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Usnesení 
24. zasedání zastupitelstva městského obvodu 
konaného dne 15.09.2014 

  

čís. 0496/ZMOb-Vit/1014/24 
- 

0524/ZMOb-Vit/1014/24 

  
  

  

  

 

  

  

  

 

______________________________ 

Petr Dlabal 
starosta 

  

  

  
 

______________________________ 

Ing. Leoš Adamík 
místostarosta 
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Přehled usnesení zastupitelstva městského obvodu dle čísel ze dne: 15.09.2014 

  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název 

0496/ZMOb-Vit/1014/24 OVVaK/ZMOb/
0025/14 

Ověření zápisu z 23. zasedání Zastupitelstva MOb 
Vítkovice konaného dne 16. 06. 2014 

0497/ZMOb-Vit/1014/24 OVVaK/ZMOb/
0026/14 

Program jednání 24. zasedání Zastupitelstva MOb 
Vítkovice konaného dne 15. září 2014 

0498/ZMOb-Vit/1014/24 OVVaK/ZMOb/
0035/14 

Zpráva o bezpečnostní situaci ve služebním obvodě 
OO PČR Ostrava-Vítkovice za období od 1. 1. 
2014 do 30. 6. 2014 a Bezpečnostní situace na 
území městského obvodu Vítkovice z pohledu 
činnosti Městské policie Ostrava - 1. pololetí 2014 

0499/ZMOb-Vit/1014/24 OVVaK/ZMOb/
0029/14 

Projednání dotazů, připomínek a podnětů 
vznesených na 23. zasedání Zastupitelstva MOb 
Vítkovice dne 16. 06. 2014 

0500/ZMOb-Vit/1014/24 OVVaK/RMOb/
0096/14 

Informativní zpráva o přípravě voleb do 
Zastupitelstva městského obvodu Vítkovice a 
Zastupitelstva města Ostravy 

0501/ZMOb-Vit/1014/24 OVVaK/ZMOb/
0006/14 

Informativní zpráva o plnění usnesení ZMOb 
Vítkovice za 1. pololetí roku 2014. 

0502/ZMOb-Vit/1014/24 OVVaK/ZMOb/
0037/14 

Přehled stížností a podnětů podaných na ÚMOb 
Vítkovice v období I. pololetí 2014 

0503/ZMOb-Vit/1014/24 OVVaK/RMOb/
0112/14 

Doplnění plánu schůzí RMOb Vítkovice pro 2. 
pololetí roku 2014 

0504/ZMOb-Vit/1014/24 FRaŠ/ZMOb/00
20/14 

Zápis z 18. zasedání Finančního výboru MOb 
Vítkovice 

0505/ZMOb-Vit/1014/24 FRaŠ/ZMOb/00
21/14 

Rozbory hospodaření MOb Vítkovice k 30.06.2014 

0506/ZMOb-Vit/1014/24 FRaŠ/ZMOb/00
18/14 

Půjčky ze sociálního fondu 

0507/ZMOb-Vit/1014/24 KSDaB/ZMOb/
0006/14 

Návrh na uzavření dohod o splátkách pohledávek č. 
OKSDaB/En/90/2014 

0508/ZMOb-Vit/1014/24 KSDaB/ZMOb/
0007/14 

Návrh na prominutí pohledávek z poplatků a úroků 
z prodlení č. OKSDaB/En/87/2014 

0509/ZMOb-Vit/1014/24 SV/ZMOb/0001
/14 

Návrh na podání žádosti o dotaci ze státního 
rozpočtu na rok 2015 pro poskytovatele sociálních 
služeb 

0510/ZMOb-Vit/1014/24 MaFK/ZMOb/0
028/14 

Koupě nemovitých věcí - budov bez čp/če – garáží 
v k. ú. Zábřeh-VŽ 

0511/ZMOb-Vit/1014/24 MaFK/ZMOb/0
029/14 

Koupě pozemku p.p.č. 1628 v k. ú. Zábřeh-VŽ v 
lokalitě stavby “Veřejné hřiště U Cementárny” 

0512/ZMOb-Vit/1014/24 MaFK/ZMOb/0
031/14 

Prodej pozemku parc. č. 459/3 v k. ú. Vítkovice 
(Nerudova 30) 

0513/ZMOb-Vit/1014/24 MaFK/ZMOb/0
032/14 

Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Vítkovice od 
Moravskoslezského kraje 
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0514/ZMOb-Vit/1014/24 MaFK/ZMOb/0
034/14 

Záměr prodat části pozemků parc. č. 730/2 a 728/2 
v k. ú. Vítkovice (za domy Prokopa Velikého 23 a 
25) 

0515/ZMOb-Vit/1014/24 MaFK/ZMOb/0
030/14 

Záměr prodat pozemek parc. č. 814/1 v k. ú. 
Vítkovice - Nerudova 13 

0516/ZMOb-Vit/1014/24 MaFK/ZMOb/0
038/14 

Prodej pozemku parc. č. 219/53 v k. ú. Vítkovice - 
pod zádveřím domu Meziuliční 6 

0517/ZMOb-Vit/1014/24 MaFK/ZMOb/0
040/14 

Stanovisko k záměru města prodat část pozemku 
p.č.st. 1640 v k. ú. Zábřeh-VŽ (pod budovou 
BUDOUCNOSTI, spotřebního družstva v Ostravě) 

0518/ZMOb-Vit/1014/24 OVVaK/ZMOb/
0032/14 

Informace o výsledku kontroly výkonu samostatné 
působnosti provedené u městského obvodu 

0519/ZMOb-Vit/1014/24 MaFK/ZMOb/0
033/14 

Úprava a doplnění “Zásad” 

0520/ZMOb-Vit/1014/24 MaFK/ZMOb/0
041/14 

Prodej nemovitých věcí - Ruská 36, 
Ostrava-Vítkovice 

0521/ZMOb-Vit/1014/24 MaFK/ZMOb/0
039/14 

Přístavba budovy č.p. 967, k. ú. Vítkovice (BLOK 
CENTRUM o.s.) 

0522/ZMOb-Vit/1014/24 MaFK/ZMOb/0
035/14 

Záměr koupě nemovitých věcí - Štramberská 10, 
Ostrava-Vítkovice 

0523/ZMOb-Vit/1014/24 OVVaK/ZMOb/
0031/14 

Informace o výsledku kontroly výkonu samostatné 
působnosti provedené u městského obvodu 

0524/ZMOb-Vit/1014/24 OVVaK/ZMOb/
0040/14 

Informativní zpráva o činnosti starosty, RMOb a 
ÚMOb Vítkovice za období II. čtvrtletí 2014 

  
Materiály, k nimž nebylo usnesení přijato : 
  

Materiál 
  

Název 

 MaFK/ZMOb/0
037/14 

Prodej nemovitých věcí – U Cementárny 17, 
Ostrava-Vítkovice 

 MaFK/ZMOb/0
036/14 

Záměr koupě nemovitých věcí - Jeremenkova osada 
5, 3 a 98, Ostrava-Vítkovice 

 FRaŠ/ZMOb/00
19/14 

Neinvestiční účelová dotace pro TJ Sokol 
Vítkovice 

  
OVVaK/ZMOb/0025/14 
Ověření zápisu z 23. zasedání Zastupitelstva MOb Vítkovice konaného dne 16. 06. 
2014 
  
Usnesení číslo: 0496/ZMOb-Vit/1014/24 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) schvaluje 
  ústní zprávu pana Zdeňka Bernatíka a p. Karola Hercíka, ak. malíře o ověření zápisu z 23. 

zasedání Zastupitelstva MOb Vítkovice konaného dne 16. 06. 2014. 
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OVVaK/ZMOb/0026/14 
Program jednání 24. zasedání Zastupitelstva MOb Vítkovice konaného dne 15. září 
2014 
  
Usnesení číslo: 0497/ZMOb-Vit/1014/24 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) schvaluje 
  upravený program jednání 24. zasedání Zastupitelstva MOb Vítkovice konaného dne 15. 09. 

2014. 
 
OVVaK/ZMOb/0035/14 
Zpráva o bezpečnostní situaci ve služebním obvodě OO PČR Ostrava-Vítkovice za 
období od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014 a Bezpečnostní situace na území městského 
obvodu Vítkovice z pohledu činnosti Městské policie Ostrava - 1. pololetí 2014 
  
Usnesení číslo: 0498/ZMOb-Vit/1014/24 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) bere na vědomí 
  Zprávu o bezpečnostní situaci ve služebním obvodě OO PČR Ostrava-Vítkovice za období od 

1. 1. 2014 do 30. 6. 2014 a Zprávu o bezpečnostní situaci na území městského obvodu 
Vítkovice z pohledu činnosti Městské policie Ostrava - 1. pololetí 2014. 

 
OVVaK/ZMOb/0029/14 
Projednání dotazů, připomínek a podnětů vznesených na 23. zasedání Zastupitelstva 
MOb Vítkovice dne 16. 06. 2014 
  
Usnesení číslo: 0499/ZMOb-Vit/1014/24 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) bere na vědomí 
  informativní zprávu k dotazům, připomínkám a podnětům vznesených na 23. zasedání 

Zastupitelstva MOb Vítkovice dne 16. 06. 2014. 
 
OVVaK/RMOb/0096/14 
Informativní zpráva o přípravě voleb do Zastupitelstva městského obvodu Vítkovice a 
Zastupitelstva města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 0500/ZMOb-Vit/1014/24 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
1) bere na vědomí 
  Informativní zprávu o přípravě voleb do Zastupitelstva městského obvodu Vítkovice a 

Zastupitelstva města Ostravy na další volební období let 2014-2018. 
 
OVVaK/ZMOb/0006/14 
Informativní zpráva o plnění usnesení ZMOb Vítkovice za 1. pololetí roku 2014. 
  
Usnesení číslo: 0501/ZMOb-Vit/1014/24 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) bere na vědomí 
  informativní zprávu o plnění usnesení ZMOb Vítkovice za 1. pololetí roku 2014. 
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OVVaK/ZMOb/0037/14 
Přehled stížností a podnětů podaných na ÚMOb Vítkovice v období I. pololetí 2014 
  
Usnesení číslo: 0502/ZMOb-Vit/1014/24 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) bere na vědomí 
  přehled stížností podaných na ÚMOb Vítkovice v období od 01. 01. 2014 do 30. 06. 2014 dle 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění. 
 
OVVaK/RMOb/0112/14 
Doplnění plánu schůzí RMOb Vítkovice pro 2. pololetí roku 2014 
  
Usnesení číslo: 0503/ZMOb-Vit/1014/24 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) bere na vědomí 
  doplněný termín konání schůze RMOb Vítkovice pro 2. pololetí roku 2014 dne 29. 10. 2014. 
 
FRaŠ/ZMOb/0020/14 
Zápis z 18. zasedání Finančního výboru MOb Vítkovice 
  
Usnesení číslo: 0504/ZMOb-Vit/1014/24 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) bere na vědomí 
  Zápis z 18. zasedání Finančního výboru MOb Vítkovice. 
 
FRaŠ/ZMOb/0021/14 
Rozbory hospodaření MOb Vítkovice k 30.06.2014 
  
Usnesení číslo: 0505/ZMOb-Vit/1014/24 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) schvaluje 
  rozbory hospodaření MOb Vítkovice k 30.06.2014 
 
FRaŠ/ZMOb/0018/14 
Půjčky ze sociálního fondu 
  
Usnesení číslo: 0506/ZMOb-Vit/1014/24 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) rozhodlo 
  v souladu se zásadami Sociálního fondu MOb Vítkovice o poskytnutí půjčky ze sociálního 

fondu, pro: 
• pí XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX               20.000,00 Kč 
• pí XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX              20.000,00 Kč 

2) zmocňuje 
  starostu MOb Vítkovice k podpisu smlouvy dle tohoto usnesení. 
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KSDaB/ZMOb/0006/14 
Návrh na uzavření dohod o splátkách pohledávek č. OKSDaB/En/90/2014 
  
Usnesení číslo: 0507/ZMOb-Vit/1014/24 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) rozhodlo 
  uzavřít dohody o splátkách pohledávek z nájmu bytu se lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců 

ve výši: 
- 55.296,- Kč s panem XXXXXXXXX XXXXXX, bytem XXXXX XXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXX; 

2) rozhodlo 
  uzavřít dohody o splátkách pohledávek z nájmu bytu se lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců 

ve výši: 
- 20.883,- Kč s panem XXXXXXXXXX XXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXX XXX 
XXXXXXXXXXXXXXXX; 

3) zmocňuje 
  starostu MOb Vítkovice k podpisu dohod o splátkách pohledávek z nájmu bytu dle tohoto 

usnesení; 
4) konstatuje, že 
  tento souhlas Zastupitelstva MOb Vítkovice se uděluje za podmínky, že dohoda bude uzavřena 

nejpozději do 30-ti dnů od doručení rozhodnutí Zastupitelstva MOb Vítkovice s výzvou k 
podpisu dohody o splátkách pohledávek. Marným uplynutím této lhůty souhlas Zastupitelstva 
MOb Vítkovice zaniká. 

 
KSDaB/ZMOb/0007/14 
Návrh na prominutí pohledávek z poplatků a úroků z prodlení č. OKSDaB/En/87/2014 
  
Usnesení číslo: 0508/ZMOb-Vit/1014/24 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) rozhodlo 
  uzavřít dohody o prominutí dluhů vzniklých nezaplacením poplatků a úroků z prodlení s 

nájemníky obecních bytů, kteří své dluhy z pronájmu bytů, včetně služeb spojených s jejich 
užíváním a soudních poplatků uhradili zcela v období od 1.4.2014 do 31.7.2014 a výše 
pohledávky poplatků a úroků z prodlení přesáhla 20.000,- Kč v každém jednotlivém případě 
takto: 
- ve výši 125.021,- Kč s panem XXXXXXX XXXXXXX, bytem XXXXXXX XXX 
XXXXXXXXXXXXXXXX 
- ve výši 27.871,- Kč s paní XXXXXXXXX XXXXXXXXX, bytem XXXXXXXX XXX 
XXXXXXXXXXXXXX 
celkem ve výši 152.892,- Kč dle předloženého návrhu č. OKSDaB/En/87/2014; 

2) zmocňuje 
  starostu MOb Vítkovice k podpisu dohod o prominutí dluhů poplatků a úroků z prodlení; 
3) konstatuje, že 
  tento souhlas Zastupitelstva MOb Vítkovice se uděluje za podmínky, že dohoda bude uzavřena 

nejpozději do 30-ti dnů od doručení rozhodnutí Zastupitelstva MOb Vítkovice s výzvou k 
podpisu dohody o prominutí pohledávek. Marným uplynutím této lhůty souhlas Zastupitelstva 
MOb Vítkovice zaniká. 
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SV/ZMOb/0001/14 
Návrh na podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na rok 2015 pro poskytovatele 
sociálních služeb 
  
Usnesení číslo: 0509/ZMOb-Vit/1014/24 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) rozhodlo 
  o podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na rok 2015 pro poskytovatele sociálních služeb 

prostřednictvím souhrnné žádosti statutárního města Ostravy dle důvodové zprávy; 
2) ukládá 
  vedoucí odboru sociálních věcí zajistit veškeré úkony potřebné pro podání žádosti 

prostřednictvím statutárního města Ostravy v souladu s podmínkami výzvy vyhlášené MPSV 
pro poskytovatele sociálních služeb. 

 
MaFK/ZMOb/0028/14 
Koupě nemovitých věcí - budov bez čp/če – garáží v k. ú. Zábřeh-VŽ 
  
Usnesení číslo: 0510/ZMOb-Vit/1014/24 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) rozhodlo 
  1. 1. 

o koupi nemovité věci - budovy bez čp/če - garáže stojící na pozemku parc. č. st. 3874, zast.pl. 
v k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice, od fyzické osoby –
paní XXXXXXXXXXXX, nar. XX. XX. XXXX, trvale bytem XXXXXXXXXX, 
za sjednanou kupní cenu 60.000,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena do 30 dnů od právní 
moci rozhodnutí katastrálního úřadu o vkladu vlastnického práva. 
1. 2. 
o koupi nemovité věci - budovy bez čp/če - garáže stojící na pozemku parc. č. st. 3830, zast.pl. 
v k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice, od fyzické osoby – pana
XXXXXXXXXXXX, nar. XX. XX. XXXX, trvale bytem XXXXXXXXXX, 
za sjednanou kupní cenu 49.000,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena do 30 dnů od právní 
moci rozhodnutí katastrálního úřadu o vkladu vlastnického práva. 
1. 3. 
o koupi nemovité věci - budovy bez čp/če - garáže stojící na pozemku parc. č. st. 3829, zast.pl. 
v k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice, od spoluvlastníků (SJM) - fyzických 
osob: pana XXXXXXXXXXXX, nar. XX. XX. XXXX, trvale bytem XXXXXXXXXX, a paní 
XXXXXXXXXXXX, nar. XX. XX. XXXX, trvale bytem XXXXXXXXXX,  
za sjednanou kupní cenu 49.000,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena do 30 dnů od právní 
moci rozhodnutí katastrálního úřadu o vkladu vlastnického práva. 
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MaFK/ZMOb/0029/14 
Koupě pozemku p.p.č. 1628 v k. ú. Zábřeh-VŽ v lokalitě stavby “Veřejné hřiště U 
Cementárny” 
  
Usnesení číslo: 0511/ZMOb-Vit/1014/24 
Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) rozhodlo 
  koupit nemovitou věc - pozemek p.p.č. 1628, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 27 m2, k. ú. 

Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice, 
od vlastníka - Česká republika, právo hospodařit s majetkem státu Lesy České republiky, s.p., 
se sídlem Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové - Nový Hradec Králové, IČ 42196451, 
za kupní cenu ve výši Kč 20.410,-- s tím, že kupní cena bude uhrazena do 30 dnů od podpisu 
kupní smlouvy;   

2) zmocňuje 
  starostu MOb Vítkovice k podpisu kupní smlouvy dle bodu 1. tohoto usnesení.  
 
MaFK/ZMOb/0031/14 
Prodej pozemku parc. č. 459/3 v k. ú. Vítkovice (Nerudova 30) 
  
Usnesení číslo: 0512/ZMOb-Vit/1014/24 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) rozhodlo 
  prodat nemovitou věc - pozemek parc. č. 459/3, zastavěná plocha a nádvoří (pod bytovým 

domem č.p. 602 - Nerudova 30), o výměře 274 m2, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, 
vlastníku shora uvedené budovy - fyzické osobě - panu XXXXXXX XXXXXXXXXXXX, 
nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX 
XXXXXXXXXXXXXXXXX, 
za kupní cenu ve výši Kč 260.300,-- s tím, že kupní cenu uhradí kupující při podpisu kupní 
smlouvy; 

2) zmocňuje 
  starostu MOb k podpisu kupní smlouvy dle bodu 1. tohoto usnesení. 
 
MaFK/ZMOb/0032/14 
Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Vítkovice od Moravskoslezského kraje 
  
Usnesení číslo: 0513/ZMOb-Vit/1014/24 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) rozhodlo 
  o záměru bezúplatně nabýt nemovité věci, a to: 

- část pozemku parc. č. 177/3, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 229 m2, část pozemku parc. 
č. 177/17, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 43 m2 a část pozemku ve zjednodušené 
evidenci - parcely původ Evidence nemovitostí (EN) parc. č. 177/1, o výměře 30 m2, všechny 
tři oddělené geometrickým plánem č. 1794-97/2010 a sloučené do pozemku označeného jako 
pozemek parc. č. 177/3, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 302 m2, 
- část pozemku parc. č. 177/3, ostatní plocha, jiná plocha, oddělenou geometrickým plánem č. 
1794-97/2010 a nově označenou jako pozemek parc. č. 177/30, ostatní plocha, jiná plocha, o 
výměře 166 m2, 
- část pozemku parc. č. 177/17, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělenou geometrickým 
plánem č. 1794-97/2010 a nově označenou jako pozemek parc. č. 177/31, ostatní 
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plocha, ostatní komunikace, o výměře 1462 m2, 
- část pozemku ve zjednodušené evidenci - parcely původ Evidence nemovitostí (EN) parc. č. 
177/1, oddělenou geometrickým plánem č. 1815-12/2011 a nově označenou jako 
pozemek parc. č. 177/32, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 5169 m2, 
- část pozemku ve zjednodušené evidenci - parcely původ Evidence nemovitostí (EN) parc. č.
177/1, oddělenou geometrickým plánem č. 1815-12/2011 a nově označenou jako 
pozemek parc. č. 177/33, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1968 m2, 
vše v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, 
jejichž vlastníkem je Moravskoslezský kraj, se sídlem 28. října 2771/117, 702 18 Ostrava, IČ 
70890692. 

 
MaFK/ZMOb/0034/14 
Záměr prodat části pozemků parc. č. 730/2 a 728/2 v k. ú. Vítkovice (za domy Prokopa 
Velikého 23 a 25) 
  
Usnesení číslo: 0514/ZMOb-Vit/1014/24 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) rozhodlo 
  o záměru prodat nemovité věci, a to: 

- část pozemku parc. č. 730/2, zahrada, oddělenou geometrickým plánem č. 1870-242/2011 a 
nově označenou jako pozemek parc. č. 730/5, zahrada, o výměře 20 m2 (za bytovým domem 
č.p. 289 - Prokopa Velikého 23), 
- část pozemku parc. č. 728/2, ostatní plocha, jiná plocha, oddělenou geometrickým plánem č. 
1870-242/2011 a nově označenou jako pozemek parc. č. 728/3, ostatní plocha, jiná plocha, o 
výměře 26 m2 (za bytovým domem č.p. 323 - Prokopa Velikého 25), 
vše v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, za účelem vytvoření funkčně souvisejících celků s 
nemovitými věcmi v soukromém vlastnictví. 

 
MaFK/ZMOb/0030/14 
Záměr prodat pozemek parc. č. 814/1 v k. ú. Vítkovice - Nerudova 13 
  
Usnesení číslo: 0515/ZMOb-Vit/1014/24 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) rozhodlo 
  o záměru prodat nemovitou věc - pozemek parc. č. 814/1, zast. plocha a nádvoří, o výměře 71 

m2, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava. 
Pozemek je zastavěný bytovým domem č.p. 132 - Nerudova 13, který není součástí tohoto 
pozemku.  

 
MaFK/ZMOb/0038/14 
Prodej pozemku parc. č. 219/53 v k. ú. Vítkovice - pod zádveřím domu Meziuliční 6 
  
Usnesení číslo: 0516/ZMOb-Vit/1014/24 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) rozhodlo 
  prodat nemovitou věc - pozemek parc. č. 219/53, zast. plocha a nádvoří, o výměře 5 m2 (pod 

zádveřím bytového odmu č.p. 596 - Meziuliční 6), k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, který tvoří 
funkčně související celek s uvedeným bytovým domem, do podílového spoluvlastnictví 
kupujícím (spoluvlastníkům shora uvedeného domu a pozemku pod domem - parc. č. 219/6, 
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zast. pl.): 
- kupující 1/: XXXXX XXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX XXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXX, id. 9099/37196 nemovité věci, 
kupující 2/: XXXX XXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX 
XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX, id. 9499/18598 nemovité věci, 
kupující 3/: XXXXX XXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX 
XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX, id. 9099/37196 nemovité věci, 
za sjednanou kupní cenu Kč 2.875,00 (cena vč. DPH) s tím, že kupní cenu uhradí kupující 
takto: 
- kupující označen jako kupujcí 1/ uhradí za id. 9099/37196 nemovité věci Kč 703,00 při 
podpisu kupní smlouvy, 
- kupující označen jako kupujcí 2/ uhradí za id. 9499/18598 nemovité věci Kč 1.469,00 při 
podpisu kupní smlouvy, 
- kupující označen jako kupujcí 3/ uhradí za id. 9099/37196 nemovité věci Kč 703,00 při 
podpisu kupní smlouvy; 

2) zmocňuje 
  starostu MOb Vítkovice k podpisu kupní smlouvy dle tohoto usnesení. 
 
MaFK/ZMOb/0040/14 
Stanovisko k záměru města prodat část pozemku p.č.st. 1640 v k. ú. Zábřeh-VŽ (pod 
budovou BUDOUCNOSTI, spotřebního družstva v Ostravě) 
  
Usnesení číslo: 0517/ZMOb-Vit/1014/24 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) rozhodlo 
  vydat souhlasné stanovisko k záměru města prodat část pozemku p.č.st. 1640, zast. plocha a 

nádvoří, oddělenou geometrickým plánem č. 1789-40/2010 a označenou jako pozemek p.č.st. 
1640, zast. pl., o výměře 193 m2, k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice. 

 
OVVaK/ZMOb/0032/14 
Informace o výsledku kontroly výkonu samostatné působnosti provedené u 
městského obvodu 
  
Usnesení číslo: 0518/ZMOb-Vit/1014/24 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) bere na vědomí 
  informaci o výsledku kontroly výkonu samostatné působnosti provedené u městského obvodu 

dle pověření č.3/2014, zaměřené na kontrolu postupu při prodeji bytových domů na ul. 
Zengrova č.716/6 a č.718/10, Ostrava-Vítkovice, na základě podnětu občana na prošetření 
podezření způsobení škody, včetně přijatého Opatření starosty č.1/2014 k realizaci 
stanoveného doporučení MMO. 
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MaFK/ZMOb/0033/14 
Úprava a doplnění “Zásad” 
  
Usnesení číslo: 0519/ZMOb-Vit/1014/24 
Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
1) rozhodlo 
  s ohledem na závěr kontroly výkonu samostatné působnosti provedené u městského obvodu 

Vítkovice o úpravě “Zásad prodeje pozemků zastavěných bytovými domy ve vlastnictví 
Statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Vítkovice”, v platném znění, takto: 

1. V Čl. III. Pravidla prodeje, Odstavec 2. Prodej dalším zájemcům, bod 2.1., se mezi 
slova “osobě” a nesplňující” vkládá text “vytvořené z řad nájemců v daném bytovém 
domě”  

2. V Čl. III. Pravidla prodeje, Odstavec 2. Prodej dalším zájemcům, bod 2.2., 
- se text “bytových domů” nahrazuje textem “bytového domu”, 
- se na konci věty za slovo “atp.” vkládá text “, nebudou-li zájemci o koupi bytového 

domu podle bodu 2.1.” 
3. V Čl. IV. Kupní cena, Odstavec 1. Stanovení výše kupní ceny bytových domů, bod 

1.1., se za text “posudkem” vkládá text “, která je v daném místě a čase obvyklá” 
4. Čl. IV. Kupní cena, Odstavec 1. Stanovení výše kupní ceny bytových domů, bod 

1.2., nově zní: 
       ”Z důvodu podpory bydlení, zanedbanosti bytového fondu, může být 

- zájemcům uvedeným v Čl. III., Odstavce 1., bodě 1.1., kteří v předmětném objektu 
mají trvalé bydliště ke dni podání žádosti o koupi, na koupi domu poskytnuta sleva 
maximálně do výše 20 % z kupní ceny domu; 

- zájemci uvedeném v Čl. III., Odstavce 1., bodě 1.2., jehož členové mají v 
předmětném objektu trvalé bydliště ke dni podání žádosti o koupi, na koupi domu 
poskytnuta sleva maximálně do výše 20 % z kupní ceny domu. 

       O poskytnutí a výši slevy rozhoduje Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice.”  
5. V Čl. IV. Kupní cena, Odstavec 1. Stanovení výše kupní ceny bytových domů, bod 

1.3., 
- se text “bude” a nahrazuje textem “může být”; 
- se mezi slova “ceny” a “připadající” vkládá text “domu”; 
- se na konci první věty za slovo “bytu” vkládá text “, který má v předmětném 

objektu trvalé bydliště ke dni podání žádosti o koupi” 
6. V Čl. V. Závěrečná ustanovení, bod 1., se mezi slova “zvlášť” a “odůvodněných” 

vkládá text “písemně”; 
 
dle Přílohy č. 1.; 

2) ukládá 
  odboru majetkovému a finanční kontroly upravit “Zásady prodeje pozemků zastavěných 

bytovými domy ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu 
Vítkovice” dle bodu 1. tohoto usnesení. 
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MaFK/ZMOb/0041/14 
Prodej nemovitých věcí - Ruská 36, Ostrava-Vítkovice 
  
Usnesení číslo: 0520/ZMOb-Vit/1014/24 
Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) rozhodlo 
  prodat nemovité věci: 

• pozemek parc. č. 1011/12, zastavěná plocha a nádvoří, a část pozemku parc. č. 1011/11, 
zahrada, oddělenou geometrickým plánem č. 2037-185/2012 a nově označenou jako 
pozemek parc. č. 1011/12, zastavěná plocha a nádvoří, o nové výměře 327 m2, vše v k. ú. 
Vítkovice, obec Ostrava. Na pozemku parc. č. 1011/12, zastavěná plocha a nádvoří, se 
nachází stavba - budova č. p. 780 - způsob využítí bydlení - (na adrese Ruská 36, 
Ostrava-Vítkovice). Stavba je součástí předmětného pozemku. 

do vlastnictví právnické osoby Bytové družstvo Ruská 36, se sídlem Ruská 780/36, 703 
00  Ostrava-Vítkovice, IČ: 033 34 040, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 5322, zastoupené předsedou družstva Ing. Romanem 
Krákorou, nar. 24.06.1963, bytem Opavská 243, 747 22  Dolní Benešov, 
za celkovou sjednanou kupní cenu Kč 3 206 400,00 z toho: 
- za budovu Kč 2 902 290,00, 
- za pozemek Kč 304 110,00, 
kterou uhradí ve dvou splátkách takto: 
• 1. splátka: ve výši 65 % z kupní ceny domu, tj. Kč 1 886 489,00 + kupní cena pozemku ve 

výši Kč 304 110,00, což činí celkem Kč 2 190 599,00, při podpisu kupní smlouvy, 
• 2. splátka: ve výši 35 % z kupní ceny domu, tj. 1 015 801,00, do 4 let od vkladu 

vlastnického práva do katastru nemovitostí; 
2) rozhodlo 
  zřídit k nemovitým věcem uvedeným shora předkupní právo jako věcné právo, na dobu trvání 

5 let. 
Bude-li chtít kupující v budoucnu jakýmkoliv způsobem zcizit nemovité věci, nebo jejich části 
- tj. ideální podíly na nemovitých věcech, případně jednotky vzniklé v budoucnu dle zákona č. 
89/2012 Sb., - nabídne je nejprve prodávajícímu za cenu danou kupní smlouvou, případně 
zvýšenou o prokazatelné zhodnocení nemovitých věcí stavebními úpravami. Od zhodnocení 
nemovitých věcí stavebními investicemi a opravami bude odečtena částka odpovídající 
poskytnuté “následné pobídkové slevě”; 

3) zmocňuje 
  starostu MOb Vítkovice k podpisu kupní smlouvy dle tohoto usnesení. 
 
MaFK/ZMOb/0039/14 
Přístavba budovy č.p. 967, k. ú. Vítkovice (BLOK CENTRUM o.s.) 
  
Usnesení číslo: 0521/ZMOb-Vit/1014/24 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) bere na vědomí 
  informační zprávu o přístavbě budovy č. p. 967 - způsob využití občanská vybavenost - na 

pozemku parc. č. 478/4, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava. 
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MaFK/ZMOb/0035/14 
Záměr koupě nemovitých věcí - Štramberská 10, Ostrava-Vítkovice 
  
Usnesení číslo: 0522/ZMOb-Vit/1014/24 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) rozhodlo 
  o záměru městského obvodu koupit nemovité věci: 

• pozemek parc. č. 942/5, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 286 m2, k. ú. Vítkovice, 
obec Ostrava, jehož součástí je stavba - budova č. p. 732 - způsob využití bydlení - (na 
adrese Štramberská 10, Ostrava-Vítkovice). 

• pozemek parc. č. 942/57, ostatní plocha, způsob využití zeleň, o výměře 139 m2, k. ú.
Vítkovice, obec Ostrava; 

2) ukládá 
  odboru majetkovému a finanční kontroly zaslat Radě města Ostravy žádost o předchozí souhlas 

s nabytím nemovitých věcí. 
 
OVVaK/ZMOb/0031/14 
Informace o výsledku kontroly výkonu samostatné působnosti provedené u 
městského obvodu 
  
Usnesení číslo: 0523/ZMOb-Vit/1014/24 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) bere na vědomí 
  informaci o výsledku kontroly výkonu samostatné působnosti bez zjištěných nedostatků, 

provedené u městského obvodu Vítkovice, odboru financí, rozpočtu a školství dle čísla 
pověření 4/2014/šk. 

 
OVVaK/ZMOb/0040/14 
Informativní zpráva o činnosti starosty, RMOb a ÚMOb Vítkovice za období II. čtvrtletí 
2014 
  
Usnesení číslo: 0524/ZMOb-Vit/1014/24 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) bere na vědomí 
  Informativní zprávu o činnosti  starosty, RMOb a ÚMOb Vítkovice za období  II. čtvrtletí 

2014. 
  

 

  

 

 


