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Usnesení 
21. zasedání zastupitelstva městského obvodu 
konaného dne 17.03.2014 

  

čís. 0427/ZMOb-Vit/1014/21 
- 

0463/ZMOb-Vit/1014/21 

  
  

  

  

 

  

  

  

 

______________________________ 

Petr Dlabal 
starosta 

  

  

  
 

______________________________ 

Zdeněk Bernatík 
člen zastupitelstva 

  

  

  
 

  
  



Statutární město Ostrava 

městský obvod Vítkovice 
zastupitelstvo městského obvodu 

Usnesení 

 

Strana 2 

Přehled usnesení zastupitelstva městského obvodu dle čísel ze dne: 17.03.2014 

  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název 

0427/ZMOb-Vit/1014/21 OVVaK/ZMOb/
0042/13 

Ověření zápisu z 20. zasedání Zastupitelstva MOb 
Vítkovice konaného dne 16. 12. 2013 

0428/ZMOb-Vit/1014/21 OVVaK/ZMOb/
0043/13 

Program jednání 21. zasedání Zastupitelstva MOb 
Vítkovice konaného dne 17. března 2014 

0429/ZMOb-Vit/1014/21 OVVaK/ZMOb/
0009/14 

Zpráva o bezpečnostní situaci ve služebním obvodě 
obvodního oddělení Policie ČR, Ostrava-Vítkovice 
za období od 1. 7. 2013 do 31. 12. 2013 a 
Bezpečnostní situace na území městského obvodu z 
pohledu činnosti MP Ostrava za II. pololetí 2013 

0430/ZMOb-Vit/1014/21 OVVaK/ZMOb/
0012/14 

Ústní prezentace o činnosti organizace Centrom, o. 
s. 

0431/ZMOb-Vit/1014/21 OVVaK/ZMOb/
0014/14 

Konání mimořádného zasedání zastupitelstva 

0432/ZMOb-Vit/1014/21 OVVaK/ZMOb/
0044/13 

Projednání dotazů, připomínek a podnětů 
vznesených na 20. zasedání Zastupitelstva MOb 
Vítkovice dne 16. 12. 2013 

0433/ZMOb-Vit/1014/21 OVVaK/ZMOb/
0003/13 

Zápisy z jednání kontrolního výboru ZMOb 
Vítkovice ze dne 29. 1. 2014 a ze dne 25. 2. 2014 

0434/ZMOb-Vit/1014/21 OVVaK/ZMOb/
0035/13 

Informativní zpráva o plnění usnesení ZMOb 
Vítkovice za 2. pololetí roku 2013. 

0435/ZMOb-Vit/1014/21 OVVaK/ZMOb/
0001/14 

Přehled stížností a podnětů podaných na ÚMOb 
Vítkovice v II. pololetí 2013 

0436/ZMOb-Vit/1014/21 FRaŠ/ZMOb/00
04/14 

Zápis z 16. zasedání Finančního výboru MOb 
Vítkovice 

0437/ZMOb-Vit/1014/21 FRaŠ/ZMOb/00
06/14 

Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových 
organizací zřízených MOb Vítkovice 

0438/ZMOb-Vit/1014/21 FRaŠ/ZMOb/00
08/14 

Zrušení Fondu rozvoje bydlení 

0439/ZMOb-Vit/1014/21 FRaŠ/ZMOb/00
03/14 

Svěření pravomoci Radě dle Statutu 

0440/ZMOb-Vit/1014/21 FRaŠ/ZMOb/00
02/14 

Změna schváleného rozpočtu - oprava písařské 
chyby 

0441/ZMOb-Vit/1014/21 FRaŠ/ZMOb/00
01/14 

Půjčka ze sociálního fondu 

0442/ZMOb-Vit/1014/21 FRaŠ/ZMOb/00
09/14 

Změna Zásad pro použití prostředků Sociálního 
fondu 

0443/ZMOb-Vit/1014/21 KSDaB/ZMOb/
0003/14 

Projednání žádosti o prominutí pohledávky z nájmu 
bytu 

0444/ZMOb-Vit/1014/21 KSDaB/ZMOb/
0002/14 

Návrh na neuzavření dohod o splátkách pohledávek 
č. OKSDaB/En/80/2014 

0445/ZMOb-Vit/1014/21 KSDaB/ZMOb/
0001/14 

Návrh na vyhlášení veřejného příslibu o prominutí 
poplatků a úroků z prodlení 
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0446/ZMOb-Vit/1014/21 MaFK/ZMOb/0
001/14 

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

0447/ZMOb-Vit/1014/21 MaFK/ZMOb/0
002/14 

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

0448/ZMOb-Vit/1014/21 MaFK/ZMOb/0
003/14 

Prodej pozemku parc. č. 1291/2 v k. ú. Vítkovice - 
pod garáží u domu Zengrova 90 

0449/ZMOb-Vit/1014/21 MaFK/ZMOb/0
004/14 

Prodej pozemku parc. č. 402/24 v k. ú. Vítkovice - 
pod garáží u domu Obránců míru 59/Kovářská 4 

0450/ZMOb-Vit/1014/21 MaFK/ZMOb/0
007/14 

Podání žádosti o svěření pozemků v k. ú. 
Vítkovice, obec Ostrava 

0451/ZMOb-Vit/1014/21 MaFK/RMOb/0
033/14 

Žádost o koupi objektu (SENIOR DOMY 
POHODA a.s.) 

0452/ZMOb-Vit/1014/21 MaFK/ZMOb/0
005/14 

Předkupní právo k nemovité věci (pí Helena 
Polame, Ladislav Šuléř) 

0453/ZMOb-Vit/1014/21 MaFK/RMOb/0
036/14 

Předkupní právo k nemovité věci - garáži (Ing. 
Sukup) 

0454/ZMOb-Vit/1014/21 MaFK/ZMOb/0
010/14 

Záměr prodeje nemovitých věcí - na adrese U 
Cementárny 17, Ostrava-Vítkovice 

0455/ZMOb-Vit/1014/21 MaFK/ZMOb/0
009/14 

Záměr prodeje nemovitých věcí - na adrese Ruská 
36, Ostrava-Vítkovice 

0456/ZMOb-Vit/1014/21 MaFK/ZMOb/0
015/14 

Úprava a doplnění “Zásad” 

0457/ZMOb-Vit/1014/21 MaFK/ZMOb/0
011/14 

Úprava a doplnění “Pravidel” 

0458/ZMOb-Vit/1014/21 MaFK/ZMOb/0
008/14 

Stanovisko k záměru města prodat pozemek parc. č. 
227/81 v k. ú. Vítkovice (DIAMO st.p.) 

0459/ZMOb-Vit/1014/21 MaFK/ZMOb/0
006/14 

Předkupní právo k nemovitým věcem (JUDr. 
Boháčová, pí Možná, ...) 

0460/ZMOb-Vit/1014/21 OVVaK/ZMOb/
0007/14 

Informativní zpráva o činnosti starosty, RMOb a 
ÚMOb Vítkovice za období IV. čtvrtletí 2013 

0461/ZMOb-Vit/1014/21 OVVaK/ZMOb/
0008/14 

Stanovení měsíční odměny neuvolněným členům 
zastupitelstva 

0462/ZMOb-Vit/1014/21 OVVaK/ZMOb/
0015/14 

Zařazení dalšího bodu na mimořádné zasedání 
zastupitelstva 

0463/ZMOb-Vit/1014/21 OVVaK/ZMOb/
0016/14 

Úkol pro kontrolní výbor 

  
Materiály, které byly odloženy : 
  

Materiál 
  

Název 

 OVVaK/ZMOb/
0013/14 

Informativní zpráva ve věci žaloby MOb Vítkovice 
vs. Ing. Dobrozemský 
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OVVaK/ZMOb/0042/13 
Ověření zápisu z 20. zasedání Zastupitelstva MOb Vítkovice konaného dne 16. 12. 
2013 
  
Usnesení číslo: 0427/ZMOb-Vit/1014/21 
Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) schvaluje 
  ústní zprávu pana Zdeňka Bernatíka a p. Ing. Miroslava Skupníka o ověření zápisu z 20. 

zasedání Zastupitelstva MOb Vítkovice konaného dne 16. 12. 2013. 
 
OVVaK/ZMOb/0043/13 
Program jednání 21. zasedání Zastupitelstva MOb Vítkovice konaného dne 17. března 
2014 
  
Usnesení číslo: 0428/ZMOb-Vit/1014/21 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) schvaluje 
  upravený program jednání 21. zasedání Zastupitelstva MOb Vítkovice konaného dne 17. 03. 

2014. 
 
OVVaK/ZMOb/0009/14 
Zpráva o bezpečnostní situaci ve služebním obvodě obvodního oddělení Policie ČR, 
Ostrava-Vítkovice za období od 1. 7. 2013 do 31. 12. 2013 a Bezpečnostní situace na 
území městského obvodu z pohledu činnosti MP Ostrava za II. pololetí 2013 
  
Usnesení číslo: 0429/ZMOb-Vit/1014/21 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) bere na vědomí 
  Zprávy o činnosti Policie ČR, obvodní oddělení Ostrava-Vítkovice a Městské policie -

služebna Vítkovice za II. pololetí 2013. 
 
OVVaK/ZMOb/0012/14 
Ústní prezentace o činnosti organizace Centrom, o. s. 
  
Usnesení číslo: 0430/ZMOb-Vit/1014/21 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) bere na vědomí 
  ústní prezentaci o činnosti organizace Centrom, o. s. 
 
OVVaK/ZMOb/0014/14 
Konání mimořádného zasedání zastupitelstva 
  
Usnesení číslo: 0431/ZMOb-Vit/1014/21 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) žádá 
  konání mimořádného zastupitelstva MOb Vítkovice do jednoho měsíce od dnešního zasedání 

zastupitelstva, s tím, že se bod „Informativní zpráva ve věci žaloby MOb Vítkovice vs. Ing. 
Dobrozemský, CSc. z dnešního zasedání zastupitelstva odkládá a bude až na programu 
mimořádného zasedání zastupitelstva“. 
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OVVaK/ZMOb/0044/13 
Projednání dotazů, připomínek a podnětů vznesených na 20. zasedání Zastupitelstva 
MOb Vítkovice dne 16. 12. 2013 
  
Usnesení číslo: 0432/ZMOb-Vit/1014/21 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) bere na vědomí 
  informativní zprávu k dotazům, připomínkám a podnětům vznesených na 20. zasedání 

Zastupitelstva MOb Vítkovice dne 16. 12. 2013. 
 
OVVaK/ZMOb/0003/13 
Zápisy z jednání kontrolního výboru ZMOb Vítkovice ze dne 29. 1. 2014 a ze dne 25. 2. 
2014 
  
Usnesení číslo: 0433/ZMOb-Vit/1014/21 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) bere na vědomí 
  Zápisy z jednání kontrolního výboru ZMOb Vítkovice ze dne 29. 1. 2014 a ze dne 25. 2. 2014. 
 
OVVaK/ZMOb/0035/13 
Informativní zpráva o plnění usnesení ZMOb Vítkovice za 2. pololetí roku 2013. 
  
Usnesení číslo: 0434/ZMOb-Vit/1014/21 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) bere na vědomí 
  informativní zprávu o plnění usnesení ZMOb Vítkovice za 2. pololetí roku 2013. 
 
OVVaK/ZMOb/0001/14 
Přehled stížností a podnětů podaných na ÚMOb Vítkovice v II. pololetí 2013 
  
Usnesení číslo: 0435/ZMOb-Vit/1014/21 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) bere na vědomí 
  přehled stížností a podnětů podaných na ÚMOb Vítkovice v době od 01. 07. 2013 do 31. 12. 

2013. 
 
FRaŠ/ZMOb/0004/14 
Zápis z 16. zasedání Finančního výboru MOb Vítkovice 
  
Usnesení číslo: 0436/ZMOb-Vit/1014/21 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) bere na vědomí 
  Zápis ze 16. zasedání Finančního výboru MOb Vítkovice. 
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FRaŠ/ZMOb/0006/14 
Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací zřízených MOb Vítkovice 
  
Usnesení číslo: 0437/ZMOb-Vit/1014/21 
Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) schvaluje 
  • Dodatek č. 10 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola 

Ostrava-Vítkovice, Šalounova 56 
• Dodatek č. 11 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola 

Ostrava-Vítkovice, Prokopa Velikého 37 ; 
2) zmocňuje 
  starostu MOb Vítkovice a místostarostu MOb Vítkovice k podpisu dodatku č. 10 a dodatku  

č. 11 ke zřizovacím listinám dle tohoto usnesení. 
 
FRaŠ/ZMOb/0008/14 
Zrušení Fondu rozvoje bydlení 
  
Usnesení číslo: 0438/ZMOb-Vit/1014/21 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) ruší 
  Fond rozvoje bydlení MOb Vítkovice. 
 
FRaŠ/ZMOb/0003/14 
Svěření pravomoci Radě dle Statutu 
  
Usnesení číslo: 0439/ZMOb-Vit/1014/21 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) svěřuje 
  Radě MOb Vítkovice, na základě změny Statutu města Ostravy, pravomoc schalovat 

rozpočtová opatření do úhrnné výše 20% upraveného rozpočtu dle článku 10 odst. 12 
Statutu města Ostravy. 

 
FRaŠ/ZMOb/0002/14 
Změna schváleného rozpočtu - oprava písařské chyby 
  
Usnesení číslo: 0440/ZMOb-Vit/1014/21 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) bere na vědomí 
  změnu v důvodové zprávě ke schválenému rozpočtu. Na straně 4, Par. 2219 se v textu “opravy 

a udržování, chodník ul. Tavičská a Šalounova” vypouští část “chodník ul. Tavičská a 
Šalounova”. 
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FRaŠ/ZMOb/0001/14 
Půjčka ze sociálního fondu 
  
Usnesení číslo: 0441/ZMOb-Vit/1014/21 
Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) rozhodlo 
  v souladu se zásadami Sociálního fondu MOb Vítkovice o poskytnutí půjčky ze sociálního 

fondu, pro: 
• XXXXXXXXXXXXXX                 20.000,00 Kč 

2) zmocňuje 
  starostu MOb Vítkovice k podpisu smlouvy dle tohoto usnesení. 
 
FRaŠ/ZMOb/0009/14 
Změna Zásad pro použití prostředků Sociálního fondu 
  
Usnesení číslo: 0442/ZMOb-Vit/1014/21 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) schvaluje 
  změnu Zásad pro použití prostředků Sociálního fondu v bodě 1. Příspěvek na rekreaci dle 

předložené důvodové zprávy 
 
KSDaB/ZMOb/0003/14 
Projednání žádosti o prominutí pohledávky z nájmu bytu 
  
Usnesení číslo: 0443/ZMOb-Vit/1014/21 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) bere na vědomí 
  žádost XXXXXXXXXXX o prominutí poplatků z prodlení dle předložené přílohy č. 1; 
2) rozhodlo 
  neuzavřít dohodu o prominutí poplatků z prodlení s XXXXXXXXXXX, bytem 

XXXXXXXXXXXX, dle předložené důvodové zprávy. 
 
KSDaB/ZMOb/0002/14 
Návrh na neuzavření dohod o splátkách pohledávek č. OKSDaB/En/80/2014 
  
Usnesení číslo: 0444/ZMOb-Vit/1014/21 

 

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

ve výši: 
- 22.205,- Kč s paní XXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXX 
- 25.715,- Kč s paní XXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXX 
- 79.161,- Kč s panem XXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXX. 
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KSDaB/ZMOb/0001/14 
Návrh na vyhlášení veřejného příslibu o prominutí poplatků a úroků z prodlení 
  
Usnesení číslo: 0445/ZMOb-Vit/1014/21 
Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) bere na vědomí 
  informaci o stavu pohledávek z nájmu bytů k 31.12.2013; 
2) 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, uhradí zcela v období od 1.4.2014 do 31.7.2014 a výše 
pohledávky z poplatků a úroků z prodlení přesáhne 20.000,- Kč v každém jednotlivém případě. 
Pohledávky z poplatků a úroků z prodlení budou promíjeny individuálně podle pořadí úhrad 
jednotlivými dlužníky; 

3) schvaluje 
  ”Zásady Zastupitelstva MOb Vítkovice pro prominutí poplatků a úroků z prodlení” nájemcům 

obecních bytů ve Vítkovicích. 
 
MaFK/ZMOb/0001/14 
Bezúplatný převod pozemku p.p.č. 489/21, k. ú. Zábřeh-VŽ, od ČR - ÚZSVM 
  
Usnesení číslo: 0446/ZMOb-Vit/1014/21 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) rozhodlo 
  bezúplatně nabýt nemovitou věc - pozemek p.p.č. 489/21, zahrada, o výměře 514 m2, k. ú. 

Vítkovice, 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; 

2) zmocňuje 
  starostu MOb Vítkovice k podpisu smlouvy dle bodu 1. tohoto usnesení. 
 
MaFK/ZMOb/0002/14 
Záměr prodat pozemek parc. č. 219/53 v k. ú. Vítkovice (pod zádveřím - Meziuliční 6) 
  
Usnesení číslo: 0447/ZMOb-Vit/1014/21 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) rozhodlo 
  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.   
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MaFK/ZMOb/0003/14 
Prodej pozemku parc. č. 1291/2 v k. ú. Vítkovice - pod garáží u domu Zengrova 90 
  
Usnesení číslo: 0448/ZMOb-Vit/1014/21 
Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) rozhodlo 
  prodat pozemek parc. č. 1291/2, zast. plocha a nádvoří (pod garáží u domu Zengrova 90), o 

výměře 35 m2, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, 
vlastníku shora uvedené budovy - kupující - paní Boženě Muchové, nar. 07.03.1956, bytem 
Zengrova 869/90, Ostrava-Vítkovice, 
za kupní cenu ve výši Kč 17.500,00 s tím, že kupní cenu uhradí kupující při podpisu kupní 
smlouvy; 

2) zmocňuje 
  starostu MOb Vítkovice k podpisu kupní smlouvy dle tohoto usnesení. 
 
MaFK/ZMOb/0004/14 
Prodej pozemku parc. č. 402/24 v k. ú. Vítkovice - pod garáží u domu Obránců míru 
59/Kovářská 4 
  
Usnesení číslo: 0449/ZMOb-Vit/1014/21 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) rozhodlo 
  prodat pozemek parc. č. 402/24, zast. plocha a nádvoří (pod garáží u domu Obránců míru 

59/Kovářská 4), o výměře 24 m2, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, 
vlastníkům (SJM) shora uvedené budovy - kupujícím - manželům panu XXXXXXXXXX, nar. 
XX. XX. XXXX a XXXXXXXXXX, nar. XX. XX. XXXX, oba bytem 
XXXXXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu ve výši Kč 12.000,00 s tím, že kupní cenu uhradí 
kupující při podpisu kupní smlouvy; 

2) zmocňuje 
  starostu MOb Vítkovice k podpisu kupní smlouvy dle tohoto usnesení. 
 
MaFK/ZMOb/0007/14 
Podání žádosti o svěření pozemků v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 0450/ZMOb-Vit/1014/21 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) rozhodlo 
  požádat Zastupitelstvo města Ostravy o svěření nemovitých věcí městskému obvodu Vítkovice, 

a to: 
- pozemku parc. č. 216/2, zast. plocha a nádvoří, zbořeniště, o výměře 367 m2, 
- pozemku parc. č. 224/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1275 m2, 
- pozemku parc. č. 238/5, zast. plocha a nádvoří, zbořeniště, o výměře 485 m2, 
- pozemku parc. č. 238/6, zast. plocha a nádvoří, zbořeniště, o výměře 342 m2, 
- pozemku parc. č. 472/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 250 m2, 
- pozemku parc. č. 630/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 3135 m2, 
- pozemku parc. č. 911/1, ostatní plocha, zeleň, o výměře 1131 m2, 
- pozemku parc. č. 1011/10, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 358 m2, 
- pozemku parc. č. 1248, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 300 m2, 
- pozemku parc. č. 1254/15, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1190 m2, 
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- pozemku parc. č. 1393, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 2711 m2, 
vše v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, 
- pozemku p.p.č. 469/10, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1537 m2, 
k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice; 

2) ukládá 
  odboru majetkovému a finanční kontroly zaslat žádost dle bodu 1. tohoto usnesení statutárnímu 

městu Ostrava. 
 
MaFK/RMOb/0033/14 
Žádost o koupi objektu (SENIOR DOMY POHODA a.s.) 
  
Usnesení číslo: 0451/ZMOb-Vit/1014/21 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) bere na vědomí 
  dopis “Nabídka zřízení a provozování domova pro seniory a domova se zvláštním režimem” ze 

dne 31.01.2014 společnosti SENIOR DOMY POHODA a. s.; 
2) ukládá 
  odboru majetkovému a finanční kontroly odpovědět žadateli, že statutární město 

Ostrava-městský obvod Vítkovice nemá žádný vhodný objekt pro účely zřízení domova pro 
seniory a domova se zvláštním režimem. 

 
MaFK/ZMOb/0005/14 
Předkupní právo k nemovité věci (pí Helena Polame, Ladislav Šuléř) 
  
Usnesení číslo: 0452/ZMOb-Vit/1014/21 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) bere na vědomí 
  a. dopis “Žádost o stanovisko k předkupnímu právu” pí XXXXXX XXXXXX, ze dne 

12.02.2014  
b.  dopis „Nabídka k odkupu nemovitosti na ul. Nerudova 132/13, 703 00  Ostrava –

Vítkovice“ p. XXXXXXXXX XXXXXX, ze dne 20.02.2014; 
2) rozhodlo 
  a. neuplatnit předkupní právo k spoluvlastnickému podílu id. 1/4 na budově č. p. 553 -

bytový dům - na pozemku parc. č. 233/7, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Vítkovice, 
obec Ostrava, na adrese Rudná 9, Ostrava-Vítkovice 

b. předkupní právo k budově č. p. 132 – způsob využití rodinný dům -  na pozemku parc. č. 
814/1, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, na adrese Nerudova 13, 
Ostrava-Vítkovice. 

 
MaFK/RMOb/0036/14 
Předkupní právo k nemovité věci - garáži (Ing. Sukup) 
  
Usnesení číslo: 0453/ZMOb-Vit/1014/21 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) bere na vědomí 
  dopis “Prodej garáže na ulici U Cementárny” pana XXXXXXXXX, ze dne 30.01.2014; 
2) rozhodlo 
  a. uplatnit předkupní právo k nemovité věci - budově bez čp/če - garáži na pozemku parc. č. 

st. 3862, zast. pl. a nádvoří, k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice. 
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b. příjmout nabídku povinné osoby - pana Ing. Adama Sukupa, nar. 28.09.1983, bytem K. 
Pokorného č. p. 1364, č. o. 51, Ostrava-Poruba, PSČ: 708 00, za kupní cenu ve výši 
69.258,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena do 30 dnů od právní moci rozhodnutí 
katastrálního úřadu o vkladu vlastnického práva; 

3) zmocňuje 
  starostu MOb Vítkovice k podpisu kupní smlouvy dle bodu 2. tohoto usnesení. 
 
MaFK/ZMOb/0010/14 
Záměr prodeje nemovitých věcí - na adrese U Cementárny 17, Ostrava-Vítkovice 
  
Usnesení číslo: 0454/ZMOb-Vit/1014/21 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) rozhodlo 
  s ohledem na dodržení podmínky pro vydávání předchozího souhlasu rady města k převodu 

bytových domů do doby schválení koncepce bydlení statutárního města Ostravy, o záměru 
městského obvodu prodat nemovité věci: 
• pozemek parc. č. st. 520, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 513,00 m2, k. ú. 

Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice. Na pozemku se nachází stavba - budova č. 
p. 1274 - způsob využití bytový dům - (na adrese U Cementárny 17, Ostrava-Vítkovice). 
Stavba je součástí předmětného pozemku. 

•
 pozemek parc. č. p. 500/6, zahrada, o výměře 245 m2, k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, část 

obce Vítkovice, který tvoří funkčně související celek s bytovým domem č. p. 1274 na 
pozemku parc. č. st. 520, zastavěná plocha a nádvoří, 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/0009/14 
Záměr prodeje nemovitých věcí - na adrese Ruská 36, Ostrava-Vítkovice 
  
Usnesení číslo: 0455/ZMOb-Vit/1014/21 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) rozhodlo 
  s ohledem na dodržení podmínky pro vydávání předchozího souhlasu rady města k převodu 

bytových domů do doby schválení koncepce bydlení statutárního města Ostravy, o záměru 
městského obvodu 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; 

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. 
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MaFK/ZMOb/0015/14 
Úprava a doplnění “Zásad” 
  
Usnesení číslo: 0456/ZMOb-Vit/1014/21 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) rozhodlo 
  s ohledem na nový občanský zákoník, o úpravě “Zásad prodeje bytových domů a pozemků 

(zastavěných ploch a nádvoří) tvořících s domy jeden funkční celek ve vlastnictví Statutárního 
města Ostravy, svěřených Městskému obvodu Vítkovice”, v platném znění, takto: 
V názvu “Zásady” se ruší text: 
”bytových domů a pozemků (zastavěných ploch a nádvoří) tvořících s domy jeden funkční 
celek” 
a nahrazuje se textem: 
”pozemků zastavěných bytovými domy” 
V Čl. I. - Úvodní ustanovení - 
- se v odst. 1. ruší text: 
”Zásadami prodeje bytových domů v majetku Statutárního města Ostravy - Městského obvodu 
Vítkovice se stanoví pravidla převodu bytových domů a pozemků (zastavěných plocha a 
nádvoří) tvořících s nimi jeden funkční celek.” 
a nahrazuje se textem ve znění: 
”Zásadami prodeje pozemků zastavěných bytovými domy v majetku Statutárního města 
Ostravy - městského obvodu Vítkovice se stanoví pravidla převodu těchto nemovitých věcí za 
předpokladu, že bytové domy jsou součástí těchto pozemků.” 
V Čl. II. - Předmět a způsob privatizace - 
- se v odst. 1 ruší text: 
”Předmětem prodeje jsou bytové domy jako celek včetně pozemků - zastavěných ploch a 
nádvoří (pod bytovými domy) - tvořícími s nimi jeden funkční celek.” 
a nahrazuje se textem ve znění: 
”Předmětem prodeje jsou pozemky zastavěné bytovými domy.” 
- se v odst. 2 ruší text: 
”Seznam domů určených k privatizaci spolu se stavebními pozemky, včetně časového 
harmonogramu prodeje, tvoří přílohu č. 1 těchto zásad.” 
a nahrazuje se textem ve znění: 
”Seznam pozemků zastavěných bytovými domy určených k privatizaci, včetně časového 
harmonogramu prodeje, tvoří přílohu č. 1 těchto zásad.” 
- se ruší odst. 3. a odst. 4. 
V Čl. III. - Pravidla prodeje - 
”Odstavci 1.” 
Přednostní prodej: 
- se v bodu 1.1., v písm. a), ruší text: 
”nemovitosti” 
a nahrazuje se textem: 
”bytovém domě” 
- se v bodu 1.1., v písm. b), ruší text: 
”koupi” 
a nahrazuje se textem: 
”stanovení ceny” 
- se ruší text: 
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”Žádosti o koupi nemovitosti (popř. nemovitostí) musí být podány žadateli do 2 měsíců po 
obdržení písemné informace o přípravě předmětného domu k privatizaci.” 
a nahrazuje textem ve znění: 
”Žádosti o koupi nemovité věci musí být podány žadateli do 2 měsíců po obdržení písemné 
informace o přípravě předmětného domu k privatizaci.” 
- se v bodu 1.3. ruší text: 
”nemovitosti (popř. nemovitostí)” 
a nahrazuje se textem: 
”nemovité věci” 
- se v bodu 1.5. ruší text: 
”nemovitosti (popř. nemovitostí)” 
a nahrazuje se textem: 
”nemovité věci” 
”Odstavci 2.” 
Prodej dalším zájemcům 
- se ruší text: 
”Nedojde-li ve shora uvedených lhůtách k podání platných žádostí o koupi nemovitostí 
oprávněným zájemcem, bude bytový dům prodán:” 
a nahrazuje se textem ve znění: 
”Nedojde-li ve shora uvedených lhůtách k podání platných žádostí o koupi nemovité věci 
oprávněným zájemcem, bude bytový dům prodán:” 
V Čl. IV. - Kupní cena - 
- se před “Odstavec 1. vkládá text ve znění: 
”Kupní cena pozemků zastavěných bytovými domy bude stanovena znaleckým posudkem - dle 
platné legislativy k oceňování nemovitých věcí, kde bude samostatně stanovena kupní cena 
bytového domu a kupní cena pozemku. Posudek zajišťuje prodávající.” 
”Odstavci 1.” 
Stanovení výše kupní ceny bytových domů 
- se v bodu 1.1. ruší text: 
”Základem kupní ceny domů je cena zjištěná znaleckým posudkem - dle platné legislativy k 
oceňování nemovitostí. Posudek zajišťuje prodávající.” 
a nahrazuje se textem ve znění: 
”Základem kupní ceny je cena zjištěná znaleckým posudkem.” 
- se v bodu 1.4. ruší text: 
”nemovitosti” 
a nahrazuje se textem: 
”nemovité věci” 
”Odstavci 2. 
Stanovení kupní ceny pozemků (zastavěných ploch a nádvoří) 
- se v bodu 2.1. ruší text: 
”Kupní cena pozemků (zastavěných ploch a nádvoří) pod bytovými domy bude stanovena dle 
platných cenových předpisů - znaleckého posudku.” 
a nahrazuje se textem ve znění: 
”Základem kupní ceny je cena zjištěná znaleckým posudkem.” 
”Odstavci 3.” 
Úhrada kupní ceny 
- se v bodu 3.1. ruší text: 
”nemovitosti (popř. nemovitostí)” 
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a nahrazuje se textem: 
”nemovité věci” 
V Čl. V. - Závěrečná ustanovení - 
- se v bodu 1. ruší text: 
”nemovitostí” 
a nahrazuje se textem: 
”nemovitých věcí” 
- se v bodu 3. ruší text: 
”nemovitostí” 
a nahrazuje se textem: 
”nemovitých věcí” 
V zápatí těchto “Zásad” se ruší text: 
”Příloha: Seznam bytových domů určených k privatizaci včetně pozemků - zastavěná plocha a 
nádvoří - tvořící s domy jeden funkční celek - 2010-2012 (časový harmonogram)” 
a nahrazuje se textem ve znění: 
”Příloha: Seznam pozemků zastavěných bytovými domy určených k privatizaci - zastavěná 
plocha a nádvoří - tvořící s domy jeden funkční celek - 2014-2015 (časový harmonogram)”; 

2) rozhodlo 
  zařadit budovy č. p. 780 - způsob využití bydlení - na pozemku parc. č. 1011/12, zastavěná 

plocha a nádvoří, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, na adrese Ruská 36, Ostrava-Vítkovice, a 
budovy č. p. 1274 - způsob využití bytový dům - na pozemku parc. č. st. 520, zastavěná plocha 
a nádvoří, k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice, na adrese U Cementárny 17, 
Ostrava-Vítkovice, do seznamu bytových domů určených k prodeji v roce 2014 z důvodu 
uvedeného v informativní zprávě. 

3) ukládá 
  odboru majetkovému a finanční kontroly upravit “Zásady prodeje bytových domů a pozemků 

(zastavěných ploch a nádvoří) tvořících s domy jeden funkční celek ve vlastnictví Statutárního 
města Ostravy, svěřených Městskému obvodu Vítkovice” dle bodu 1. a bodu 2. tohoto 
usnesení. 

 
MaFK/ZMOb/0011/14 
Úprava a doplnění “Pravidel” 
  
Usnesení číslo: 0457/ZMOb-Vit/1014/21 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) rozhodlo 
  s ohledem na nový občanský zákoník a vznesené požadavky odboru financí, rozpočtu a 

školství, o úpravě “Pravidel pro přiznání a poskytování “pobídkové následné slevy” do výše 
max. 35 % z kupní ceny realizovaného prodeje nemovitostí - bytových domů - z vlastnictví 
Statutárního města Ostravy, svěřených Městskému obvodu Vítkovice”, v platném znění, takto: 
V názvu “Pravidla” se ruší text: 
”nemovitostí” 
V Čl. I. - Úvodní ustanovení - 
- se v odst. 1. ruší text: 
”Pravidla stanoví za jakých podmínek bude vlastníkům nemovitostí - bytových domů -
poskytnuta “pobídková následná sleva” (dále také jen “sleva”) do výše max. 35 % z kupní 
ceny, která bude realizována formou prominutí dluhu (nebo jeho části) při splátkovém prodeji 
předmětné nemovitosti.” 
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a nahrazuje se textem ve znění: 
”Pravidla stanoví za jakých podmínek bude vlastníkům bytových domů poskytnuta “pobídková 
následná sleva” (dále také jen “sleva”) do výše max. 35 % z kupní ceny, která bude realizována 
formou prominutí dluhu (nebo jeho části) při splátkovém prodeji předmětného domu. Bytové 
domy byly prodány jako součást nemovité věci - pozemku v souladu se “Zásadami”.” 
V Čl. II. - Základní ustanovení - 
- se v odst. 1. ruší text: 
”nemovitostí” 
a nahrazuje se textem: 
”domů,” 
V Čl. III. - Stanovení postupu a konkrétních podmínek pro uplatnění a poskytnutí “slevy” - 
- se v odst. 2. ruší text: 
”nemovitosti” 
a nahrazuje se textem: 
”domu” 
- se v odst. 3. ruší text: 
”nemovitosti” 
a nahrazuje se textem: 
”domu” 
- se v odst. 5. ruší text: 
”nemovitosti” 
a nahrazuje se textem: 
”domu” 
V Čl. IV. 
- se v odst. 2. ruší text: 
”dané nemovitosti” 
a nahrazuje se textem: 
”daného domu” 
- se v odst. 3. ruší text: 
”nemovitosti” 
a nahrazuje se textem: 
”domu” 
- se v odst. 4. ruší text: 
”Do výše “slevy” budou započteny náklady poskytovatele na odborné posouzení nároku 
žadatele včetně fotodokumentace a alikvotní podíl nákladů (odpovídající 3% z poskytnuté 
“slevy”) vzniklých uhrazením daně z převodu nemovitosti.” 
a nahrazuje se textem ve znění: 
”Do výše “slevy” budou započteny náklady poskytovatele na odborné posouzení nároku 
žadatele včetně fotodokumentace.” 
- se doplňuje o nový odstavec označený 6., který zní: 
”Poskytnutí “slevy” dle usnesení Zastupitelstva městského obvodu Vítkovice je podmíněno 
úhradou alikvotního podílu nákladů (odpovídající 4% z poskytnuté “slevy”) vzniklých 
uhrazením daně z nabytí nemovitých věcí poskytovatelem slevy a to do tří měsíců od 
rozhodnutí Zastupitelstva městského obvodu Vítkovice o přiznání a poskytnutí “slevy”.” 
V Čl. V. - Závěrečná ustanovení - 
- se v odst. 1. ruší text: 
”nemovitosti” 
a nahrazuje se textem: 
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”nemovité věci”; 
2) ukládá 
  odboru majetkovému a finanční kontroly upravit “Pravidla pro přiznání a poskytování 

“pobídkové následné slevy” do výše max. 35 % z kupní ceny realizovaného prodeje 
nemovitostí - bytových domů - z vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřených Městskému 
obvodu Vítkovice” dle bodu 1. tohoto usnesení. 

 
MaFK/ZMOb/0008/14 
Stanovisko k záměru města prodat pozemek parc. č. 227/81 v k. ú. Vítkovice (DIAMO 
st.p.) 
  
Usnesení číslo: 0458/ZMOb-Vit/1014/21 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) rozhodlo 
  vydat souhlas k záměru města Ostravy prodat nemovitou věc, svěřenou městskému obvodu 

Vítkovice, a to pozemek parc. č. 227/81, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 56 m2, 
k. ú. Vítkovice, obec Ostrava;  

2) ukládá 
  odboru majetkovému a finanční kontroly zaslat rozhodnutí Zastupitelstva MOb Vítkovice dle 

bodu 1. tohoto usnesení statutárnímu městu Ostrava. 
 
MaFK/ZMOb/0006/14 
Předkupní právo k nemovitým věcem (JUDr. Boháčová, pí Možná, ...) 
  
Usnesení číslo: 0459/ZMOb-Vit/1014/21 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) bere na vědomí 
  dopisy 

• ”Nabídka odkoupení garáže” pí XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX, ze dne 17.02.2014, 
• ”Nabídka garáže ke koupi” pí XXXX XXXXXX ze dne 17.02.2014, 
• ”Garáž bez čp/če na parcele č. 146/16, předkupní právo dle nového OZ” p. XXXX 

XXXXXX XXXXXXXX, ze dne 10.02.2014, 
• ”Předkupní právo dle nového OZ” manželů p. XXXXXXXX XXXXXX a pí XXXXXX 

XXXXXXXX, ze dne 18.02.2014, 
• ”Předkupní právo k nemovitosti” manželů p. XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX a pí 

XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX, ze dne 19.02.2014, 
• ”Nabídka předkupního práva dle Nového občanského zákoníku č. 89/2012” manželů p. 

XXXX XXXXXX XXXXXX a pí XXXXX XXXXXXXXX ze dne 19.02.2014.  
• ”Oznámení záměru prodat nemovitost bez čp/če, garáž“ manželů p. XXXXXX 

XXXXXXXX a pí XXXX XXXXXXXXXX, ze dne 10.03.2014; 
2) rozhodlo 
  neuplatnit předkupní právo 

a. k nemovité věci - budově bez čp/če - garáži na pozemku parc. č. 176/144, zast. pl. a 
nádvoří, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, 

b. k nemovité věci - budově bez čp/če - garáži na pozemku parc. č. 1006/16, zast. pl. a 
nádvoří, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, 

c. k nemovité věci - budově bez čp/če - garáži na pozemku parc. č. 146/16, zast. pl. a 
nádvoří, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, 

d. k nemovité věci - budově bez čp/če - garáži na pozemku parc. č. 195/119, zast. pl. a 
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nádvoří, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, 
e. k nemovité věci - budově bez čp/če - garáži na pozemku parc. č. 195/162, zast. pl. a 

nádvoří, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, 
f. k nemovité věci - budově bez čp/če - garáži na pozemku parc. č. 195/131, zast. pl. a 

nádvoří, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava.   
g.  k nemovité věci - budově bez čp/če - garáži na pozemku parc. č. 176/15, zast. pl. a 

nádvoří, k. ú, Vítkovice, obec Ostrava. 
 
OVVaK/ZMOb/0007/14 
Informativní zpráva o činnosti starosty, RMOb a ÚMOb Vítkovice za období IV. čtvrtletí 
2013 
  
Usnesení číslo: 0460/ZMOb-Vit/1014/21 

 

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

2013. 
 
OVVaK/ZMOb/0008/14 
Stanovení měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva 
  
Usnesení číslo: 0461/ZMOb-Vit/1014/21 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) schvaluje 
  poskytnutí měsíční odměny až do výše souhrnu odměn za jednotlivé funkce neuvolněným 

členům zastupitelstva; 
2) stanoví 
  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/ neuvolněnému členu ZMOb ve funkci místostarosty  měsíční odměnu ve výši 20 700,- Kč,  
b/ neuvolněným členům ZMOb ve funkci člena RMOb  měsíční odměnu ve výši 1 910,- Kč, 
c/ neuvolněným členům ZMOb ve funkci předsedy výboru ZMOb a předsedy komise RMOb 
měsíční odměnu ve  výši  1 560,-Kč, 
d/ neuvolněným členům ZMOb ve funkci člena výboru ZMOb a člena komise RMOb měsíční 
odměnu ve  výši  1 380,-Kč, 
e/ neuvolněným členům ZMOb měsíční odměnu ve výši 660,-Kč. 

 
OVVaK/ZMOb/0015/14 
Zařazení dalšího bodu na mimořádné zasedání zastupitelstva 
  
Usnesení číslo: 0462/ZMOb-Vit/1014/21 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) rozhodlo 
  zařadit na mimořádné zasedání zastupitelstva MOb Vítkovice další bod „Projednání prodeje 

domů Zengrova 6 a Zengrova 10“. 
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OVVaK/ZMOb/0016/14 
Úkol pro kontrolní výbor 
  
Usnesení číslo: 0463/ZMOb-Vit/1014/21 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) ukládá 
  kontrolnímu výboru prošetřit záležitost prodeje domů Zengrova 6 a Zengrova 10. 
  

 

  

 

 


