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Usnesení 
19. (mimořádného) zasedání zastupitelstva 
městského obvodu 
konaného dne 14.10.2013 

  

čís. 0398/ZMOb-Vit/1014/19 
- 

0402/ZMOb-Vit/1014/19 

  
  

  
  

 

  

  
  

 

______________________________ 

Petr Dlabal 
starosta 

  

  

  
 

______________________________ 

Ing. Kamil Bednář 
člen rady 
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Přehled usnesení zastupitelstva městského obvodu dle čísel ze dne: 14.10.2013 

  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název 

0398/ZMOb-Vit/1014/19 OVVaK/ZMOb/
0027/13 

Ověření zápisu z 18. zasedání Zastupitelstva MOb 
Vítkovice konaného dne 09. 09. 2013 

0399/ZMOb-Vit/1014/19 OVVaK/ZMOb/
0020/13 

Program jednání 19. zasedání Zastupitelstva MOb 
Vítkovice konaného dne 14. října 2013 

0400/ZMOb-Vit/1014/19 FRaŠ/ZMOb/00
29/13 

Stanovisko k regulaci hazardu 

0401/ZMOb-Vit/1014/19 SV/ZMOb/0001
/13 

Návrh na podání žádosti o dotaci ze státního 
rozpočtu na rok 2014 pro poskytovatele sociálních 
služeb 

0402/ZMOb-Vit/1014/19 MaFK/ZMOb/0
034/13 

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

  
OVVaK/ZMOb/0027/13 
Ověření zápisu z 18. zasedání Zastupitelstva MOb Vítkovice konaného dne 09. 09. 
2013 
  
Usnesení číslo: 0398/ZMOb-Vit/1014/19 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) schvaluje 
  ústní zprávu  pí Kateřiny Vernerové o ověření zápisu z 18. zasedání Zastupitelstva MOb 

Vítkovice konaného dne 09. 09. 2013. 
 
OVVaK/ZMOb/0020/13 
Program jednání 19. zasedání Zastupitelstva MOb Vítkovice konaného dne 14. října 
2013 
  
Usnesení číslo: 0399/ZMOb-Vit/1014/19 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) schvaluje 
  upravený program jednání 19. zasedání Zastupitelstva MOb Vítkovice konaného dne 14. 10. 

2013. 
 
FRaŠ/ZMOb/0029/13 
Stanovisko k regulaci hazardu 
  
Usnesení číslo: 0400/ZMOb-Vit/1014/19 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) doporučuje 
  Zastupitelstvu města Ostravy změnit znění obecně závazné vyhlášky č. 11/2011 v odrážce 

čtvrté v čl. 1, bod 1: 
- na území celého městského obvodu Vítkovice; mimo adresy Ruská 1250/118 a Lidická
179/22. 
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SV/ZMOb/0001/13 
Návrh na podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na rok 2014 pro poskytovatele 
sociálních služeb 
  
Usnesení číslo: 0401/ZMOb-Vit/1014/19 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) rozhodlo 
  o podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na rok 2014 pro poskytovatele sociálních služeb 

prostřednictvím souhrnné žádosti statutárního města Ostravy dle předložené 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/0034/13 
Koupě nemovitostí - budov bez čp/če – garáží v k. ú. Zábřeh-VŽ 
  
Usnesení číslo: 0402/ZMOb-Vit/1014/19 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) rozhodlo 
  1. 1.  

o koupi nemovitosti: budovy bez čp/če - garáže stojící na pozemku parc. č. st. 3871, zast.pl. v 
k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice, od fyzické osoby – paní XXXXXXXXX, 
nar. XX. XX. XXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
za sjednanou kupní cenu 46.000,- 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 nemovitosti: budovy bez čp/če - garáže stojící na pozemku parc. č. st. 5214, 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 
XXXXXXXXXXXXXX, a paní XXXXXXXXX, nar. XX. XX. XXXX, trvale bytem 
XXXXXXXXXXXXXXX, za sjednanou kupní cenu ve výši 40.000,- 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 kupních smluv dle tohoto usnesení. 
  

 
  

 

 


