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8/106/12   
Zastupitelstvo městského obvodu Lhotka                STA 
 
1)  u r č u j e             
 
ověřovatele zápisu z 8. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka, konaného dne 28. března 2012 
 
pan Patrik Glumbík 
paní Ing. Sylva Kazárová 
 
 
8/107/12 FIN  M.č. 1 
Zastupitelstvo městského obvodu Lhotka 
 
1)  s c h v a l u j e 
 
změny rozpočtového opatření č. 1 roku 2012 MOb Lhotka, kterým se: 
 
1/ 
Příjmy - navýšení 

 § Pol.  ÚZ Popis  MD/Kč 

      
 - 4221 3500 Ostatní investiční přijaté transfery od obcí 19 200 000 
 
 
 

Výdaje - navýšení 

 § Pol.  ÚZ Popis  D/Kč 

      
Sportovní zařízení v majetku obce  
 3412 6121 3500 Kapitálové výdaje na akci 8731 – Víceúčelová 

sportovní hala Lhotka s příslušenstvím 
12 000 000 

      
Místní komunikace   
 2212 6121 3500 Kapitálový výdaj na akci 3814 – Rekonstrukce MK 

ul. Stará čtvrť 
7 200 000 

 
 
2)  u k l á d á 
 
Radě městského obvodu Lhotka, realizovat schválené změny rozpočtového opatření č. 1 roku 2012 dle bodu 
1) tohoto usnesení 
 
Z:  Rada 
T:  31. března 2012 
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8/108/12 ředitelka ZŠ a MŠ M.č. 2 
Zastupitelstvo městského obvodu Lhotka 
 
1) s c h v a l u j e  
 
„Hospodářský výsledek k 31.12.2011“ Základní školy a mateřské školy Ostrava-Lhotka, příspěvková 
organizace, Těsnohlídkova 99, 725 28 Ostrava-Lhotka, a jeho převedení do rezervního fondu, dle 
předloženého materiálu 
 
 
8/109/12 ředitelka ZŠ a MŠ M.č. 3 
Zastupitelstvo městského obvodu Lhotka 
 
1) s c h v a l u j e  
 
Inventarizační zprávu „Příkaz č. 1/2011 o provedené inventarizaci“ majetku za rok 2011 Základní školy a 
mateřské školy Ostrava-Lhotka, příspěvková organizace, Těsnohlídkova 99, 725 28 Ostrava-Lhotka, dle 
předloženého materiálu 
 
 
8/110/12 TAJ M.č. 4 
Zastupitelstvo městského obvodu Lhotka 
 
1)  s c h v a l u j e  
 
Dodatek č. 10 ke Zřizovací listině Základní školy a mateřské školy Ostrava-Lhotka, příspěvková organizace, 
Těsnohlídkova 99, 725 28 Ostrava-Lhotka, jejímž zřizovatelem je statutární město Ostrava, Městský obvod 
Lhotka, dle předloženého materiálu 
 
2)  s t a n o v í  
 
že Dodatek č. 10 ke Zřizovací listině Základní školy a mateřské školy Ostrava-Lhotka, příspěvková 
organizace, Těsnohlídkova 99, 725 28 Ostrava-Lhotka, jejímž zřizovatelem je statutární město Ostrava, 
Městský obvod Lhotka, podepíše spolu se starostou Josefem Šrámkem místostarosta Ing. Pavel Milota 
 
 
8/111/12 STA M.č. 5 
Zastupitelstvo městského obvodu Lhotka 
 
1) p r o j e d n a l o  
 
„Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti provedené u městského obvodu Lhotka“,                      
č.j.: SMO/365675/11/Ra+Vav, dle předloženého materiálu 
 
2) r o z h o d l o  
 
o přijatých opatřeních k odstranění nedostatků uvedených „Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti 
provedené u městského obvodu Lhotka“ č.j.: SMO/365675/11/Ra+Vav, a to: 
 

- ve spolupráci s magistrátem města Ostravy, odborem majetkovým budeme postupovat ve vztahu 
k nemovitostem, u nichž již došlo k účinku převodu vlastnického práva.  
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8/112/12 STA M.č. 6 
Zastupitelstvo městského obvodu Lhotka 
 
1)  b e r e   n a   v ě d o m í 
 
Zápis č. 5 ze zasedání Finančního výboru při ZMOb Lhotka, dle předloženého materiálu 
 
 
8/113/12 STA M.č. 7 
Zastupitelstvo městského obvodu Lhotka 
 
1)  b e r e   n a   v ě d o m í 
 
Zápis č. 5 ze zasedání Kontrolního výboru při ZMOb Lhotka, dle předloženého materiálu 
 
 
8/114/12 STA M.č. 8-15 
Zastupitelstvo městského obvodu Lhotka 
 
1)  p r o j e d n a l o 
 
prodej části pozemku parc. č. 462/1, druh pozemku: orná půda, o výměře 8695 m2, která je na geometrickém 
plánu pro rozdělení pozemku č. plánu 782 – 8/2011, označená jako nové pozemky parc. č. 462/14, parc.         
č. 462/15, parc. č. 462/16, parc. č. 462/17, parc. č. 462/18, parc. č. 462/19, parc. č. 462/20 a parc. č. 462/21, 
vše v k. ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, vlastnické právo statutární město Ostrava, svěřená správa 
nemovitostí ve vlastnictví obce Městský obvod Lhotka, dle předloženého materiálu 
 
2)  r o z h o d l o  
 
o prodeji části pozemku parc. č. 462/1, druh pozemku: orná půda, o výměře 8695 m2, která je na 
geometrickém plánu pro rozdělení pozemku č. plánu 782 – 8/2011, označená jako nové pozemky parc.           
č. 462/14, parc. č. 462/15, parc. č. 462/16, parc. č. 462/18, parc. č. 462/19, parc. č. 462/20 a parc. č. 462/21, 
vše v k. ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, za cenu 650,-- Kč za m2,  
a parc. č. 462/17, v k. ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, za cenu 600,-- Kč za m2, cena pozemku snížená 
z důvodů projektové dokumentace pro vybudování inženýrských sítí přes tento pozemek.  
Prodej výše uvedených pozemků bude realizován se zájemcem s doručenou nejvyšší cenovou nabídkou. 
 
 
8/115/12 STA M.č. 8 
Zastupitelstvo městského obvodu Lhotka 
 
1)  p r o j e d n a l o 
 
prodej části pozemku parc. č. 462/1, která je na geometrickém plánu pro rozdělení pozemku č. plánu           
782 – 8/2011, označená jako nový pozemek parc. č. 462/14, druh pozemku: orná půda, o výměře 946 m2, vše 
v k. ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, vlastnické právo statutární město Ostrava, svěřená správa nemovitostí 
ve vlastnictví obce Městský obvod Lhotka, dle předloženého materiálu 
 
2)  r o z h o d l o  
 
o prodeji části pozemku parc. č. 462/1, která je na geometrickém plánu pro rozdělení pozemku č. plánu       
782 – 8/2011, označená jako nový pozemek parc. č. 462/14, druh pozemku: orná půda, o výměře 946 m2, vše 
v k. ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, zapsaný LV 586, vlastnické právo statutární město Ostrava, svěřená 
správa nemovitostí ve vlastnictví obce Městský obvod Lhotka.  
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Za cenu 650,-- Kč za m2, panu Marianu Jurčovi, Jiříkovského 40, 700 30 Ostrava-Dubina, dle předloženého 
materiálu 
celková cena pozemku ve výši:          614.900,-- Kč.  
 
3)  r o z h o d l o 
 
o uzavření kupní smlouvy s: pan Marian Jurčo, nar.  
Jiříkovského 40, 700 30 Ostrava-Dubina 
 
Za cenu ve výši 650,-- Kč za m2, celková cena pozemku o výměře 946 m2 ve výši: 614.900,-- Kč (slovy: 
šestsetčtrnácttisícdevětsetkorunčeských). 
 
4) z m o c ň u j e  
 
starostu k podpisu smlouvy dle dobu ad 3) tohoto usnesení  
 
Z:  starosta 
T:  31. května 2012 
 
 
8/116/12 STA M.č. 9 
Zastupitelstvo městského obvodu Lhotka 
 
1)  p r o j e d n a l o 
 
prodej části pozemku parc. č. 462/1, která je na geometrickém plánu pro rozdělení pozemku č. plánu           
782 – 8/2011, označená jako nový pozemek parc. č. 462/15, druh pozemku: orná půda, o výměře 945 m2, vše 
v k. ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, vlastnické právo statutární město Ostrava, svěřená správa nemovitostí 
ve vlastnictví obce Městský obvod Lhotka, dle předloženého materiálu 
 
2)  r o z h o d l o  
 
o prodeji části pozemku parc. č. 462/1, která je na geometrickém plánu pro rozdělení pozemku č. plánu       
782 – 8/2011, označená jako nový pozemek parc. č. 462/15, druh pozemku: orná půda, o výměře 945 m2, vše 
v k. ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, zapsaný LV 586, vlastnické právo statutární město Ostrava, svěřená 
správa nemovitostí ve vlastnictví obce Městský obvod Lhotka.  
Za cenu 650,-- Kč za m2, paní Jarmile Lokajové a panu Aleši Lokajovi, Gen. Píky 6, 702 00 Ostrava, dle 
předloženého materiálu 
celková cena pozemku ve výši:          614.250,-- Kč.  
 
3)  r o z h o d l o 
 
o uzavření kupní smlouvy s: paní Jarmila Lokajová, nar. , pan Aleš Lokaj, nar. , 
Gen Píky 6, 702 00 Ostrava 
 
Za cenu ve výši 650,-- Kč za m2, celková cena pozemku o výměře 945 m2 ve výši: 614.250,-- Kč (slovy: 
šestsetčtrnácttisícdvěstěpadesátkorunčeských). 
 
4) z m o c ň u j e  
 
starostu k podpisu smlouvy dle dobu ad 3) tohoto usnesení  
 
Z:  starosta 
T:  31. května 2012 
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8/117/12 STA M.č. 10 
Zastupitelstvo městského obvodu Lhotka 
 
1)  p r o j e d n a l o 
 
prodej části pozemku parc. č. 462/1, která je na geometrickém plánu pro rozdělení pozemku č. plánu           
782 – 8/2011, označená jako nový pozemek parc. č. 462/16, druh pozemku: orná půda, o výměře 944 m2, vše 
v k. ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, vlastnické právo statutární město Ostrava, svěřená správa nemovitostí 
ve vlastnictví obce Městský obvod Lhotka, dle předloženého materiálu 
 
2)  r o z h o d l o  
 
o prodeji části pozemku parc. č. 462/1, která je na geometrickém plánu pro rozdělení pozemku č. plánu        
782 – 8/2011, označená jako nový pozemek parc. č. 462/16, druh pozemku: orná půda, o výměře 944 m2, vše 
v k. ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, zapsaný LV 586, vlastnické právo statutární město Ostrava, svěřená 
správa nemovitostí ve vlastnictví obce Městský obvod Lhotka.  
Za cenu 650,-- Kč za m2, panu Ing. Martinu Šilerovi, a paní Zuzaně Šilerové, L. Podéště 1885/1, 708 00 
Ostrava-Poruba, dle předloženého materiálu 
celková cena pozemku ve výši:          613.600,-- Kč.  
 
3)  r o z h o d l o 
 
o uzavření kupní smlouvy s: pan Ing. Martin Šiler, nar. , paní Zuzana Šilerová, nar. ,  
L. Podéště 1885/1, 708 00 Ostrava-Poruba 
 
Za cenu ve výši 650,-- Kč za m2, celková cena pozemku o výměře 944 m2 ve výši: 613.600,-- Kč (slovy: 
šestsettřinácttisícšestsetkorunčeských). 
 
4) z m o c ň u j e  
 
starostu k podpisu smlouvy dle dobu ad 3) tohoto usnesení  
 
Z:  starosta 
T:  31. května 2012 
 
8/118/12 STA M.č. 11 
Zastupitelstvo městského obvodu Lhotka 
 
1)  p r o j e d n a l o 
 
prodej části pozemku parc. č. 462/1, která je na geometrickém plánu pro rozdělení pozemku č. plánu           
782 – 8/2011, označená jako nový pozemek parc. č. 462/17, druh pozemku: orná půda, o výměře 979 m2, vše 
v k. ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, vlastnické právo statutární město Ostrava, svěřená správa nemovitostí 
ve vlastnictví obce Městský obvod Lhotka, dle předloženého materiálu 
 
2)  r o z h o d l o  
 
o prodeji části pozemku parc. č. 462/1, která je na geometrickém plánu pro rozdělení pozemku č. plánu        
782 – 8/2011, označená jako nový pozemek parc. č. 462/17, druh pozemku: orná půda, o výměře 979 m2, vše 
v k. ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, zapsaný LV 586, vlastnické právo statutární město Ostrava, svěřená 
správa nemovitostí ve vlastnictví obce Městský obvod Lhotka.  
Za cenu 600,-- Kč za m2, panu Oldřichu Paterovi a paní Lence Paterové, Bieblova 2071/22, 702 00 Moravská 
Ostrava, dle předloženého materiálu 
celková cena pozemku ve výši:          587.400,-- Kč.  
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3)  r o z h o d l o 
 
o uzavření kupní smlouvy s: pan Oldřich Pater, nar. , paní Lenka Paterová, nar. ,  
Bieblova 2071/22, 702 00 Moravská Ostrava 
 
Za cenu ve výši 600,-- Kč za m2, celková cena pozemku o výměře 979 m2 ve výši: 587.400,-- Kč (slovy: 
pětsetosmdesátsedmtisícčtyřistakorunčeských). 
 
4) z m o c ň u j e  
 
starostu k podpisu smlouvy dle dobu ad 3) tohoto usnesení  
 
Z:  starosta 
T:  31. května 2012 
 
 
8/119/12 STA M.č. 12 
Zastupitelstvo městského obvodu Lhotka 
 
1)  p r o j e d n a l o 
 
prodej části pozemku parc. č. 462/1, která je na geometrickém plánu pro rozdělení pozemku č. plánu           
782 – 8/2011, označená jako nový pozemek parc. č. 462/18, druh pozemku: orná půda, o výměře 899 m2, vše 
v k. ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, vlastnické právo statutární město Ostrava, svěřená správa nemovitostí 
ve vlastnictví obce Městský obvod Lhotka, dle předloženého materiálu 
 
2)  r o z h o d l o  
 
o prodeji části pozemku parc. č. 462/1, která je na geometrickém plánu pro rozdělení pozemku č. plánu        
782 – 8/2011, označená jako nový pozemek parc. č. 462/18, druh pozemku: orná půda, o výměře 899 m2, vše 
v k. ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, zapsaný LV 586, vlastnické právo statutární město Ostrava, svěřená 
správa nemovitostí ve vlastnictví obce Městský obvod Lhotka.  
Za cenu 650,-- Kč za m2, paní Markétě Folvarčné, J. Škody 187/12, 700 30 Ostrava-Dubina, dle předloženého 
materiálu 
celková cena pozemku ve výši:          584.350,-- Kč.  
 
3)  r o z h o d l o 
 
o uzavření kupní smlouvy s: paní Markéta Folvarčná, nar. ,   
J. Škody 187/12, 700 30 Ostrava-Dubina 
 
Za cenu ve výši 650,-- Kč za m2, celková cena pozemku o výměře 899 m2 ve výši: 584.350,-- Kč (slovy: 
pětsetosmdesátčtyřitisíctřistapadesátkorunčeských). 
 
4) z m o c ň u j e  
 
starostu k podpisu smlouvy dle dobu ad 3) tohoto usnesení  
 
Z:  starosta 
T:  31. května 2012 
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8/120/12 STA M.č. 13 
Zastupitelstvo městského obvodu Lhotka 
 
1)  p r o j e d n a l o 
 
prodej části pozemku parc. č. 462/1, která je na geometrickém plánu pro rozdělení pozemku č. plánu           
782 – 8/2011, označená jako nový pozemek parc. č. 462/19, druh pozemku: orná půda, o výměře 852 m2, vše 
v k. ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, vlastnické právo statutární město Ostrava, svěřená správa nemovitostí 
ve vlastnictví obce Městský obvod Lhotka, dle předloženého materiálu 
 
2)  r o z h o d l o  
 
o prodeji části pozemku parc. č. 462/1, která je na geometrickém plánu pro rozdělení pozemku č. plánu        
782 – 8/2011, označená jako nový pozemek parc. č. 462/19, druh pozemku: orná půda, o výměře 852 m2, vše 
v k. ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, zapsaný LV 586, vlastnické právo statutární město Ostrava, svěřená 
správa nemovitostí ve vlastnictví obce Městský obvod Lhotka.  
Za cenu 650,-- Kč za m2, paní Petře Bučkové, Hlavní třída 1027/45, 708 00 Ostrava-Poruba, dle předloženého 
materiálu 
celková cena pozemku ve výši:          553.800,-- Kč.  
 
3)  r o z h o d l o 
 
o uzavření kupní smlouvy s: paní Petra Bučková, nar. ,  
Hlavní třída 1027/45, 708 00 Ostrava-Poruba 
 
Za cenu ve výši 650,-- Kč za m2, celková cena pozemku o výměře 852 m2 ve výši: 553.800,-- Kč (slovy: 
pětsetpadesáttřitisícosmsetkorunčeských). 
 
4) z m o c ň u j e  
 
starostu k podpisu smlouvy dle dobu ad 3) tohoto usnesení  
 
Z:  starosta 
T:  31. května 2012 
 
8/121/12 STA M.č. 14 
Zastupitelstvo městského obvodu Lhotka 
 
1)  p r o j e d n a l o 
 
prodej části pozemku parc. č. 462/1, která je na geometrickém plánu pro rozdělení pozemku č. plánu           
782 – 8/2011, označená jako nový pozemek parc. č. 462/20, druh pozemku: orná půda, o výměře 855 m2, vše 
v k. ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, vlastnické právo statutární město Ostrava, svěřená správa nemovitostí 
ve vlastnictví obce Městský obvod Lhotka, dle předloženého materiálu 
 
2)  r o z h o d l o  
 
o prodeji části pozemku parc. č. 462/1, která je na geometrickém plánu pro rozdělení pozemku č. plánu        
782 – 8/2011, označená jako nový pozemek parc. č. 462/20, druh pozemku: orná půda, o výměře 855 m2, vše 
v k. ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, zapsaný LV 586, vlastnické právo statutární město Ostrava, svěřená 
správa nemovitostí ve vlastnictví obce Městský obvod Lhotka.  
Za cenu 650,-- Kč za m2, panu Petru Wroblowskému, Mariánské náměstí 11/600, 709 00 Ostrava-Mariánské 
Hory, dle předloženého materiálu 
celková cena pozemku ve výši:          555.750,-- Kč.  
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3)  r o z h o d l o 
 
o uzavření kupní smlouvy s: pan Petr Wroblowský, nar. ,  
Mariánské náměstí 11/600, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory 
 
Za cenu ve výši 650,-- Kč za m2, celková cena pozemku o výměře 855 m2 ve výši: 555.750,-- Kč (slovy: 
pětsetpadesátpěttisícsedmsetpadesátkorunčeských). 
 
4) z m o c ň u j e  
 
starostu k podpisu smlouvy dle dobu ad 3) tohoto usnesení  
 
Z:  starosta 
T:  31. května 2012 
 
 
8/122/12 STA M.č. 15 
Zastupitelstvo městského obvodu Lhotka 
 
1)  p r o j e d n a l o 
 
prodej části pozemku parc. č. 462/1, která je na geometrickém plánu pro rozdělení pozemku č. plánu           
782 – 8/2011, označená jako nový pozemek parc. č. 462/21, druh pozemku: orná půda, o výměře 869 m2, vše 
v k. ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, vlastnické právo statutární město Ostrava, svěřená správa nemovitostí 
ve vlastnictví obce Městský obvod Lhotka, dle předloženého materiálu 
 
2)  r o z h o d l o  
 
o prodeji části pozemku parc. č. 462/1, která je na geometrickém plánu pro rozdělení pozemku č. plánu        
782 – 8/2011, označená jako nový pozemek parc. č. 462/21, druh pozemku: orná půda, o výměře 869 m2, vše 
v k. ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, zapsaný LV 586, vlastnické právo statutární město Ostrava, svěřená 
správa nemovitostí ve vlastnictví obce Městský obvod Lhotka.  
Za cenu 650,-- Kč za m2, panu Janu Zvolánkovi, Svojsíkova 1595, 708 00 Ostrava-Poruba, dle předloženého 
materiálu 
celková cena pozemku ve výši:          564.850,-- Kč.  
 
3)  r o z h o d l o 
 
o uzavření kupní smlouvy s: pan Jan Zvolánek, nar. ,  
Svojsíkova 1595, 708 00 Ostrava-Poruba 
 
Za cenu ve výši 650,-- Kč za m2, celková cena pozemku o výměře 869 m2 ve výši: 564.850,-- Kč (slovy: 
pětsetšedesátčtyřitisícosmsetpadesátkorunčeských). 
 
4) z m o c ň u j e  
 
starostu k podpisu smlouvy dle dobu ad 3) tohoto usnesení  
 
Z:  starosta 
T:  31. května 2012 
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8/123/12 STA M.č. 16 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Lhotka 
 
1)  b e r e   n a  v ě d o m í 
 
organizační a různé informace 


