedoucí odboru financí, rozpočtu a školství 
 
KSDaB/RMOb/0007/14 
Uzavření smlouvy o obstarání domovnické činnosti - p. Bugár, Rudná 787/40 
  
Usnesení číslo: 2955/RMOb-Vit/1014/100 

 

Rada městského obvodu Vítkovice 
 
1) rozhodla 
  a. uzavřít smlouvu o obstarání domovnické činnosti v domě Rudná 787/40 v 

Ostravě-Vítkovicích s panem XXXXXX XXXXXXX 
b. výši domovnické odměny stanovit v souladu s usnesením č. 2019/RMOb-Vit/1014/71 z 

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

tohoto usnesení. 
 
KSDaB/RMOb/0009/14 
Přehled žádostí o pronájem obecního bytu 
  
Usnesení číslo: 2956/RMOb-Vit/1014/100 

 

Rada městského obvodu Vítkovice 
 
1) bere na vědomí 
  předložené seznamy žádostí o pronájem obecního bytu aktualizované k 31.12.2013. 
 
KSDaB/RMOb/0006/14 
Minh Tran, Jeremenkova 19 - ukončení nájmu nebytových prostor dohodou 
  
Usnesení číslo: 2957/RMOb-Vit/1014/100 

 

Rada městského obvodu Vítkovice 
 
1) rozhodla 
  a. ukončit smlouvu o nájmu nebytových prostor ev.č. 8690713003, s nájemcem panem 

XXXX XXXXXX, bytem XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX, 
IČ: 66915791, kterou byly pronajaty nebytové prostory o celkové výměře 75,66 m2, v 
budově č.p. 808, stojící na pozemku parc.č. 723/3, na ulici Jeremenkova 19 v 
Ostravě-Vítkovicích dohodou ke dni 28.2.2014 

b. o záměru pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 75,66 m2, v budově č.p. 808, 
stojící na pozemku parc.č. 723/3, na ulici Jeremenkova 19 v Ostravě-Vítkovicích; 

  
 Vyřizuje: Ing. Petr Neuman, 
 Vedoucí odboru komunálních služeb, dopravy a bytový 
2) ukládá 
  odboru KSDaB a odboru VVaK zveřejnit záměr pronájmu nebytových prostor dle zásad 

Zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v úplném znění; 
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3) zmocňuje 
  starostu MOb Vítkovice k podpisu “Dohody o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor 

ev.č. 8690713003”, dle bodu 1. tohoto usnesení. 
 
KSDaB/RMOb/0008/14 
Pastrňák Jaroslav - pronájem garáže v lokalitě U Cementárny 
  
Usnesení číslo: 2958/RMOb-Vit/1014/100 

 

Rada městského obvodu Vítkovice 
 
1) rozhodla 
  uzavřít smlouvu o nájmu nebytových prostor - garáže bez čp/če o rozloze 16,85 m2, stojící na 

pozemku parc.č.st. 3904, zast. plocha a nádvoří, k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, část obce 
Vítkovice, v lokalitě U Cementárny s panem XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, bytem 
XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX. 
Nájemní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou. 
Nájemné stanovit ve výši 400,- Kč/měsíc/vč. DPH; 

  
 Vyřizuje: Ing. Robert Šimek, 
 Vedoucí odboru majetkového a finanční kontroly 
2) zmocňuje 
  starostu MOb Vítkovice k podpisu smlouvy o nájmu nebytových prostor dle bodu 1. tohoto 

usnesení. 
 
KSDaB/RMOb/0010/14 
Návrh na opatření v hospodaření s byty - zápis z 32. zasedání komise bytové 
  
Usnesení číslo: 2959/RMOb-Vit/1014/100 

 

Rada městského obvodu Vítkovice 
 
1) bere na vědomí 
  zápis z 32. zasedání komise bytové, konaného 16.1.2014; 
  
 Vyřizuje: Ing. Petr Neuman, 
 Vedoucí odboru komunálních služeb, dopravy a bytový 
2) rozhodla 
  2.1. 

uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou - po dobu výkonu závazku zajišťovat domovnické 
práce - služební byt: 
a. s panem XXXXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXXX, na byt č. 9, 3+1, v 

domě Lidická 697/55, Ostrava-Vítkovice 
2.2. 
uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou - 12 měsíců - bez účasti budoucího nájemce na 
obnovení způsobilosti bytu k užívání: 
a. s paní XXXXXXXXXXXX, trv. bytem XXXXXXXXXXXX, na byt č. 1, 2+1, v domě 

Rudná 794/56, Ostrava-Vítkovice 
b. s panem XXXXXXXXXXXX, trv. bytem XXXXXXXXXXXX, na byt č. 7, 2+1 v domě 

Sirotčí 740/39A, Ostrava-Vítkovice 
2.3. 
uzavřít nájemní smlouvu  na dobu určitou - 6 měsíců - s účastí budoucího nájemce na 
obnovení způsobilosti bytu k užívání: 
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a. s paní XXXXXXXXXXXX, trv. bytem XXXXXXXXXXXX, na byt č. 3, 3+1, v domě 
Štramberská 824/12, Ostrava-Vítkovice 

b. s panem XXXXXXXXXXXX, trv. bytem XXXXXXXXXXXX, na byt č. 6, 4+1, v domě 
Šalounova 778/18, Ostrava-Vítkovice 

c. s panem XXXXXXXXXXXX, trv. bytem XXXXXXXXXXXX, na byt č. 1, 3+1, v domě 
Štramberská 831/2A, Ostrava-Vítkovice 

2.4. 
neuzavřít smlouvu na dobu určitou - 12 měsíců - s účastí budoucího nájemce na obnovení
způsobilosti bytu k užívání: 
a. s paní XXXXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXXX, na byt č. 6, 3+1, v domě 

Štramberská 761/18, Ostrava-Vítkovice 
2.5. 
uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou - 6 měsíců, od 1.3.2014: 
a. s paní XXXXXXXXX, na byt č. 5, Rudná 52, Ostrava-Vítkovice 
b. s panem XXXXXXX, na byt č. 1, Štramberská 8, Ostrava-Vítkovice 

2.6. 
uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou - 12 měsíců, od 1.3.2014:  

a. s panem XXXXXXXXX, na byt č. 9, Dehtova 7, Ostrava-Vítkovice 
b. s panem XXXXXXXXX, na byt č. 3, Nerudova 27, Ostrava-Vítkovice 
c. s panem XXXXXXXXX, na byt č. 7, Ocelářská 43, Ostrava-Vítkovice 
d. s panem XXXXXXXXX ou, na byt č. 16, Ocelářská 45, Ostrava-Vítkovice 
e. s paní XXXXXXXXX, na byt č. 5, Ocelářská 47, Ostrava-Vítkovice 
f. s panem XXXXXXXXX, na byt č. 4, Rudná 40, Ostrava-Vítkovice 
g. s paní XXXXXXXXX, na byt č. 3, Ruská 37, Ostrava-Vítkovice 
h. s paní XXXXXXXXX, na byt č. 8, Šalounova 18, Ostrava-Vítkovice 
i. s paní XXXXXXXXX, na byt č. 10, Sirotčí 74, Ostrava-Vítkovice 
j. s panem XXXXXXXXX, na byt č. 2, Štramberská 2B, Ostrava-Vítkovice 
k. s paní XXXXXXXXX, na byt č. 7, Štramberská 8, Ostrava-Vítkovice 
l. s paní XXXXXXXXX, na byt č. 5, Štramberská 14, Ostrava-Vítkovice 
m. s paní XXXXXXXXX, na byt č. 6, Štramberská 16, Ostrava-Vítkovice 
n. s panem XXXXXXXXX, na byt č. 4, U Cementárny 29, Ostrava-Vítkovice 

2.7. 
uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou - 12 měsíců, od 1.4.2014: 

a. s paní XXXXXXXXX, na byt č. 9, Nerudova 27, Ostrava-Vítkovice 
b. s panem XXXXXXXXX, na byt č. 7, Ocelářská 18, Ostrava-Vítkovice 
c. s panem XXXXXXXXX, na byt č. 7, Ocelářská 41, Ostrava-Vítkovice 
d. s paní XXXXXXXXX, na byt č. 2, Ocelářská 43, Ostrava-Vítkovice 
e. s panem XXXXXXXXX, na byt č. 2, Rudná 56, Ostrava-Vítkovice 
f. s paní XXXXXXXXX, na byt č. 8, Sirotčí 39A, Ostrava-Vítkovice 
g. s paní XXXXXXXXX, na byt č. 6, Sirotčí 43, Ostrava-Vítkovice 
h. s paní XXXXXXXXX, na byt č. 1, Štramberská 2, Ostrava-Vítkovice 
i. s panem XXXXXXXXX, na byt č. 6, Zalužanského 2, Ostrava-Vítkovice 

2.8. 
uzavřít nájemní smlouvu na dobu neurčitou- bez účasti budoucího nájemce na obnovení 
způsobilosti bytu k užívání: 
a.       s paní XXXXXXXXX, trv. bytem XXXXXXXXX, na byt č. 5, 3+1, v domě U 
Cementárny 1274/17, Ostrava-Vítkovice 
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3) bere na vědomí 
  a. přechod nájmu bytu č. 8, 3+1, v domě Syllabova 1533/27 v Ostravě-Vítkovicích, z 

důvodu úmrtí nájemce pana XXXXXXXXX na paní XXXXXXXXX – manželku; 
4) schvaluje 
  a. zařazení žadatelů do seznamu uchazečů o pronájem bytu dle předloženého zápisu z 32. 

zasedání komise bytové, ze dne 16.1.2014, čl. 6, čl. 7 a čl.13 
b. jednotlivá opatření v hospodaření s byty uvedená v předloženém zápise z 32. zasedání 

komise bytové, ze dne 16.1.2014, čl. 15. Různé, písm. a). 
 
KSDaB/RMOb/0011/14 
Návrh na uzavření smluv se společností Internethome, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 2960/RMOb-Vit/1014/100 

 

Rada městského obvodu Vítkovice 
 
1) rozhodla 
  uzavřít smlouvy o nájmu - umístění zařízení pro provoz internetové sítě se společností

Internethome, s.r.o., se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 00, zapsanou 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 184323, IČ: 
24161357 v domech: 
a. č.p. 786, stojící na pozemku parc.č. 243/7, k.ú. Vítkovice, na ulici Rudná 38 
b. č.p. 791, stojící na pozemku parc.č. 243/12, k.ú. Vítkovice, na ulici Rudná 48 
c. č.p. 795, stojící na pozemku parc.č. 243/16, k.ú. Vítkovice, na ulici Rudná 58 
d. č.p. 619, stojící na pozemku parc.č. 233/24, k.ú. Vítkovice, na ulici Ocelářská 41 
e. č.p. 662, stojící na pozemku parc.č. 220/2, k.ú. Vítkovice, na ulici Ocelářská 43 
f. č.p. 663, stojící na pozemku parc.č. 220/3, k.ú. Vítkovice, na ulici Ocelářská 45 
g. č.p. 664, stojící na pozemku parc.č. 220/4, k.ú. Vítkovice, na ulici Ocelářská 47 

Smlouvy o nájmu - umístění zařízení uzavřít na dobu neurčitou. 
Nájemné stanovit ve výši 1.200,- Kč/rok/dům. K nájemnému bude připočítána aktuální sazba 
DPH; 

  
 Vyřizuje: Ing. Petr Neuman, 
 Vedoucí odboru komunálních služeb, dopravy a bytový 
2) zmocňuje 
  starostu MOb Vítkovice k podpisu smluv dle bodu 1. tohoto usnesení. 
 
VŽPaVH/RMOb/0001/14 
Novostavba objektu montážní hala a elektro a projekce elektro s výhledem na její 
rozšíření - I. etapa 
  
Usnesení číslo: 2961/RMOb-Vit/1014/100 

 

Rada městského obvodu Vítkovice 
 
1) souhlasí 
  s umístěním novostavby montážní hala a elektro s projekcí elektro - I. etapa,  na pozemcích 

p.č. 848/1 a 843/1 v k.ú. Vítkovice v uzavřeném areálu společnosti TEMEX, s.r.o. 
v Ostravě-Vítkovicích. 

  
 Vyřizuje: Jan Kubík, 
 Vedoucí odboru výstavby, ŽP a vodního hospodářství 
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SV/RMOb/0002/14 
Poskytování sociálních služeb 
  
Usnesení číslo: 2962/RMOb-Vit/1014/100 

 

Rada městského obvodu Vítkovice 
 
1) rozhodla 
  o uzavření smluv o poskytování pečovatelské služby s uživateli a v rozsahu, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu; 
2) rozhodla 
  o ukončení poskytování pečovatelské služby s klientem pečovatelské služby, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu; 
3) zmocňuje 
  starostu MOb Vítkovice k podpisu smluv o poskytování pečovatelské služby a dohody o 

ukončení poskytování pečovatelské služby, dle bodu 1. a 2. tohoto usnesení. 
 
MaFK/RMOb/0015/14 
Časový limit pro uzavření kupních smluv 
  
Usnesení číslo: 2963/RMOb-Vit/1014/100 

 

Rada městského obvodu Vítkovice 
 
1) ukládá 
  odboru MaFK neuvádět do návrhů usnesení týkající se prodeje nemovitých věcí časový limit 

pro uzavření kupních smluv. 
  
 Vyřizuje: Ing. Robert Šimek, 
 Vedoucí odboru majetkového a finanční kontroly 
 
MaFK/RMOb/0432/13 
Ukončení NS a záměr pronájmu části pozemku (Mgr. Bocviňok) 
  
Usnesení číslo: 2964/RMOb-Vit/1014/100 

 

Rada městského obvodu Vítkovice 
 
1) souhlasí 
  s ukončením nájemní smlouvy č. 8520702960 ze dne 15.10.2008 a dodatku č. 1 k nájemní 

smlouvě č. 8520702960 ze dne 15.04.2013 na pronájem části pozemku parc. č. 790, zahrada, o 
výměře 192,50 m2, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, s nájemcem XXXX XXXXXXXXX 
XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXX XXXXXXXX XXX XXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXX, dohodou ke dni 31.01.2014; 

  
 Vyřizuje: Ing. Robert Šimek, 
 Vedoucí odboru majetkového a finanční kontroly 
2) rozhodla 
  o záměru pronajmout část pozemku parc. č. 790, zahrada, o výměře 192,50 m2, k. ú. Vítkovice, 

obec Ostrava, dle zákresu v katastrální mapě; 
  
 Vyřizuje: Ing. Robert Šimek, 
 Vedoucí odboru majetkového a finanční kontroly 
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3) 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/0005/14 
Záměr pronájmu části pozemku v k. ú. Vítkovice (Pr. Velikého 25) 
  
Usnesení číslo: 2965/RMOb-Vit/1014/100 

 

Rada městského obvodu Vítkovice 
 
1) rozhodla 
  o záměru pronajmout část pozemku parc. č. 728/2, ostatní plocha, o výměře 26 m2, k. ú. 

Vítkovice, obec Ostrava, dle zákresu v katastrální mapě; 
  
 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/0004/14 
Pronájem pozemků a části pozemku v k. ú. Vítkovice 
  
Usnesení číslo: 2966/RMOb-Vit/1014/100 

 

Rada městského obvodu Vítkovice 
 
1) rozhodla 
  pronajmout pozemek parc. č. 738, zahrada, o výměře 625 m2, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, pí 

XXXXX XXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXX XXXXXXXX 
XXXXXXX XXX XXX XXXXXXXXVítkovice, vlastníku nemovitosti – budovy č. p. 377 na 
pozemku parc. č. 737, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, na adrese 
Prokopa Velikého 13, 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. 730/2, zahrada, o výměře 20 m2, k. ú. Vítkovice, obec 

Ostrava, společnosti BD Prokopa Velikého, s.r.o., IČ: 01643223, sídlem Krátká 1177, 738 
01  Frýdek-Místek, vlastníku nemovitosti – budovy č. p. 289 na pozemku parc. č. 729/1, 
zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, na adrese Prokopa Velikého 23, 
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 
3) rozhodla 
  pronajmout pozemek parc. č. 604, zahrada, o výměře 305 m2, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, 

manželům XXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXX, on: nar. XXXXXXXXXX, ona: nar. 
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XXXXXXXXXX, oba bytem XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXX, vlastníkům nemovitosti – budovy č. p. 348 na pozemku parc. č. 
603, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, na adrese Šalounova 53, 
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/0011/14 
Ukončení NS výpovědí nájemce (TRIRES DADU a.s.) 
  
Usnesení číslo: 2967/RMOb-Vit/1014/100 

 

Rada městského obvodu Vítkovice 
 
1) revokuje 
  část svého usnesení číslo 2631/RMOb-Vit/1014/89 ze dne 28.08.2013, v bodě 2), písmeno b); 
  
 Vyřizuje: Ing. Robert Šimek, 
 Vedoucí odboru majetkového a finanční kontroly 
2) bere na vědomí 
  ukončení nájemní smlouvy č. 8520703494 ze dne 24.11.2010 na pronájem pozemku parc. č. 

380, zahrada, o výměře 533 m2, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, uzavřené s nájemcem 
společností TRIRES DADU a.s., IČ: 27825451, se sídlem Na Kamenině 453/18, 711 
00  Ostrava-Hrušov, a to výpovědí nájemce ke dni 30.09.2015. 

  
 Vyřizuje: Ing. Robert Šimek, 
 Vedoucí odboru majetkového a finanční kontroly 
 
MaFK/RMOb/0016/14 
Revokace a záměr pronájmu částí pozemků v k. ú. Vítkovice (pí Koníčková) 
  
Usnesení číslo: 2968/RMOb-Vit/1014/100 

 

Rada městského obvodu Vítkovice 
 
1) revokuje 
  část svého usnesení číslo 2841/RMOb-Vit/1014/95 ze dne 20.11.2013, bod 2) a bod 3), a 

usnesení číslo 2925/RMOb-Vit/1014/98 ze dne 18.12.2013 v plném znění; 
  
 Vyřizuje: Ing. Robert Šimek, 
 Vedoucí odboru majetkového a finanční kontroly 
2) rozhodla 
  o záměru pronajmout: 

a. část pozemku parc. č. 233/11, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 58,50 m2, k. ú. 
Vítkovice, obec Ostrava, dle zákresu v katastrální mapě; 

b. část pozemku parc. č. 233/110, zahrada, o výměře 155,20 m2, k. ú. Vítkovice, obec 
Ostrava, dle zákresu v katastrální mapě; 

c. část pozemku parc. č. 233/110, zahrada, o výměře 21,00 m2, k. ú. Vítkovice, obec 
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Ostrava, dle zákresu v katastrální mapě; 

  
 Vyřizuje: Ing. Robert Šimek, 
 Vedoucí odboru majetkového a finanční kontroly 
3) 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/0007/14 
Stanovisko k daru nemovitých věcí v k. ú. Zábřeh-VŽ, nesvěřených MOb Vítkovice, 
Diakonii ČCE - středisku v Ostravě 
  
Usnesení číslo: 2969/RMOb-Vit/1014/100 

 

Rada městského obvodu Vítkovice 
 
1) rozhodla 
  vydat souhlasné stanovisko k připravovanému daru nemovitých věcí, které nejsou svěřeny 

MOb Vítkovice, a to: 
- pozemku p.č.st. 537, zast. plocha a nádvoří (včetně budovy č.p. 1278, která je součástí tohoto 
pozemku), 
- části pozemku p.p.č. 460/1, ostatní plocha, o výměře cca 870 m2, 
vše v k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice, Diakonii ČCE - středisku v Ostravě, 
se sídlem Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice, IČ 41035526, za účelem poskytování sociálních 
služeb občanům města Ostravy; 

2) ukládá 
  odboru majetkovému a finanční kontroly zaslat stanovisko Rady MOb Vítkovice dle bodu 1. 

tohoto usnesení statutárnímu městu Ostrava. 
 
MaFK/RMOb/0006/14 
Bezúplatný převod pozemku p.p.č. 489/21, k. ú. Zábřeh-VŽ, od ČR - ÚZSVM 
  
Usnesení číslo: 2970/RMOb-Vit/1014/100 

 

Rada městského obvodu Vítkovice 
 
1) doporučuje 
  Zastupitelstvu MOb Vítkovice 

rozhodnout o bezúplatném nabytí nemovité věci - pozemku p.p.č. 489/21, zahrada, o výměře 
514 m2, k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice, 
od vlastníka: Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 
128 00 Praha 2. 
Podmínkou bezúplatného převodu je závazek nabyvatele využívat pozemek v souladu s 
veřejným zájmem, dle ustanovení zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím 
vystupováním v právních vztazích.   

  
 Vyřizuje: Ing. Robert Šimek, 
 Vedoucí odboru majetkového a finanční kontroly 
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MaFK/RMOb/0013/14 
Záměr prodat pozemek parc. č. 219/53 v k. ú. Vítkovice (pod zádveřím - Meziuliční 6) 
  
Usnesení číslo: 2971/RMOb-Vit/1014/100 
Rada městského obvodu Vítkovice 
 
1) doporučuje 
  Zastupitelstvu MOb Vítkovice 

rozhodnout o záměru prodat nemovitou věc - pozemek parc. č. 219/53, zast. plocha a nádvoří, 
o výměře 5 m2 (pod zádveřím bytového domu č.p. 596 - Meziuliční 6), k. ú. Vítkovice, obec 
Ostrava, který tvoří funkčně související celek s uvedeným bytovým domem. 

  
 Vyřizuje: Ing. Robert Šimek, 
 Vedoucí odboru majetkového a finanční kontroly 
 
MaFK/RMOb/0417/13 
Pronájem pozemku parc. č. 481/26 v k. ú. Vítkovice (pí Pechová) 
  
Usnesení číslo: 2972/RMOb-Vit/1014/100 

 

Rada městského obvodu Vítkovice 
 
1) rozhodla 
  a. pronajmout pozemek parc. č. 481/26, zast. pl. a nádvoří, o výměře 20,00 m2, k. ú. 

Vítkovice, obec Ostrava, paní XXX XXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem 
XXXXXX XX XX XXXX XX XX XX XXXXX XXXX XXX XX. 

b. nájemní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou, se tříměsíční výpovědní lhůtou, nájemné ve 
výši 45,- Kč/m2/rok; 

  
 Vyřizuje: Ing. Robert Šimek, 
 Vedoucí odboru majetkového a finanční kontroly 
2) zmocňuje 
  starostu MOb Vítkovice k podpisu nájemní smlouvy dle bodu 1. tohoto usnesení. 
 
MaFK/RMOb/0008/14 
Pronájem pozemků pod garážemi (p. Kopáček) 
  
Usnesení číslo: 2973/RMOb-Vit/1014/100 

 

Rada městského obvodu Vítkovice 
 
1) rozhodla 
   1. 1. 

a. pronajmout pozemek parc. č. 605/4, zast. pl. a nádvoří, o výměře 25,00 m2, k. ú. 
Vítkovice, obec Ostrava, panu XXXXXX XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem 
XXX XXXXXXXX XXXX XXXXX XX XX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXX XXX XXX 

b. nájemní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou, se tříměsíční výpovědní lhůtou, nájemné ve 
výši 45,- Kč/m2/rok. 

1. 2.   
a. pronajmout pozemek parc. č. 605/5, zast. pl. a nádvoří, o výměře 28,00 m2, k. ú. 

Vítkovice, obec Ostrava, panu XXXXXX XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem 
XXX XXXXXXXX XXXX XXXXX XX XX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXX XXX XXX 
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b. nájemní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou, se tříměsíční výpovědní lhůtou, nájemné ve 
výši 45,- Kč/m2/rok; 

  
 Vyřizuje: Ing. Robert Šimek, 
 Vedoucí odboru majetkového a finanční kontroly 
2) zmocňuje 
  starostu MOb Vítkovice k podpisu nájemních smluv dle bodu 1. tohoto usnesení. 
 
MaFK/RMOb/0010/14 
Uzavření dodatků k NS - zahrádky ul. Zengrova I. 
  
Usnesení číslo: 2974/RMOb-Vit/1014/100 

 

Rada městského obvodu Vítkovice 
 
1) rozhodla 
  1. 1. 

- uzavřít dodatek: - k nájemní smlouvě č. 8520702552 ze dne 26.07.2006, včetně dodatku č. 1 
k nájemní smlouvě č. 8520702552 ze dne 12.04.2010, na pronájem části pozemku parc. č. 
348/9, zahrada, o výměře 120,10 m2, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, s nájemcem p. 
XXXXXXXXXXXX, nar. XX. XX. XXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, jímž 
se mění sjednaná výše ročního nájemného za pronájem shora uvedeného pozemku na 1.201,-
Kč (tj. 10,- Kč/m2/rok). 
1. 2. 
- uzavřít dodatek: - k nájemní smlouvě č. 8520703398 ze dne 12.04.2010, na pronájem části 
pozemku parc. č. 348/2, zahrada, o výměře 70,00 m2, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, s 
nájemcem p. XXXXXXXXXXXX, nar. XX. XX. XXXX, bytem 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, jímž se mění sjednaná výše ročního nájemného za pronájem 
shora uvedeného pozemku na 700,- Kč (tj. 10,- Kč/m2/rok). 
1. 3. 
- uzavřít dodatek: - k nájemní smlouvě č. 8520703390 ze dne 07.04.2010, na pronájem části 
pozemku parc. č. 348/9, zahrada, o výměře 65,75 m2, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, s 
nájemcem p. XXXXXXXXXXXX, nar. XX. XX. XXXX, bytem 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, jímž se mění sjednaná výše ročního nájemného za pronájem 
shora uvedeného pozemku na 658,- Kč (tj. 10,- Kč/m2/rok). 
1. 4. 
- uzavřít dodatek: - k nájemní smlouvě č. 8520703611 ze dne 09.11.2011, na pronájem části 
pozemku parc. č. 348/9, zahrada, o výměře 56,15 m2, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, s 
nájemcem pí XXXXXXXXXXXX, nar. XX. XX. XXXX, bytem 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, jímž se mění sjednaná výše ročního nájemného za pronájem 
shora uvedeného pozemku na 562,- Kč (tj. 10,- Kč/m2/rok). 
1. 5. 
- uzavřít dodatek: - k nájemní smlouvě č. 8520703467 ze dne 18.08.2010, na pronájem části 
pozemku parc. č. 348/9, zahrada, o výměře 120,25 m2, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, s 
nájemcem pí XXXXXXXXXXXX, nar. XX. XX. XXXX, bytem 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, jímž se mění sjednaná výše ročního nájemného za pronájem 
shora uvedeného pozemku na 1.203,- Kč (tj. 10,- Kč/m2/rok). 
1. 6. 
- uzavřít dodatek: - k nájemní smlouvě č. 8520703493 ze dne 10.11.2010, včetně dodatku č. 1 
k nájemní smlouvě č. 8520703493 ze dne 31.08.2011, na pronájem části pozemku parc. č. 
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348/9, zahrada, o výměře 88,90 m2, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, s nájemcem p. 
XXXXXXXXXXXX, nar. XX. XX. XXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXX, jímž se 
mění sjednaná výše ročního nájemného za pronájem shora uvedeného pozemku na 889,- Kč (tj. 
10,- Kč/m2/rok). 
1. 7. 
- uzavřít dodatek: - k nájemní smlouvě č. 8520703612 ze dne 02.11.2011, na pronájem části 
pozemku parc. č. 348/9, zahrada, o výměře 47,00 m2, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, s 
nájemcem p. XXXXXXXXXXXX, nar. XX. XX. XXXX, bytem 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, jímž se mění sjednaná výše ročního nájemného za pronájem 
shora uvedeného pozemku na 470,- Kč (tj. 10,- Kč/m2/rok). 
1. 8. 
- uzavřít dodatek: - k nájemní smlouvě č. 8520703614 ze dne 01.11.2011, na pronájem části 
pozemku parc. č. 348/9, zahrada, o výměře 93,60 m2, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, s 
nájemcem p. XXXXXXXXXXXX, nar. XX. XX. XXXX, bytem 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, jímž se mění sjednaná výše ročního nájemného za pronájem 
shora uvedeného pozemku na 936,- Kč (tj. 10,- Kč/m2/rok). 
1. 9. 
- uzavřít dodatek: - k nájemní smlouvě č. 8520703252 ze 10.07.2009, včetně dodatku č. 1 k 
nájemní smlouvě č. 8520703252 ze dne 19.05.2010, na pronájem části pozemku parc. č. 348/9, 
zahrada, o výměře 42,80 m2, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, s nájemcem pí 
XXXXXXXXXXXX, nar. XX. XX. XXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXX, jímž se 
mění sjednaná výše ročního nájemného za pronájem shora uvedeného pozemku na 428,- Kč (tj. 
10,- Kč/m2/rok). 
1. 10. 
- uzavřít dodatek: - k nájemní smlouvě č. 8520702175 ze dne 11.08.2004, včetně dodatku č. 1 
k nájemní smlouvě č. 8520702175 ze dne 07.04.2010, na pronájem části pozemku parc. č. 
348/9, zahrada, o výměře 117,60 m2, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, s nájemcem p. 
XXXXXXXXXXXX, nar. XX. XX. XXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXX, jímž se 
mění sjednaná výše ročního nájemného za pronájem shora uvedeného pozemku na 1.176,- Kč 
(tj. 10,- Kč/m2/rok). 
1. 11. 
- uzavřít dodatek: - k nájemní smlouvě č. 8520701891 ze dne 24.03.2003, včetně dodatku č. 1 
k nájemní smlouvě č. 8520701891 ze dne 31.03.2010, na pronájem části pozemku parc. č. 
348/9, zahrada, o výměře 74,50 m2, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, s nájemcem p. 
XXXXXXXXXXXX, nar. XX. XX. XXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXX, jímž se 
mění sjednaná výše ročního nájemného za pronájem shora uvedeného pozemku na 745,- Kč (tj. 
10,- Kč/m2/rok). 
1. 12. 
- uzavřít dodatek: - k nájemní smlouvě č. 8520703527 ze dne 23.02.2011, na pronájem 
části pozemku parc. č. 348/9, zahrada, o výměře 80,50 m2, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, s 
nájemcem p. XXXXXXXXXXXX, nar. XX. XX. XXXX, bytem 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, jímž se mění sjednaná výše ročního nájemného za pronájem 
shora uvedeného pozemku na 805,- Kč (tj. 10,- Kč/m2/rok). 
1. 13. 
- uzavřít dodatek: - k nájemní smlouvě č. 8520703613 ze dne 21.11.2011, na pronájem části 
pozemku parc. č. 348/9, zahrada, o výměře 76,80 m2, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, s 
nájemcem p. XXXXXXXXXXXX, nar. XX. XX. XXXX, bytem 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, jímž se mění sjednaná výše ročního nájemného za pronájem 
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shora uvedeného pozemku na 768,- Kč (tj. 10,- Kč/m2/rok). 
1. 14. 
- uzavřít dodatek: - k nájemní smlouvě č. 8520702054 ze dne 24.05.2004, včetně dodatku č. 1 
k nájemní smlouvě č. 8520702054 ze dne 31.03.2010, na pronájem části pozemku parc. č. 
348/9, zahrada, o výměře 61,70 m2, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, s nájemcem p. 
XXXXXXXXXXXX, nar. XX. XX. XXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXX, jímž se 
mění sjednaná výše ročního nájemného za pronájem shora uvedeného pozemku na 617,- Kč (tj. 
10,- Kč/m2/rok). 
1. 15. 
- uzavřít dodatek: - k nájemní smlouvě č. 8520703388 ze dne 24.03.2010, na pronájem části 
pozemku parc. č. 348/9, zahrada, o výměře 65,00 m2, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, s 
nájemcem p. XXXXXXXXXXXX, nar. XX. XX. XXXX, bytem 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, jímž se mění sjednaná výše ročního nájemného za pronájem 
shora uvedeného pozemku na 650,- Kč (tj. 10,- Kč/m2/rok). 
1. 16. 
- uzavřít dodatek: - k nájemní smlouvě č. 8520702958 ze dne 20.10.2008, včetně dodatku č. 1 
k nájemní smlouvě č. 8520702958 ze dne 24.03.2010, na pronájem části pozemku parc. č. 
348/9, zahrada, o výměře 65,10 m2, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, s nájemcem pí 
XXXXXXXXXXXX, nar. XX. XX. XXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXX, jímž se 
mění sjednaná výše ročního nájemného za pronájem shora uvedeného pozemku na 651,- Kč (tj. 
10,- Kč/m2/rok); 

  
 Vyřizuje: Ing. Robert Šimek, 
 Vedoucí odboru majetkového a finanční kontroly 
2) zmocňuje 
  starostu MOb Vítkovice k podpisu dodatků k nájemním smlouvám dle bodu 1. tohoto usnesení. 
 
MaFK/RMOb/0012/14 
Uzavření dodatků k NS - zahrádky ul. Zengrova II. 
  
Usnesení číslo: 2975/RMOb-Vit/1014/100 

 

Rada městského obvodu Vítkovice 
 
1) rozhodla 
  1. 1. 

- uzavřít dodatek: - k nájemní smlouvě č. 8520701726 ze dne 04.09.2002, včetně dodatku č. 1 
k nájemní smlouvě č. 8520701726 ze dne 12.04.2010, na pronájem části pozemku parc. č. 
348/2, zahrada, o výměře 64,80 m2, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, s nájemcem p. 
XXXXXXXXXXXX, nar. XX. XX. XXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXX, jímž se 
mění sjednaná výše ročního nájemného za pronájem shora uvedeného pozemku na 678,- Kč (tj. 
10,- Kč/m2/rok). 
1. 2. 
- uzavřít dodatek: - k nájemní smlouvě č. 8520701697 ze dne 12.04.2002, včetně dodatku č. 1 
k nájemní smlouvě č. 8520701697 ze dne 12.04.2010, na pronájem části pozemku parc. č. 
348/2, zahrada, o výměře 127,20 m2, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, s nájemcem p. 
XXXXXXXXXXXX, nar. XX. XX. XXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXX, jímž se 
mění sjednaná výše ročního nájemného za pronájem shora uvedeného pozemku na 1.272,- Kč 
(tj. 10,- Kč/m2/rok). 
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1. 3. 
- uzavřít dodatek: - k nájemní smlouvě č. 8520701950 ze dne 20.10.2003, včetně dodatku č. 1 
k nájemní smlouvě č. 8520701950 ze dne 12.04.2010, na pronájem části pozemku parc. č. 
348/2, zahrada, o výměře 161,20 m2, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, s nájemcem p. 
XXXXXXXXXXXX, nar. XX. XX. XXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXX, jímž se 
mění sjednaná výše ročního nájemného za pronájem shora uvedeného pozemku na 1.612,- Kč 
(tj. 10,- Kč/m2/rok). 
1. 4. 
- uzavřít dodatek: - k nájemní smlouvě č. 8520702661 ze dne 28.12.2006, včetně dodatku č. 1 
k nájemní smlouvě č. 8520702661 ze dne 31.03.2010, na pronájem části pozemku parc. č. 
348/2, zahrada, o výměře 112,00 m2, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, s nájemcem pí 
XXXXXXXXXXXX, nar. XX. XX. XXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXX, jímž se 
mění sjednaná výše ročního nájemného za pronájem shora uvedeného pozemku na 1.120,- Kč 
(tj. 10,- Kč/m2/rok). 
1. 5. 
- uzavřít dodatek: - k nájemní smlouvě č. 8520702355 ze dne 30.03.2005, včetně dodatku č. 1 
k nájemní smlouvě č. 8520702355 ze dne 21.04.2010, na pronájem části pozemku parc. č. 
348/2, zahrada, o výměře 126,00 m2, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, s nájemcem p. 
XXXXXXXXXXXX, nar. XX. XX. XXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXX, jímž se 
mění sjednaná výše ročního nájemného za pronájem shora uvedeného pozemku na 1.260,- Kč 
(tj. 10,- Kč/m2/rok). 
1. 6. 
- uzavřít dodatek: - k nájemní smlouvě č. 8520703401 ze dne 31.03.2010, na pronájem části 
pozemku parc. č. 348/2, zahrada, o výměře 70,00 m2, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, s 
nájemcem pí XXXXXXXXXXXX, nar. XX. XX. XXXX, bytem 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, jímž se mění sjednaná výše ročního nájemného za pronájem 
shora uvedeného pozemku na 700,- Kč (tj. 10,- Kč/m2/rok). 
1. 7. 
- uzavřít dodatek: - k nájemní smlouvě č. 8520703461 ze dne 19.07.2010, na pronájem části 
pozemku parc. č. 348/2, zahrada, o výměře 268,80 m2, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, s 
nájemcem pí XXXXXXXXXXXX, nar. XX. XX. XXXX, bytem 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, jímž se mění sjednaná výše ročního nájemného za pronájem 
shora uvedeného pozemku na 2.688,- Kč (tj. 10,- Kč/m2/rok). 
1. 8. 
- uzavřít dodatek: - k nájemní smlouvě č. 8520703510 ze dne 17.01.2011, na pronájem části 
pozemku parc. č. 348/2, zahrada, o výměře 112,00 m2, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, s 
nájemcem pí XXXXXXXXXXXX, nar. XX. XX. XXXX, bytem 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, jímž se mění sjednaná výše ročního nájemného za pronájem 
shora uvedeného pozemku na 1.120,- Kč (tj. 10,- Kč/m2/rok). 
1. 9. 
- uzavřít dodatek: - k nájemní smlouvě č. 8520703535 ze 28.02.2011, na pronájem části 
pozemku parc. č. 348/2, zahrada, o výměře 56,00 m2, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, s 
nájemcem pí XXXXXXXXXXXX, nar. XX. XX. XXXX, bytem 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, jímž se mění sjednaná výše ročního nájemného za pronájem 
shora uvedeného pozemku na 560,- Kč (tj. 10,- Kč/m2/rok). 
1. 10. 
- uzavřít dodatek: - k nájemní smlouvě č. 8520703440 ze dne 24.05.2010, na pronájem části 
pozemku parc. č. 348/2, zahrada, o výměře 56,00 m2, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, s 



Statutární město Ostrava 

městský obvod Vítkovice 
rada městského obvodu 

Usnesení 

 

Strana 18/24 

nájemcem p. XXXXXXXXXXXX, nar. XX. XX. XXXX, bytem 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, jímž se mění sjednaná výše ročního nájemného za pronájem 
shora uvedeného pozemku na 560,- Kč (tj. 10,- Kč/m2/rok). 
1. 11. 
- uzavřít dodatek: - k nájemní smlouvě č. 8520703386 ze dne 30.04.2010, na pronájem části 
pozemku parc. č. 348/2, zahrada, o výměře 56,00 m2, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, s 
nájemcem p. XXXXXXXXXXXX, nar. XX. XX. XXXX, bytem 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, jímž se mění sjednaná výše ročního nájemného za pronájem 
shora uvedeného pozemku na 560,- Kč (tj. 10,- Kč/m2/rok). 
1. 12. 
- uzavřít dodatek: - k nájemní smlouvě č. 8520703565 ze dne 08.06.2011, na pronájem 
části pozemku parc. č. 348/2, zahrada, o výměře 70,00 m2, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, s 
nájemcem pí XXXXXXXXXXXX, nar. XX. XX. XXXX, bytem 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, jímž se mění sjednaná výše ročního nájemného za pronájem 
shora uvedeného pozemku na 700,- Kč (tj. 10,- Kč/m2/rok). 
1. 13. 
- uzavřít dodatek: - k nájemní smlouvě č. 8520703564 ze dne 08.06.2011, na pronájem části 
pozemku parc. č. 348/2, zahrada, o výměře 56,00 m2, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, s 
nájemcem pí XXXXXXXXXXXX, nar. XX. XX. XXXX, bytem 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, jímž se mění sjednaná výše ročního nájemného za pronájem 
shora uvedeného pozemku na 560,- Kč (tj. 10,- Kč/m2/rok); 

  
 Vyřizuje: Ing. Robert Šimek, 
 Vedoucí odboru majetkového a finanční kontroly 
2) zmocňuje 
  starostu MOb Vítkovice k podpisu dodatků k nájemním smlouvám dle bodu 1. tohoto usnesení. 
 
MaFK/RMOb/0014/14 
Uzavření dodatků k NS - zahrádky ul. Rudná 
  
Usnesení číslo: 2976/RMOb-Vit/1014/100 

 

Rada městského obvodu Vítkovice 
 
1) rozhodla 
  1. 1. 

- uzavřít dodatek: - k nájemní smlouvě č. 8520703396 ze dne 24.03.2010, včetně dodatku č. 1 
k nájemní smlouvě č. 8520703396 ze dne 07.06.2010, na pronájem části pozemku parc. č. 
243/1, zahrada, o výměře 63,95 m2, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, s nájemcem p. 
XXXXXXXXXXXX, nar. XX. XX. XXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXX, jímž se 
mění sjednaná výše ročního nájemného za pronájem shora uvedeného pozemku na 640,- Kč (tj. 
10,- Kč/m2/rok). 
1. 2. 
- uzavřít dodatek: - k nájemní smlouvě č. 8520702746 ze dne 24.05.2007, včetně dodatku č. 1 
k nájemní smlouvě č. 8520702746 ze dne 08.04.2010, na pronájem části pozemku parc. č. 
243/1, zahrada, o výměře 128,00 m2, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, s nájemcem pí 
XXXXXXXXXXXX, nar. XX. XX. XXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXX, jímž se 
mění sjednaná výše ročního nájemného za pronájem shora uvedeného pozemku na 1.280,- Kč 
(tj. 10,- Kč/m2/rok). 
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1. 3. 
- uzavřít dodatek: - k nájemní smlouvě č. 8520703395 ze dne 31.03.2010, na pronájem části 
pozemku parc. č. 243/1, zahrada, o výměře 80,50 m2, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, s 
nájemcem pí XXXXXXXXXXXX, nar. XX. XX. XXXX, bytem 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, jímž se mění sjednaná výše ročního nájemného za pronájem 
shora uvedeného pozemku na 805,- Kč (tj. 10,- Kč/m2/rok). 
1. 4. 
- uzavřít dodatek: - k nájemní smlouvě č. 8520703394 ze dne 24.03.2010, na pronájem části 
pozemku parc. č. 243/1, zahrada, o výměře 62,80 m2, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, s 
nájemcem p. XXXXXXXXXXXX, nar. XX. XX. XXXX, bytem 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, jímž se mění sjednaná výše ročního nájemného za pronájem 
shora uvedeného pozemku na 628,- Kč (tj. 10,- Kč/m2/rok). 
1. 5. 
- uzavřít dodatek: - k nájemní smlouvě č. 8520703462 ze dne 19.07.2010, na pronájem části 
pozemku parc. č. 243/1, zahrada, o výměře 69,85 m2, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, s 
nájemcem pí XXXXXXXXXXXX, nar. XX. XX. XXXX, bytem 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, jímž se mění sjednaná výše ročního nájemného za pronájem 
shora uvedeného pozemku na 699,- Kč (tj. 10,- Kč/m2/rok). 
1. 6. 
- uzavřít dodatek: - k nájemní smlouvě č. 8520703610 ze dne 07.11.2011, na pronájem části 
pozemku parc. č. 243/1, zahrada, o výměře 66,00 m2, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, s 
nájemcem p. XXXXXXXXXXXX, nar. XX. XX. XXXX, bytem 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, jímž se mění sjednaná výše ročního nájemného za pronájem 
shora uvedeného pozemku na 660,- Kč (tj. 10,- Kč/m2/rok). 
1. 7. 
- uzavřít dodatek: - k nájemní smlouvě č. 8520703403 ze dne 24.03.2010, na pronájem části 
pozemku parc. č. 243/1, zahrada, o výměře 64,00 m2, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, s 
nájemcem p. XXXXXXXXXXXX, nar. XX. XX. XXXX, bytem 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, jímž se mění sjednaná výše ročního nájemného za pronájem 
shora uvedeného pozemku na 640,- Kč (tj. 10,- Kč/m2/rok). 
1. 8. 
- uzavřít dodatek: - k nájemní smlouvě č. 8520703468 ze dne 01.09.2010, na pronájem části 
pozemku parc. č. 243/1, zahrada, o výměře 65,20 m2, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, s 
nájemcem pí XXXXXXXXXXXX, nar. XX. XX. XXXX, bytem 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, jímž se mění sjednaná výše ročního nájemného za pronájem 
shora uvedeného pozemku na 652,- Kč (tj. 10,- Kč/m2/rok). 
1. 9. 
- uzavřít dodatek: - k nájemní smlouvě č. 8520703478 ze 01.09.2010, na pronájem části 
pozemku parc. č. 243/1, zahrada, o výměře 70,00 m2, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, s 
nájemcem pí XXXXXXXXXXXX, nar. XX. XX. XXXX, bytem
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, jímž se mění sjednaná výše ročního nájemného za pronájem 
shora uvedeného pozemku na 700,- Kč (tj. 10,- Kč/m2/rok). 
1. 10. 
- uzavřít dodatek: - k nájemní smlouvě č. 8520703405 ze dne 12.04.2010, na pronájem části 
pozemku parc. č. 243/1, zahrada, o výměře 50,45 m2, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, s 
nájemcem pí XXXXXXXXXXXX, nar. XX. XX. XXXX, bytem 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, jímž se mění sjednaná výše ročního nájemného za pronájem 
shora uvedeného pozemku na 505,- Kč (tj. 10,- Kč/m2/rok). 
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1. 11. 
- uzavřít dodatek: - k nájemní smlouvě č. 8520702454 ze dne 26.09.2005, včetně dodatku č. 1 
k nájemní smlouvě č. 8520702454 ze dne 12.04.2010, na pronájem části pozemku parc. č. 
243/1, zahrada, o výměře 69,10 m2, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, s nájemcem pí
XXXXXXXXXXXX, nar. XX. XX. XXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXX, jímž se 
mění sjednaná výše ročního nájemného za pronájem shora uvedeného pozemku na 691,- Kč (tj. 
10,- Kč/m2/rok). 
1. 12. 
- uzavřít dodatek: - k nájemní smlouvě č. 8520701767 ze dne 13.11.2002, včetně dodatku č. 1 
k nájemní smlouvě č. 8520701767 ze dne 12.04.2010, na pronájem části pozemku parc. č. 
243/1, zahrada, o výměře 58,90 m2, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, s nájemcem pí 
XXXXXXXXXXXX, nar. XX. XX. XXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXX, jímž se 
mění sjednaná výše ročního nájemného za pronájem shora uvedeného pozemku na 589,- Kč (tj. 
10,- Kč/m2/rok). 
1. 13. 
- uzavřít dodatek: - k nájemní smlouvě č. 8520703492 ze dne 29.11.2010, na pronájem části 
pozemku parc. č. 243/1, zahrada, o výměře 59,65 m2, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, s 
nájemcem p. XXXXXXXXXXXX, nar. XX. XX. XXXX, bytem 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, jímž se mění sjednaná výše ročního nájemného za pronájem 
shora uvedeného pozemku na 597,- Kč (tj. 10,- Kč/m2/rok). 
1. 14. 
- uzavřít dodatek: - k nájemní smlouvě č. 8520703404 ze dne 24.03.2010, na pronájem části 
pozemku parc. č. 243/1, zahrada, o výměře 72,20 m2, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, s 
nájemcem p. XXXXXXXXXXXX, nar. XX. XX. XXXX, bytem 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, jímž se mění sjednaná výše ročního nájemného za pronájem 
shora uvedeného pozemku na 722,- Kč (tj. 10,- Kč/m2/rok). 
1. 15. 
- uzavřít dodatek: - k nájemní smlouvě č. 8520702721 ze dne 25.04.2007, včetně dodatku č. 1 
k nájemní smlouvě č. 8520702721 ze dne 12.04.2010, na pronájem části pozemku parc. č. 
243/1, zahrada, o výměře 65,95 m2, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, s nájemcem p. 
XXXXXXXXXXXX, nar. XX. XX. XXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXX, jímž se 
mění sjednaná výše ročního nájemného za pronájem shora uvedeného pozemku na 660,- Kč (tj. 
10,- Kč/m2/rok). 
1. 16. 
- uzavřít dodatek: - k nájemní smlouvě č. 8520703463 ze dne 21.07.2010, na pronájem části 
pozemku parc. č. 243/1, zahrada, o výměře 10,40 m2, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, s 
nájemcem p. XXXXXXXXXXXX, nar. XX. XX. XXXX, bytem 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, jímž se mění sjednaná výše ročního nájemného za pronájem 
shora uvedeného pozemku na 104,- Kč (tj. 10,- Kč/m2/rok). 
1. 17. 
- uzavřít dodatek: - k nájemní smlouvě č. 8520703392 ze dne 12.04.2010, na pronájem části 
pozemku parc. č. 243/1, zahrada, o výměře 118,25 m2, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, s 
nájemcem p. XXXXXXXXXXXX, nar. XX. XX. XXXX, bytem 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, jímž se mění sjednaná výše ročního nájemného za pronájem 
shora uvedeného pozemku na 1.183,- Kč (tj. 10,- Kč/m2/rok). 
1. 18. 
- uzavřít dodatek: - k nájemní smlouvě č. 8520702017 ze dne 22.03.2004, včetně dodatku č. 1 
k nájemní smlouvě č. 8520702017 ze dne 13.07.2009 a dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 
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2017 ze dne 14.04.2010, na pronájem části pozemku parc. č. 243/1, zahrada, o výměře 58,80 
m2, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, s nájemcem p. XXXXXXXXXXXX, nar. XX. XX. XXXX, 
bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXX, jímž se mění sjednaná výše ročního nájemného za 
pronájem shora uvedeného pozemku na 588,- Kč (tj. 10,- Kč/m2/rok). 
1. 19. 
- uzavřít dodatek: - k nájemní smlouvě č. 8520702778 ze dne 29.06.2007, včetně dodatku č. 1 
k nájemní smlouvě č. 8520702778 ze dne 14.04.2010, na pronájem části pozemku parc. č. 
243/1, zahrada, o výměře 60,45 m2, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, s nájemcem p. 
XXXXXXXXXXXX, nar. XX. XX. XXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXX, jímž se 
mění sjednaná výše ročního nájemného za pronájem shora uvedeného pozemku na 605,- Kč (tj. 
10,- Kč/m2/rok). 
1. 20. 
- uzavřít dodatek: - k nájemní smlouvě č. 8520703248 ze dne 15.07.2009, včetně dodatku č. 1 
k nájemní smlouvě č. 8510703248 ze dne 12.04.2010, na pronájem části pozemku parc. č. 
243/1, zahrada, o výměře 53,40 m2, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, s nájemcem p. 
XXXXXXXXXXXX, nar. XX. XX. XXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXX, jímž se 
mění sjednaná výše ročního nájemného za pronájem shora uvedeného pozemku na 534,- Kč (tj. 
10,- Kč/m2/rok). 
1. 21. 
- uzavřít dodatek: - k nájemní smlouvě č. 8520703251 ze dne 01.10.2009, včetně dodatku č. 1 
k nájemní smlouvě č. 8520703251 ze dne 05.05.2010, na pronájem části pozemku parc. č. 
243/1, zahrada, o výměře 57,40 m2, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, s nájemcem p. 
XXXXXXXXXXXX, nar. XX. XX. XXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXX, jímž se 
mění sjednaná výše ročního nájemného za pronájem shora uvedeného pozemku na 574,- Kč (tj. 
10,- Kč/m2/rok). 
1. 22. 
- uzavřít dodatek: - k nájemní smlouvě č. 8520703391 ze dne 07.04.2010, na pronájem části 
pozemku parc. č. 243/1, zahrada, o výměře 133,10 m2, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, s 
nájemcem pí XXXXXXXXXXXX, nar. XX. XX. XXXX, bytem 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, jímž se mění sjednaná výše ročního nájemného za pronájem 
shora uvedeného pozemku na 1.331,- Kč (tj. 10,- Kč/m2/rok). 
1. 23. 
- uzavřít dodatek: - k nájemní smlouvě č. 8520702126 ze dne 19.08.2004, včetně dodatku č. 1 
k nájemní smlouvě č. 8520702126 ze dne 12.04.2010, na pronájem části pozemku parc. č. 
243/1, zahrada, o výměře 70,00 m2, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, s nájemcem pí 
XXXXXXXXXXXX, nar. XX. XX. XXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXX, jímž se 
mění sjednaná výše ročního nájemného za pronájem shora uvedeného pozemku na 700,- Kč (tj. 
10,- Kč/m2/rok). 
1. 24. 
- uzavřít dodatek: - k nájemní smlouvě č. 8520703528 ze dne 21.02.2011, na pronájem části 
pozemku parc. č. 243/1, zahrada, o výměře 60,00 m2, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, s 
nájemcem p. XXXXXXXXXXXX, nar. XX. XX. XXXX, bytem 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, jímž se mění sjednaná výše ročního nájemného za pronájem 
shora uvedeného pozemku na 600,- Kč (tj. 10,- Kč/m2/rok). 
1. 25. 
- uzavřít dodatek: - k nájemní smlouvě č. 8520703529 ze dne 21.02.2011, na pronájem části 
pozemku parc. č. 243/1, zahrada, o výměře 53,00 m2, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, s 
nájemcem p. XXXXXXXXXXXX, nar. XX. XX. XXXX, bytem 
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XXXXXXXXXXXXXXXXXX, jímž se mění sjednaná výše ročního nájemného za pronájem 
shora uvedeného pozemku na 530,- Kč (tj. 10,- Kč/m2/rok). 
1. 26. 
- uzavřít dodatek: - k nájemní smlouvě č. 8520702779 ze 29.06.2007, včetně dodatku č. 1 k 
nájemní smlouvě č. 8520702779 ze dne12.04.2010, na pronájem části pozemku parc. č. 243/1, 
zahrada, o výměře 122,54 m2, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, s nájemcem pí 
XXXXXXXXXXXX, nar. XX. XX. XXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXX, jímž se 
mění sjednaná výše ročního nájemného za pronájem shora uvedeného pozemku na 1.225,- Kč 
(tj. 10,- Kč/m2/rok). 
1. 27. 
- uzavřít dodatek: - k nájemní smlouvě č. 8520701770 ze dne 31.10.2002, včetně dodatku č. 1 
k nájemní smlouvě č. 8520701770 ze dne 21.04.2010, na pronájem části pozemku parc. č. 
243/1, zahrada, o výměře 137,70 m2, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, s nájemcem pí 
XXXXXXXXXXXX, nar. XX. XX. XXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXX, jímž se 
mění sjednaná výše ročního nájemného za pronájem shora uvedeného pozemku na 1.377,- Kč 
(tj. 10,- Kč/m2/rok). 
1. 28. 
- uzavřít dodatek: - k nájemní smlouvě č. 8520701149 ze dne 29.11.1999, včetně dodatku č. 1 
k nájemní smlouvě č. 8520701149 ze dne 20.04.2010, na pronájem části pozemku parc. č. 
243/1, zahrada, o výměře 61,20 m2, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, s nájemcem p. 
XXXXXXXXXXXX, nar. XX. XX. XXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXX, jímž se 
mění sjednaná výše ročního nájemného za pronájem shora uvedeného pozemku na 612,- Kč (tj. 
10,- Kč/m2/rok). 
1. 29. 
- uzavřít dodatek: - k nájemní smlouvě č. 8520703482 ze dne 06.09.2010, na pronájem 
části pozemku parc. č. 243/1, zahrada, o výměře 15,00 m2, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, s 
nájemcem pí XXXXXXXXXXXX, nar. XX. XX. XXXX, bytem 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, jímž se mění sjednaná výše ročního nájemného za pronájem 
shora uvedeného pozemku na 150,- Kč (tj. 10,- Kč/m2/rok). 
1. 30. 
- uzavřít dodatek: - k nájemní smlouvě č. 8520703439 ze dne 19.05.2010, na pronájem části 
pozemku parc. č. 243/1, zahrada, o výměře 110,00 m2, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, s 
nájemcem pí XXXXXXXXXXXX, nar. XX. XX. XXXX, bytem 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, jímž se mění sjednaná výše ročního nájemného za pronájem 
shora uvedeného pozemku na 1.100,- Kč (tj. 10,- Kč/m2/rok). 
1. 31. 
- uzavřít dodatek: - k nájemní smlouvě č. 8520703406 ze dne 13.04.2010, na pronájem části 
pozemku parc. č. 243/1, zahrada, o výměře 269,00 m2, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, s 
nájemcem p. XXXXXXXXXXXX, nar. XX. XX. XXXX, bytem 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, jímž se mění sjednaná výše ročního nájemného za pronájem 
shora uvedeného pozemku na 2.690,- Kč (tj. 10,- Kč/m2/rok); 

  
 Vyřizuje: Ing. Robert Šimek, 
 Vedoucí odboru majetkového a finanční kontroly 
2) zmocňuje 
  starostu MOb Vítkovice k podpisu dodatků k nájemním smlouvám dle bodu 1. tohoto usnesení. 
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OVVaK/RMOb/0005/14 
Stanovení měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva 
  
Usnesení číslo: 2977/RMOb-Vit/1014/100 

 

Rada městského obvodu Vítkovice 
 
1) doporučuje 
  1. Zastupitelstvu MOb Vítkovice poskytnout neuvolněným členům zastupitelstva měsíční  

  odměnu až do výše souhrnu odměn za jednotlivé funkce, 
2. Zastupitelstvu MOb Vítkovice stanovit neuvolněným členům ZMOb Vítkovice   měsíční   
  odměnu dle přílohy č.1, nařízení vlády č. 37/2003 Sb. v platném znění a to zpětně, s účinností 
  od 1.1.2014, v návaznosti na výkon a druh funkce takto: 

a) neuvolněným členům ZMOb ve funkci místostarosty měsíční odměnu ve výši 20 700 
Kč, 

b) neuvolněným členům ZMOb ve funkci člena RMOb  měsíční odměnu ve výši 1910 Kč, 
c)  neuvolněným členům ZMOb ve funkci předsedy výboru ZMOb a předsedy komise 

RMOb měsíční odměnu ve  výši  1560 Kč, 
d) neuvolněným členům ZMOb ve funkci člena výboru ZMOb a člena komise RMOb 

měsíční odměnu ve  výši 1380 Kč, 
e) neuvolněným členům Z MOb měsíční odměnu ve výši 660 Kč; 

2) ukládá 
  tajemnici ÚMOb předložit tento návrh na 21.zasedání  ZMOb dne 17.3.2014. 
 
OVVaK/RMOb/0009/14 
Organizační řád Úřadu městského obvodu Vítkovice( Dodatek č. I/2014 ) 
  
Usnesení číslo: 2978/RMOb-Vit/1014/100 

 

Rada městského obvodu Vítkovice 
 
1) schvaluje 
  Dodatek č. I/2014 Organizačního řádu ÚMOb Vítkovice dle předloženého návrhu s účinností 

od 1.3.2014. 
 
OVVaK/RMOb/0010/14 
Pověření zastupováním funkce vedoucí odboru komunálních služeb, dopravy a 
bytového a zastupováním funkce vedoucí oddělení domovní správy 
  
Usnesení číslo: 2979/RMOb-Vit/1014/100 

 

Rada městského obvodu Vítkovice 
 
1) bere na vědomí 
  a)   pověření tajemnice, ve kterém zastupováním funkce vedoucího odboru 

komunálních  služeb,   dopravy a bytového byl pověřen pan Jan Kubík ke dni 1.3.2014 
včetně stanovené výše mzdového hodnocení, 
b)   pověření tajemnice, ve kterém zastupováním funkce vedoucí oddělení domovní 
správy byla pověřena paní Jaroslava Beilová ke dni 1.3.2014 včetně stanovené výše mzdového 
hodnocení; 

2) ukládá 
  tajemnici ÚMOb zabezpečit veškeré personální záležitosti. 
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OVVaK/RMOb/0011/14 
Požár bytového dmu Syllabova 25 
  
Usnesení číslo: 2980/RMOb-Vit/1014/100 

 

Rada městského obvodu Vítkovice 
 
1) bere na vědomí 
  informaci vedoucí vedoucího odboru KSDaB o požáru bytového domu Syllabova 25 v ranních 

hodinách dne 22. 01. 2014; 
2) rozhodla 
  v zájmu bezprostředního a neodkladného řešení situace pověřit a zmocnit dalšími pracemi na 

obnovení způsobilosti domu k bydlení spol. s r. o. Sanace a stavby APOLLO, IČ: 277 78 428 
se sídlem Ostrava-Vítkoviceš, U Nádraží 1155/25, zastoupené jednatelem panem Ivanem 
Baierem. 

  
 

  

 

 


