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Usnesení 
15. zasedání zastupitelstva městského obvodu 
konaného dne 17.12.2012 

  

čís. 0285/ZMOb-Vit/1014/15 
- 

0312/ZMOb-Vit/1014/15 

  
  

  

  

 

  

  

  

 

______________________________ 

Petr Dlabal 
starosta 

  

  

  
 

______________________________ 

Ing. Leoš Adamík 
místostarosta 
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Přehled usnesení zastupitelstva městského obvodu dle čísel ze dne: 17.12.2012 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název 

0285/ZMOb-Vit/1014/15 OVVaK/ZMOb/
0014/12 

Ověření zápisu ze 14. (mimořádného) zasedání 
Zastupitelstva MOb Vítkovice konaného dne 12. 
11. 2012 

0286/ZMOb-Vit/1014/15 OVVaK/ZMOb/
0013/12 

Program jednání 15. zasedání Zastupitelstva MOb 
Vítkovice konaného dne 17. prosince 2012 

0287/ZMOb-Vit/1014/15 OVVaK/ZMOb/
0009/12 

Projednání dotazů, připomínek a podnětů 
vznesených na 13. zasedání Zastupitelstva MOb 
Vítkovice dne 10. 09. 2012 a na 14. (mimořádném) 
zasedání Zastupitelstva MOb Vítkovice dne 12. 11. 
2012 

0288/ZMOb-Vit/1014/15 OVVaK/ZMOb/
0012/12 

Zápis z 10. jednání kontrolního výboru ZMOb 
Vítkovice, konané dne 10. 10. 2012 

0289/ZMOb-Vit/1014/15 OVVaK/ZMOb/
0011/12 

Plán schůzí RMOb a zasedání ZMOb Vítkovice pro 
1. pololetí roku 2013 

0290/ZMOb-Vit/1014/15 FRaŠ/ZMOb/00
18/12 

Zápis z 11. zasedání Finančního výboru MOb 
Vítkovice 

0291/ZMOb-Vit/1014/15 FRaŠ/RMOb/00
17/12 

Miroslav a Denisa Agelovi - žádost o splátkový 
kalendář 1833/RMOb-Vit/1014/65 

0292/ZMOb-Vit/1014/15 FRaŠ/ZMOb/00
12/12 

Rozbory hospodaření k 30.09.2012 

0293/ZMOb-Vit/1014/15 FRaŠ/ZMOb/00
10/12 

Rozpočtový výhled MOb Vítkovice na roky 2014 - 
2016 

0294/ZMOb-Vit/1014/15 FRaŠ/ZMOb/00
15/12 

Udělení výjimky, přiznání a poskytnutí následné 
pobídkové slevy, prominutí 2. splátky kupní ceny 
domu - Zengrova 20 

0295/ZMOb-Vit/1014/15 FRaŠ/ZMOb/00
13/12 

Udělení výjimky, přiznání a poskytnutí následné 
pobídkové slevy, Kutuzovova 678/31 

0296/ZMOb-Vit/1014/15 FRaŠ/ZMOb/00
16/12 

Prominutí pohledávky - Zengrova 9/658 

0297/ZMOb-Vit/1014/15 FRaŠ/ZMOb/00
14/12 

Přiznání a poskytnutí následné pobídkové slevy, 
Sirotčí 45a 

0298/ZMOb-Vit/1014/15 FRaŠ/ZMOb/00
11/12 

Rozpočet pro rok 2013 

0299/ZMOb-Vit/1014/15 FRaŠ/ZMOb/00
17/12 

Rozpočet sociálního fondu na rok 2013 

0300/ZMOb-Vit/1014/15 KSDaB/ZMOb/
0002/12 

Návrh na neprominutí pohledávky z nájmu bytu č. 
OKSDaB/En/48/2012 

0301/ZMOb-Vit/1014/15 KSDaB/ZMOb/
0003/12 

Projednání žádosti o prominutí pohledávky 

0302/ZMOb-Vit/1014/15 KSDaB/ZMOb/
0001/12 

Návrh na uzavření dohod o splátkách pohledávek č. 
OKSDaB/En/50/2012 

0303/ZMOb-Vit/1014/15 MaFK/ZMOb/0
004/12 

Záměr prodat pozemky v k. ú. Vítkovice - Obránců 
míru 66/Ryskova3 

0304/ZMOb-Vit/1014/15 MaFK/RMOb/0
042/12 

Záměr prodat pozemky v k. ú. Vítkovice - Obránců 
míru 63/Kovářská 8 
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0305/ZMOb-Vit/1014/15 MaFK/RMOb/0
043/12 

Stanovisko k záměru prodat pozemek parc. č. 752/5 
a část pozemku parc. č. 1220/3, vše v k. ú. 
Vítkovice 

0306/ZMOb-Vit/1014/15 MaFK/ZMOb/0
008/12 

Prodej pozemků v k. ú. Vítkovice - Sirotčí 48 

0307/ZMOb-Vit/1014/15 MaFK/RMOb/0
107/12 

Koupě nemovitosti – garáže bez čp/če, na pozemku 
parc. č. st. 3904, k.ú. Zábřeh-VŽ 

0308/ZMOb-Vit/1014/15 MaFK/ZMOb/0
001/12 

Záměr prodeje nemovitostí - na adrese U 
Cementárny 17, Ostrava-Vítkovice 

0309/ZMOb-Vit/1014/15 MaFK/ZMOb/0
002/12 

Záměr prodeje nemovitostí - na adrese Ruská 36, 
Ostrava-Vítkovice 

0310/ZMOb-Vit/1014/15 OVVaK/ZMOb/
0015/12 

Zásady pro poskytování pracovního volna s 
náhradou mzdy a náhrada ušlého výdělku členům 
ZMOb Vítkovice, kteří nejsou pro výkon své 
funkce dlouhodobě uvolněni 

0311/ZMOb-Vit/1014/15 MaFK/ZMOb/0
012/12 

Koupě nemovitsoti - garáže na pozemku parc. č. st. 
3882, k.ú. Zábřeh-VŽ 

0312/ZMOb-Vit/1014/15 MaFK/ZMOb/0
011/12 

Koupě nemovitosti – garáže na pozemku parc. č. st. 
3889, k.ú. Zábřeh-VŽ 

   
OVVaK/ZMOb/0014/12 
Ověření zápisu ze 14. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva MOb Vítkovice 
konaného dne 12. 11. 2012 
  
Usnesení číslo: 0285/ZMOb-Vit/1014/15 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) schvaluje 
  ústní zprávu paní Kateřiny Vernerové a pana Leoše Koláška o ověření zápisu ze 14. 

(mimořádného) zasedání Zastupitelstva MOb Vítkovice konaného dne 12. 11. 2012. 
 

OVVaK/ZMOb/0013/12 
Program jednání 15. zasedání Zastupitelstva MOb Vítkovice konaného dne 17. 
prosince 2012 
  
Usnesení číslo: 0286/ZMOb-Vit/1014/15 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) schvaluje 
  doplněný program jednání 15. zasedání Zastupitelstva MOb Vítkovice konaného dne 17. 12. 

2012. 
 

OVVaK/ZMOb/0009/12 
Projednání dotazů, připomínek a podnětů vznesených na 13. zasedání Zastupitelstva 
MOb Vítkovice dne 10. 09. 2012 a na 14. (mimořádném) zasedání Zastupitelstva MOb 
Vítkovice dne 12. 11. 2012 
  
Usnesení číslo: 0287/ZMOb-Vit/1014/15 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) bere na vědomí 
  informativní zprávu k dotazům, připomínkám a podnětům vzneseným na 13. zasedání 
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Zastupitelstva MOb Vítkovice dne 10. 09. 2012 a na 14. (mimořádném) zasedání 
Zastupitelstva MOb Vítkovice dne 12. 11. 2012. 

 
OVVaK/ZMOb/0012/12 
Zápis z 10. jednání kontrolního výboru ZMOb Vítkovice, konané dne 10. 10. 2012 
  
Usnesení číslo: 0288/ZMOb-Vit/1014/15 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) bere na vědomí 
  Zápis z 10. jednání kontrolního výboru ZMOb Vítkovice, konané dne 10. 10. 2012. 

 
OVVaK/ZMOb/0011/12 
Plán schůzí RMOb a zasedání ZMOb Vítkovice pro 1. pololetí roku 2013 
  
Usnesení číslo: 0289/ZMOb-Vit/1014/15 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) bere na vědomí 
  a) termíny konání schůzí RMOb Vítkovice v 1. pololetí roku 2013 

09. 01.            20. 02.           03. 04          15. 05.         19. 06. 
23. 01.            06. 03.           17. 04.         29. 05. 
06. 02.            20. 03.           02. 05.         05. 06. 
 
b) termíny konání zasedání ZMOb Vítkovice v 1. pololetí roku 2013 
11. 03.            10. 06. 

 
FRaŠ/ZMOb/0018/12 
Zápis z 11. zasedání Finančního výboru MOb Vítkovice 
  
Usnesení číslo: 0290/ZMOb-Vit/1014/15 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) bere na vědomí 
  Zápis z 11. zasedání finančního výboru MOb Vítkovice 

 
FRaŠ/RMOb/0017/12 
Miroslav a Denisa Agelovi - žádost o splátkový kalendář 1833/RMOb-Vit/1014/65 
  
Usnesení číslo: 0291/ZMOb-Vit/1014/15 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
1) rozhodlo 
  schválit žádost XXXXX XXXXXXXXX XXXXX a XXXX XXXXXX XXXXXXX o 

poskytnutí splátkového kalendáře k zaplacení dlužné částky za porušení předkupního práva k 
bytové jednotce v budově č.p. 1426  ve výši 240.675,50 Kč; 

2) zmocňuje 
  starostu MOb Vítkovice k podpisu dohody o splátkách dle tohoto usnesení. 
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FRaŠ/ZMOb/0012/12 
Rozbory hospodaření k 30.09.2012 
  
Usnesení číslo: 0292/ZMOb-Vit/1014/15 
Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) schvaluje 
  Rozbory hospodaření MOb Vítkovice k 30.09.2012. 

 
FRaŠ/ZMOb/0010/12 
Rozpočtový výhled MOb Vítkovice na roky 2014 - 2016 
  
Usnesení číslo: 0293/ZMOb-Vit/1014/15 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) schvaluje 
  rozpočtový výhled MOb Vítkovice pro roky 2014-2016 dle předloženého návrhu. 

 
FRaŠ/ZMOb/0015/12 
Udělení výjimky, přiznání a poskytnutí následné pobídkové slevy, prominutí 2. splátky 
kupní ceny domu - Zengrova 20 
  
Usnesení číslo: 0294/ZMOb-Vit/1014/15 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
  

1) rozhodlo 
  neudělit výjimku a neprominout druhou splátku na kupní ceně nemovitosti – budova č. p. 677 

na pozemku parc. č. 345/2 zast. pl. a nádvoří a pozemek parc. č. 345/2 na adrese Zengrova 20, 
Ostrava-Vítkovice, včetně smluvní pokuty sl.XXXXXXXXXXXXXXX, nar. XX.XX. XXXX, 
bytem XXXXXXXXX. 

 
FRaŠ/ZMOb/0013/12 
Udělení výjimky, přiznání a poskytnutí následné pobídkové slevy, Kutuzovova 678/31 
  
Usnesení číslo: 0295/ZMOb-Vit/1014/15 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) rozhodlo 
  udělit výjimku z Pravidel pro přiznání a poskytování “pobídkové následné slevy” do výše max. 

30% z kupní ceny realizovaného prodeje nemovitostí - bytových domů - z vlastnictví SMO, 
svěřených městskému obvodu Vítkovice; 

2) rozhodlo 
  přiznat a poskytnou slevu panu XXXXXX XXXXXXXXX, nar. XXX XXX XXXX, trvale 

bytem XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX, ve výši Kč 68.602,00; 
3) rozhodlo 
  požadovat úhradu alikvotního podílu daně z převodu nemovitostí, ve výši Kč 2.058,00; 
4) rozhodlo 
  uzavřít dohody o poskytnutí “slevy” dle tohoto usnesení; 
5) zmocňuje 
  starostu MOb Vítkovice k podpisu dohody o poskytnutí “slevy”. 
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FRaŠ/ZMOb/0016/12 
Prominutí pohledávky - Zengrova 9/658 
  
Usnesení číslo: 0296/ZMOb-Vit/1014/15 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) rozhodlo 
  neprominout pohledávku na smluvní pokutě za pozdní úhradu kupní ceny nemovitosti -

pozemků parc. č. 248/22 a budovy na tomto pozemku - Zengrova 9/658 a pozemku parc. č. 
248/35 zahrada, panu XXXXXXXXX XXXXXXXXX, nar. XXX XXX XXXX, bytem 
XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX. 

 
FRaŠ/ZMOb/0014/12 
Přiznání a poskytnutí následné pobídkové slevy, Sirotčí 45a 
  
Usnesení číslo: 0297/ZMOb-Vit/1014/15 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) rozhodlo 
  přiznat a poskytnou následnou pobídkovou slevu dle Pravidel pro přiznání a poskytnutí 

následné pobídkové slevy občanskému sdružení CENTROM, o. s.,  zastoupenému předsedou 
p. Janem Houdkem, nar. XXX XXX XXXX, se sídlem Sirotčí 45a, Ostrava - Vítkovice, ve 
výši Kč 540.000,00; 

2) rozhodlo 
  požadovat úhradu alikvotního podílu daně z převodu nemovitostí, ve výši Kč 16.200,00; 
3) rozhodlo 
  uzavřít dohodu o poskytnutí “slevy” dle tohoto usnesení; 
4) zmocňuje 
  starostu MOb Vítkovice k podpisu dohody o poskytnutí “slevy”. 

 
FRaŠ/ZMOb/0011/12 
Rozpočet pro rok 2013 
  
Usnesení číslo: 0298/ZMOb-Vit/1014/15 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) schvaluje 
  a) rozpočet MOb Vítkovice pro rok 2013 v členění: 

    - příjmy celkem po konsolidaci      98.935 tis. Kč 
    - financování                                    1 519 tis. Kč 
    - celkové zdroje                           100.454 tis. Kč 
    - běžné výdaje po konsolidaci       83.424 tis. Kč 
    - kapitálové výdaje                         17.030 tis. Kč 
    - výdaje celkem                            100.454 tis. Kč 
b) závazné ukazatele dle přílohy 2 a 3 předloženého materiálu; 

  
2) svěřuje 
  Radě městského obvodu pravomoc schvalovat rozpočtová opatření do úhrnné výše 10% 

upraveného rozpočtu. Do stanoveného limitu se nezapočítávají rozpočtová opatření týkající se 
přijetí dotací z vyšších rozpočtů a státních fondů; 
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3) rozhodlo 
  o poskytnutí neinvestičního příspěvku ostatní příspěvkové organizaci a uzavření smlouvy o 

poskytnutí neinvestičního příspěvku pro: 
- Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace, 28. října 2, 70200 Ostrava, IČ: 00 09 75 
86, 
   ve výši Kč  50.000 Kč; 
o poskytnutí účelových neinvestičních dotací a uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních 
dotací těmto subjektům: 
- SSK Vítkovice, občanské sdružení, Závodní 1411, 706 03 Ostrava 6, 
  IČ: 00 53 45 44                                        ve výši 132.393 Kč; 
  
- FC Vítkovice, a.s., Závodní 2891/86, 703 00 Ostrava - Vítkovice, 
  IČ: 258 291 90                                          ve výši  30.000 Kč; 
  
- Hokejový klub  - HC Vítkovice Steel, Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava - Zábřeh, 
  IČ: 603 397 99                                           ve výši 60.000 Kč; 
  
- Občanské sdružení “Živá naděje”, Poděbradova 37, 702 00 Ostrava 1, 
  IČ: 667 39 624                                         ve výši  171.335 Kč; 
  
- Charita Sv. Alexandra, Holvekova 651/28, 718 00 Ostrava - Kunčičky, 
  IČ: 265 20 788                                       ve výši Kč 39.725 Kč; 
  
- Charita Ostrava, Kořenského 17, 703 00  Ostrava - Vítkovice, 
  IČ: 449 40 998                                        ve výši Kč 41.482 Kč; 
  
- MUDr. Markéta Kontriková, Meziuliční 613/3, 703 00 Ostrava - Vítkovice, 
  IČ: 750 74 435                                             ve výši 22.812 Kč; 
  
- BLOK CENTRUM, občanské sdružení, Sad J. Jabůrkové 967, 703 00  Ostrava - Vítkovice, 
  IČ: 227 34 082                                             ve výši 80.000 Kč; 

4) zmocňuje 
  starostu MOb Vítkovice k podpisu smluv dle tohoto usnesení. 

 
FRaŠ/ZMOb/0017/12 
Rozpočet sociálního fondu na rok 2013 
  
Usnesení číslo: 0299/ZMOb-Vit/1014/15 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) schvaluje 
  rozpočet Sociálního fondu MOb Vítkovice pro rok 2013 v celkovém objemu 883 tis. KČ; 
2) schvaluje 
  změnu zásad pro použití SF v bodě 2. Tématický zájezd z 90 tis. Kč na 100 tis. Kč. 
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KSDaB/ZMOb/0002/12 
Návrh na neprominutí pohledávky z nájmu bytu č. OKSDaB/En/48/2012 
  
Usnesení číslo: 0300/ZMOb-Vit/1014/15 
Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
1) rozhodlo 
  neuzavřít dohodu o prominutí pohledávky z nájmu bytu ve výši 21.802,- Kč s panem 

XXXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXX dle předloženého návrhu č. OKSDaB/En/48/2012. 
 

KSDaB/ZMOb/0003/12 
Projednání žádosti o prominutí pohledávky 
  
Usnesení číslo: 0301/ZMOb-Vit/1014/15 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) rozhodlo 
  neuzavřít dohodu o prominutí poplatků z prodlení ve výši 47.481,- Kč s paní XXXXXX 

XXXXXXXXXXXXX, bytem XXXX XXXXXX XX XXX XXX XXXXXXX, zastoupenou 
opatrovníkem paní XXXXXXX XXXXXXXXX, bytem XXXX XXXXXX XX XXX XXX 
XXXXXXX, dle předložené důvodové zprávy. 

 
KSDaB/ZMOb/0001/12 
Návrh na uzavření dohod o splátkách pohledávek č. OKSDaB/En/50/2012 
  
Usnesení číslo: 0302/ZMOb-Vit/1014/15 

 

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

ve výši: 
-  39.572,- Kč s panem XXXXXXXXX XXXXXXXXX, bytem XXXXX XXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXX 
-  30.868,- Kč s paní XXXXXXX XXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXX XXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXX 
-  15.083,- Kč s paní XXXXXXXX XXXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXX XX 
XXXXXXXXXXXXXXXXX; 

2) zmocňuje 
  starostu MOb Vítkovice k podpisu dohod o splátkách pohledávek z nájmu bytu; 
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 splátkách pohledávek. Marným uplynutím této lhůty souhlas Zastupitelstva 
MOb Vítkovice zaniká. 

 
MaFK/ZMOb/0004/12 
Záměr prodat pozemky v k. ú. Vítkovice - Obránců míru 66/Ryskova3 
  
Usnesení číslo: 0303/ZMOb-Vit/1014/15 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) rozhodlo 
  o záměru prodat nemovitosti: 
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- část pozemku parc. č. 403/5, zast. plocha a nádvoří, o výměře 232 m2 a část pozemku parc. č. 
403/17, zast. plocha a nádvoří, o výměře 3 m2, obě oddělené geometrickým plánem č. 2011-
126/2012 a sloučené do pozemku označeného jako  pozemek parc. č. 403/5, zast. plocha, o 
výměře 235 m2 (pod bytovým domem č.p. 531 - Obránců míru 66/Ryskova 3), 
- část pozemku parc. č. 403/17, zast. plocha a nádvoří, oddělenou geometrickým plánem č. 
2011-126/2012 a označenou jako pozemek parc. č. 403/17, zast. plocha, o výměře 9 m2 (pod 
zádveřím bytového domu č.p. 531 - Obránců míru 66/Ryskova 3), 
vše v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, které tvoří jeden funkčně související celek s uvedeným 
bytovým domem. 

 
MaFK/RMOb/0042/12 
Záměr prodat pozemky v k. ú. Vítkovice - Obránců míru 63/Kovářská 8 
  
Usnesení číslo: 0304/ZMOb-Vit/1014/15 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) rozhodlo 
  o záměru prodat nemovitosti: 

- část pozemku parc. č. 402/10, zast. plocha a nádvoří, oddělenou geometrickým plánem č. 
2012-127/2012 a označenou jako pozemek parc. č. 402/10, zast. plocha, o výměře 230 m2 (pod 
bytovým domem č.p. 536 - Obránců míru 63/Kovářská 8),  
- pozemek parc. č. 402/37, zast. plocha a nádvoří, o výměře 6 m2 (pod zádveřím bytového 
domu č.p. 536 - Obránců míru 63/Kovářská 8), 
- pozemek parc. č. 402/39, zast. plocha a nádvoří, o výměře 6 m2 (pod zádveřím bytového 
domu č.p. 536 - Obránců míru 63/Kovářská 8), 
vše v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, které tvoří jeden funkčně související celek s uvedeným 
bytovým domem. 

 
MaFK/RMOb/0043/12 
Stanovisko k záměru prodat pozemek parc. č. 752/5 a část pozemku parc. č. 1220/3, 
vše v k. ú. Vítkovice 
  
Usnesení číslo: 0305/ZMOb-Vit/1014/15 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) rozhodlo 
  vydat souhlasné stanovisko k záměru města Ostravy prodat nemovitosti, svěřené městskému 

obvodu Vítkovice, a to: 
- pozemek parc. č. 752/5, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 16 m2, 
- část pozemku parc. č. 1220/3, ostatní plocha, ost. komunikace, oddělenou geometrickým 
plánem č. 1802-43/2010 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1220/6, ostatní plocha, jiná 
plocha, o výměře 120 m2, 
vše v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava; 

2) ukládá 
  odboru majetkovému a finanční kontroly zaslat žádost o schválení záměru prodeje dle bodu 1. 

tohoto usnesení statutárnímu městu Ostrava. 
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MaFK/ZMOb/0008/12 
Prodej pozemků v k. ú. Vítkovice - Sirotčí 48 
  
Usnesení číslo: 0306/ZMOb-Vit/1014/15 
Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
1) rozhodlo 
  a) 

prodat část pozemku parc. č. 233/15, zast. plocha a nádvoří (pod bytovým domem č.p. 585 - 
Sirotčí 48), oddělenou geom. plánem č. 1992-93/2012 a nově označenou jako pozemek parc. č. 
233/15, zast. plocha a nádvoří, o výměře 230 m2, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, do podílového 
spoluvlastnictví kupujícím (spoluvlastníkům shora uvedeného domu): 
- kupující 1/: XXXXXXX XXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXX 
XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX, id. 1/2 nemovitosti, 
- kupující 2/: XXXXXXX XXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXX 
XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, id. 1/2 nemovitosti, 
za sjednanou kupní cenu Kč 127.000,00 s tím, že kupní cenu uhradí kupující takto: 
- kupující označen 1/: uhradí za id. 1/2 nemovitosti Kč 63.500,00 při podpisu kupní smlouvy, 
- kupující označen 2/: uhradí za id. 1/2 nemovitosti Kč 63.500,00 při podpisu kupní smlouvy; 
b) 
prodat pozemek parc. č. 233/101, zast. plocha a nádvoří (pod přístavbou - zádveřím - bytového 
domu č.p.585 - Sirotčí 48), o výměře 9 m2, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, 
kupující paní XXXXXXX XXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem Sirotčí 585/48, 
Ostrava-Vítkovice, 
za sjednanou kupní cenu ve výši Kč 4.500,00 s tím, že kupní cenu uhradí kupující při podpisu 
kupní smlouvy, 
c) 
prodat pozemek parc. č. 233/102, zast. plocha a nádvoří (pod přístavbou - zádveřím - bytového 
domu č.p. 585 - Sirotčí 48), o výměře 4 m2, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, 
kupující paní XXXXXXX XXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXX 
XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX, 
za sjednanou kupní cenu ve výši Kč 2.000,00 s tím, že kupní cenu uhradí kupující při podpisu 
kupní smlouvy; 
d) 
prodat pozemek parc. č. 233/42, zast. plocha a nádvoří (pod garáží), o výměře 22 m2, který 
tvoří funkčně související celek s bytovým domem č.p. 585 - Sirotčí 48, k. ú. Vítkovice, obec 
Ostrava, 
kupující paní XXXXXXX XXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXX 
XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX, 
za sjednanou kupní cenu ve výši Kč 11.000,00 s tím, že kupní cenu uhradí kupující při podpisu 
kupní smlouvy; 
e) 
prodat pozemek parc. č. 233/112, zast. plocha a nádvoří (pod garáží), o výměře 23 m2, který 
tvoří funkčně související celek s bytovým domem č.p. 585 - Sirotčí 48, k. ú. Vítkovice, obec 
Ostrava, 
kupujícímu panu XXXXXXXX XXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXX 
XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, 
za sjednanou kupní cenu ve výši Kč 11.500,00 s tím, že kupní cenu uhradí kupující při podpisu 
kupní smlouvy; 
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2) zmocňuje 
  starostu MOb Vítkovice k podpisu kupní smlouvy dle tohoto usnesení. 

 
MaFK/RMOb/0107/12 
Koupě nemovitosti – garáže bez čp/če, na pozemku parc. č. st. 3904, k.ú. Zábřeh-VŽ 
  
Usnesení číslo: 0307/ZMOb-Vit/1014/15 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) rozhodlo 
  o koupi nemovitosti: budovy bez čp/če - garáže stojící na pozemku parc. č. st. 3904, zast.pl. v 

k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice, od fyzické osoby – paní XXXXXX 
XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXX XXX XXXX XXX 
XX, 
za sjednanou kupní cenu 50 000,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena do 30 dnů od právní 
moci rozhodnutí katastrálního úřadu o vkladu vlastnického práva. 

2) zmocňuje 
  starostu MOb Vítkovice k podpisu kupní smlouvy dle tohoto usnesení. 

 
MaFK/ZMOb/0001/12 
Záměr prodeje nemovitostí - na adrese U Cementárny 17, Ostrava-Vítkovice 
  
Usnesení číslo: 0308/ZMOb-Vit/1014/15 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) rozhodlo 
  o záměru městského obvodu prodat nemovitosti: 

- budovu č. p. 1274 - bytový dům - na pozemku parc. č. st. 520, zastavěná plocha a nádvoří, 
- pozemek parc. č. st. 520, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 513 m2, 
vše v k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice, na adrese U Cementárny 17, 
Ostrava-Vítkovice; 

  
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/ZMOb/0002/12 
Záměr prodeje nemovitostí - na adrese Ruská 36, Ostrava-Vítkovice 
  
Usnesení číslo: 0309/ZMOb-Vit/1014/15 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
1) rozhodlo 
  o záměru městského obvodu prodat nemovitosti: 

- budovu č. p. 780 na pozemku parc. č. 1011/12, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Vítkovice, 
obec Ostrava, na adrese Ruská 36, Ostrava-Vítkovice; 
- 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 označenou jako pozemek parc. 
č. 1011/12, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, o celkové výměře 
327 m2; 
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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. 
 

OVVaK/ZMOb/0015/12 
Zásady pro poskytování pracovního volna s náhradou mzdy a náhrada ušlého výdělku 
členům ZMOb Vítkovice, kteří nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni 
  
Usnesení číslo: 0310/ZMOb-Vit/1014/15 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) stanovuje 
  paušální částky náhrady výdělku neuvolněným členům ZMOb Vítkovice pro rok 2013 s 

účinností od 01. 01. 2013 dle předloženého návrhu; 
2) schvaluje 
  ”Zásady pro poskytování pracovního volna s náhradou mzdy a náhrady ušlého výdělku ZMOb 

Vítkovice, kteří nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni” dle předloženého návrhu. 
 

MaFK/ZMOb/0012/12 
Koupě nemovitsoti - garáže na pozemku parc. č. st. 3882, k.ú. Zábřeh-VŽ 
  
Usnesení číslo: 0311/ZMOb-Vit/1014/15 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) rozhodlo 
  koupit nemovitost: budovu bez čp/če – garáž stojící na pozemku parc. č. st. 3882, zast.pl. v k.ú. 

Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice, od fyzické osoby – paní XXXXX 
XXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXX XXX XXXX XXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXX XXX za sjednanou kupní cenu ve výši 55 000,- 
Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena do 30 dnů od právní moci rozhodnutí katastrálního 
úřadu o vkladu vlastnického práva; 

2) zmocňuje 
  starostu MOb Vítkovice k podpisu kupní smlouvy dle tohoto usnesení. 

 
MaFK/ZMOb/0011/12 
Koupě nemovitosti – garáže na pozemku parc. č. st. 3889, k.ú. Zábřeh-VŽ 
  
Usnesení číslo: 0312/ZMOb-Vit/1014/15 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) rozhodlo 
  koupit nemovitost: budovu bez čp/če – garáž stojící na pozemku parc. č. st. 3889, zast.pl. v k.ú. 

Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice, od fyzické osoby – pana XXXXXX 
XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXX XXX XXXX 
XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXX XX, 
za sjednanou kupní cenu ve výši 50 000,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena do 30 dnů od 
právní moci rozhodnutí katastrálního úřadu o vkladu vlastnického práva; 

2) zmocňuje 
  starostu MOb Vítkovice k podpisu kupní smlouvy dle tohoto usnesení. 

 
 

 


