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Přehled usnesení zastupitelstva městského obvodu dle čísel: 

Číslo usnesení Materiál Název 

0174/ZMOb1822/7/19 01/VED/01 Informace občanům o činnosti orgánů městského 

obvodu za období od 16.08.2019 do 10.10.2019 

0175/ZMOb1822/7/19 01/VED/02 Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva městského 

obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

0176/ZMOb1822/7/19 02/OFR/01 Informace o zániku vymahatelnosti pohledávek 

0177/ZMOb1822/7/19 02/OFR/02 Návrh na odpis pohledávek 

0178/ZMOb1822/7/19 04/OM/01 Ţádost o koupi části pozemku parc. č. 1625/1 (lokalita 

Nádraţní) 

0179/ZMOb1822/7/19 04/OM/02 Ţádost o koupi části pozemku parc. č. 1024/24 

(lokalita Sokolská třída) 

0180/ZMOb1822/7/19 04/OM/03 Ţádost o koupi jednotky č. 2340/7, v domě č. p. 2340, 

2341, Nádraţní 105, 107, včetně spoluvlastnického 

podílu na společných částech domu a pozemku 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

0181/ZMOb1822/7/19 04/OM/05 Ţádost o stanovisko k záměru města prodat část 

pozemku parc. č. 1111/2, k. ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava (lokalita ul. Vítězná) 

0182/ZMOb1822/7/19 04/OM/06 Návrh na prodej části pozemku p. č. st. 908 

v k. ú. Přívoz, obec Ostrava (lokalita ul. Ţofie 

Podlipské) 

0183/ZMOb1822/7/19 04/OM/07 Výsledky kontroly výkonu samostatné působnosti 

provedené u městského obvodu Moravská Ostrava 

a Přívoz Magistrátem města Ostravy, odborem 

majetkovým 

0184/ZMOb1822/7/19 04/OM/08 Ţádost o prominutí smluvní pokuty za prodlení 

termínu dokončení práce 

0185/ZMOb1822/7/19 04/OM/09 Ţádost o koupi části spoluvlastnického podílu 

na společných částech domu č. p. 531, Chelčického 3, 

a pozemku parc. č. 806, na němţ dům stojí, 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

0186/ZMOb1822/7/19 05/OŠR/01 Návrh Zásad pro poskytování dotací a peněţitých darů 

z rozpočtu statutárního města Ostravy, městského 

obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

0187/ZMOb1822/7/19 05/OŠR/02 Návrh na podání ţádosti o dotaci a spolufinancování 

projektu „Společenská místnost a vybavení 

odlehčovací sluţby Gajdošova 39b“ 
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Číslo usnesení Materiál Název 

0188/ZMOb1822/7/19 05/OŠR/03 Individuální ţádost spolku K+K LABYRINT 

OSTRAVA z.s., IČ 22751335, o dotaci 

0189/ZMOb1822/7/19 05/OŠR/04 Individuální ţádost spolku Lesní Hlasy z.s., 

IČ 07494980, o dotaci 

0190/ZMOb1822/7/19 07/OVV/01 Souhrnná zpráva o vyjádření na písemné dotazy, 

připomínky a podněty podané členy zastupitelstva 

městského obvodu 

 

Materiály, které byly staţeny: 

Materiál Název  

04/OM/04 Ţádost o stanovisko k záměru města převést pozemek parc. č. 2310/10, 

jehoţ součástí je stavba č. p. 1896, k. ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava, do vlastnictví Moravskoslezského kraje (lokalita ul. Cihelní) 

 

 
 
Informace občanům o činnosti orgánů městského obvodu za období 
od 16.08.2019 do 10.10.2019 
  
Usnesení číslo: 0174/ZMOb1822/7/19 

 
 

01/VED/01 

Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) bere na vědomí 

  
informaci občanům o činnosti orgánů městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za období 

od  16.08.2019 do 10.10.2019 

  
  
  

Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz 
  
Usnesení číslo: 0175/ZMOb1822/7/19 

01/VED/02 

Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) bere na vědomí 

  
kontrolu plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu s termínem plnění od 19.07.2019 

do 19.09.2019 ve znění přílohy č. 1 a přílohy č. 2 předloţeného materiálu 

  
2) schvaluje 

  
prodlouţení termínů plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu dle důvodové zprávy 
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3) ukládá 

  
realizovat bod 2) tohoto usnesení 

  

  Zodpovídá: Ing. Pavlína Mučková, vedoucí odboru T: 08.11.2019 
 
 
Informace o zániku vymahatelnosti pohledávek 
  
Usnesení číslo: 0176/ZMOb1822/7/19 

 
 

02/OFR/01 

k usnesení č. 1037/RMOb1822/16/19 
k usnesení č. 1173/RMOb1822/18/19 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) bere na vědomí 

  
a) informaci o zániku vymahatelnosti pohledávky po zemřelé nájemkyni bytu 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve  výši 138.065,00 Kč 

b) informaci o zániku vymahatelnosti pohledávky po zemřelé nájemkyni bytu 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši 573.517,89 Kč 

c) informaci o zániku vymahatelnosti pohledávky po zemřelém nájemci bytu 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši 78.102,00 

Kč 

d) informaci o zániku vymahatelnosti pohledávky po zemřelé nájemkyni bytu 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši 604.548,00 Kč 

e) informaci o zániku vymahatelnosti pohledávky vůči společnosti ART PAPÍR s. r. o., 

IČ 26784564, dříve se sídlem Chelčického 691/8, Ostrava - Moravská Ostrava, 

ve výši 353.284,30 Kč 

  
2) ukládá 

  
realizovat odpis pohledávek dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

  Zodpovídá: Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru T: 30.11.2019 
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Návrh na odpis pohledávek 
  
Usnesení číslo: 0177/ZMOb1822/7/19 

02/OFR/02 

k usnesení č. 1172/RMOb1822/18/19 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) bere na vědomí 

  
návrh na odpis pohledávek ve znění přílohy č. 1 předloţeného materiálu 

  
2) rozhodlo 

  
odepsat pohledávky ve znění přílohy č. 1 předloţeného materiálu vůči těmto dluţníkům: 

1. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši 158.341,00 Kč 

2. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši 124.210,00 Kč 

3. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši 1.199.193,00 Kč 

  
3) ukládá 

  
realizovat odpis pohledávek dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

  Zodpovídá: Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru T: 30.11.2019 
  
  

Ţádost o koupi části pozemku parc. č. 1625/1 (lokalita Nádraţní) 
  
Usnesení číslo: 0178/ZMOb1822/7/19 

04/OM/01 

k usnesení č. 1125/RMOb1822/17/19 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) projednalo 

  
ţádost Společenství pro dům Nádraţní 1206/137, se sídlem Nádraţní 1206/137, Moravská 

Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 26854732, o koupi části pozemku parc. č. 1625/1 v k. ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava, lokalita Nádraţní ve znění přílohy č. 1 předloţeného materiálu 

2) vydává 

  
souhlasné stanovisko k záměru města prodat část pozemku parc. č. 1625/1, zastavěná plocha 

a nádvoří, zbořeniště, o výměře cca 80 m
2
 z celkové výměry 721 m

2
, dle zákresu v příloze č. 3 

předloţeného materiálu, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního 

města Ostrava, svěřeného městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, za podmínky, 

ţe současně s prodejem bude realizováno narovnání dosavadního uţívání uvedené části 

pozemku bez právního důvodu  
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3) ukládá 

  
předloţit stanovisko dle bodu 2) tohoto usnesení statutárnímu městu Ostrava 

  

  Zodpovídá: Jana Pánková, vedoucí oddělení evidence majetku T: 24.11.2019 
   

Ţádost o koupi části pozemku parc. č. 1024/24 (lokalita Sokolská třída) 
  
Usnesení číslo: 0179/ZMOb1822/7/19 

04/OM/02 

k usnesení č. 1126/RMOb1822/17/19 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) projednalo 

  
ţádost společnosti GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567, 

o koupi části pozemku parc. č. 1024/24 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, lokalita 

Sokolská třída, ve znění přílohy č. 1 předloţeného materiálu 

  
2) vydává 

  
nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat část pozemku parc. č. 1024/24, ostatní plocha, 

ostatní komunikace, o výměře cca 260 m
2
 z celkové výměry 471 m

2
, dle zákresu v příloze 

č. 3A předloţeného materiálu, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví 

statutárního města Ostrava, svěřeného městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
3) ukládá 

  
předloţit stanovisko dle bodu 2) tohoto usnesení statutárnímu městu Ostrava 

  

  Zodpovídá: Jana Pánková, vedoucí oddělení evidence majetku T: 10.12.2019 
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Ţádost o koupi jednotky č. 2340/7 v domě č. p. 2340, 2341, Nádraţní 105, 107, 
včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 0180/ZMOb1822/7/19 

04/OM/03 

k usnesení č. 1127/RMOb1822/17/19 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) projednalo 

  
ţádost /////////////////////////////////////////////////////////, o koupi jednotky č. 2340/7, v domě č. p. 2340, 

2341 (Nádraţní 105, 107), ve znění přílohy č. 1 předloţeného materiálu 

  
2) neschvaluje 

  
záměr prodat jednotku č. 2340/7 - byt,  se spoluvlastnickým podílem na společných částech 

domu a pozemku parc. č. 1516/1, ve výši 1970/139906, v k. ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava 

  
3) ukládá 

  
informovat ţadatele dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

  Zodpovídá: Jana Pánková, vedoucí oddělení evidence majetku T: 30.11.2019 
  
  

Ţádost o stanovisko k záměru města prodat část pozemku parc. č. 1111/2, 
k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Vítězná) 
  
Usnesení číslo: 0181/ZMOb1822/7/19 

04/OM/05 

k usnesení č. 1128/RMOb1822/17/19 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) projednalo 

  
ţádost odboru majetkového Magistrátu města Ostravy o stanovisko k záměru města prodat 

část pozemku parc. č. 1111/2, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 12 m
2
, k. ú.  Moravská 

Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz,  ve znění přílohy č. 1 předloţeného materiálu 

  
2) vydává 

  
nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat část pozemku parc. č. 1111/2, ostatní plocha, 

jiná plocha, o výměře 12 m
2
 dle geometrického zaměření, ve znění přílohy č. 1 předloţeného 

materiálu, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 

svěřeného městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
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3) 

 
ukládá 

  
informovat statutární město Ostrava o stanovisku dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

  Zodpovídá: Jana Pánková, vedoucí oddělení evidence majetku T: 04.11.2019 
 
  

Návrh na prodej části pozemku p. č. st. 908 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 
(lokalita ul. Ţofie Podlipské) 
  
Usnesení číslo: 0182/ZMOb1822/7/19 

04/OM/06 

k usnesení č. 1124/RMOb1822/17/19 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) rozhodlo 

  
prodat část pozemku p. č. st. 908, zastavěná plocha a nádvoří, na kterém stojí cizí stavba - 

bytový dům č. p. 887, k. ú. Přívoz, obec Ostrava,  o výměře 673 m
2
, oddělenou geometrickým 

plánem č. 2277 - 86/2018 a nově označenou jako pozemek p. č. st. 908, ve vlastnictví 

statutárního města Ostrava, svěřeného městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, za kupní cenu 400.000 Kč, a uzavřít 

kupní smlouvu ve znění přílohy č. 6 předloţeného materiálu 

  
2) zmocňuje 

  
místostarostku Ing. Valentinu Vaňkovou k podpisu kupní smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
3) ukládá 

  
realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  

  Zodpovídá: Jana Pánková, vedoucí oddělení evidence majetku T: 29.02.2020 
  
  

Výsledky kontroly výkonu samostatné působnosti provedené u městského 
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Magistrátem města Ostravy, odborem 
majetkovým 
  
Usnesení číslo: 0183/ZMOb1822/7/19 

04/OM/07 

k usnesení č. 1195/RMOb1822/18/19 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) bere na vědomí 

  
výsledky kontroly výkonu samostatné působnosti provedené u městského obvodu Moravská 

Ostrava a Přívoz ve věci pronájmu části obecního pozemku parc. č. 3362/11, ostatní plocha, 

dráha, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
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2) ukládá 

  
informovat kontrolní orgán ve smyslu bodu 1) tohoto usnesení 

  

  Zodpovídá: Jana Pánková, vedoucí oddělení evidence majetku T: 29.11.2019 
  
  

Ţádost o prominutí smluvní pokuty za prodlení termínu dokončení práce 
  
Usnesení číslo: 0184/ZMOb1822/7/19 

04/OM/08 

k usnesení č. 1134/RMOb1822/17/19 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) projednalo 

  
ţádost společnosti LVE s.r.o., se sídlem Mostárenská 2926/59, 703 00  Ostrava, IČ 03947246, 

o prominutí smluvní pokuty ve znění přílohy č. 1 předloţeného materiálu 

  
2) rozhodlo 

  
nevyhovět ţádosti společnosti LVE s.r.o., se sídlem Mostárenská 2926/59, 703 00  Ostrava, 

IČ 03947246, o prominutí smluvní pokuty ve znění přílohy č. 1 předloţeného materiálu 

  
3) ukládá 

  
vedoucímu oddělení správy majetku pověřeného zastupováním funkce vedoucího odboru 

majetkového informovat společnost LVE s.r.o., o rozhodnutí dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

  Zodpovídá: Bc. Martin Cyţ, vedoucí oddělení správy majetku T: 30.11.2019 
  
  

Ţádost o koupi části spoluvlastnického podílu na společných částech domu 
č. p. 531, Chelčického 3, a pozemku parc. č. 806, na němţ dům stojí 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 0185/ZMOb1822/7/19 

04/OM/09 

k usnesení č. 1194/RMOb1822/18/19 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) projednalo 

  
ţádost /////////////////////////////////////////////////////,  o souhlas s rozšířením bytové jednotky č. 531/12 

v domě č. p. 531, Chelčického 3,  v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve znění přílohy č. 1 

předloţeného materiálu 
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2) schvaluje 

  
záměr převést 

 bod 1.1 

část ze spoluvlastnického podílu 9548/142913 na společných částech domu včetně 

spoluvlastnického podílu pozemku parc. č. 806, zast. plocha a nádvoří, o výměře 459 m
2
, 

pod domem č. p. 531, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to ve výši 389/148987, 

příslušejícího k nebytové jednotce č. 531/901, jiný nebytový prostor 

 bod 1.2 

část ze spoluvlastnického podílu 18753/142913 na společných částech domu  včetně 

spoluvlastnického podílu pozemku parc. č. 806, zast. plocha a nádvoří, o výměře 459 m
2
, 

pod domem č. p. 531, v  k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to ve výši 765/148987, 

příslušejícího k nebytové jednotce č. 531/902, jiný nebytový prostor 

  
3) ukládá 

  
zveřejnit záměr dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

  Zodpovídá: Jana Pánková, vedoucí oddělení evidence majetku T: 30.11.2019 
 
 

 

Návrh Zásad pro poskytování dotací a peněţitých darů z rozpočtu 
statutárního města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
  
Usnesení číslo: 0186/ZMOb1822/7/19 

05/OŠR/01 

k usnesení č. 1224/RMOb1822/18/19 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) vydává 

  
Zásady pro poskytování dotací a peněţitých darů z rozpočtu statutárního města Ostravy, 

městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, dle upravené přílohy č. 1 předloţeného 

materiálu 

  
2) ukládá 

  
realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  

  Zodpovídá: Ing. Miroslava Rychtáriková, vedoucí odboru T: 01.12.2019 
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Návrh na podání ţádosti o dotaci a spolufinancování projektu „Společenská 
místnost a vybavení odlehčovací sluţby Gajdošova 39b“ 
  
Usnesení číslo: 0187/ZMOb1822/7/19 

05/OŠR/02 

k usnesení č. 1218/RMOb1822/18/19 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) schvaluje 

  
a) podání ţádosti o dotaci z dotačního Programu na podporu zvýšení kvality sociálních sluţeb 

poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2020 na realizaci projektu „Společenská 

místnost a vybavení odlehčovací sluţby Gajdošova 39b“ dle důvodové zprávy 

b) spolufinancování projektu „Společenská místnost a vybavení odlehčovací sluţby 

Gajdošova 39b“ dle důvodové zprávy, podmíněné výběrem projektu k financování 

poskytovatelem dotace 

  
2) zmocňuje 

  
starostku městského obvodu k podpisu ţádosti o dotaci dle bodu 1a) tohoto usnesení 

  
3) ukládá 

  
realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  

  Zodpovídá: Ing. Miroslava Rychtáriková, vedoucí odboru T: 28.02.2020 
  
  

Individuální ţádost spolku K+K LABYRINT OSTRAVA z.s., IČ 22751335, 
o dotaci 
  
Usnesení číslo: 0188/ZMOb1822/7/19 

05/OŠR/03 

k usnesení č. 1158/RMOb1822/17/19 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) bere na vědomí 

  
individuální ţádost spolku K+K LABYRINT, IČ 22751335, se sídlem Černá louka 3187, 

702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, o dotaci ve výši 60 000 Kč, ve znění přílohy č. 1 

předloţeného materiálu 

  
2) rozhodlo 

  
neposkytnout dotaci spolku K+K LABYRINT, IČ 22751335, se sídlem Černá louka 3187, 

702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 
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3) ukládá 

  
vyrozumět ţadatele dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

  Zodpovídá: Ing. Miroslava Rychtáriková, vedoucí odboru T: 22.11.2019 
 
  

Individuální ţádost spolku Lesní Hlasy z.s., IČ 07494980, o dotaci 
  
Usnesení číslo: 0189/ZMOb1822/7/19 

05/OŠR/04 

Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) bere na vědomí 

  
individuální ţádost spolku Lesní Hlasy z.s., IČ 07494980, se sídlem Střelniční 77/10, 

702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, o dotaci ve výši 195 000 Kč, ve znění přílohy č. 1 

předloţeného materiálu 

  
2) rozhodlo 

  
neposkytnout dotaci spolku Lesní Hlasy z.s., IČ 07494980, se sídlem Střelniční 77/10, 

702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 

  
3) ukládá 

  
vyrozumět ţadatele dle bodu 2) tohoto usnesení 

  
  
  

Souhrnná zpráva o vyjádření na písemné dotazy, připomínky a podněty 
podané členy zastupitelstva městského obvodu 
  
Usnesení číslo: 0190/ZMOb1822/7/19 

07/OVV/01 

Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) bere na vědomí 

  
informaci, ţe na 6. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, 

konaném dne 09.09.2019, nebyly předloţeny ţádné písemné dotazy, připomínky ani podněty 

  
  

 


