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4/48/11   
Zastupitelstvo městského obvodu Lhotka                STA 
 
1)  u r č u j e             
 
ověřovatele zápisu z 4. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka, konaného dne 22. června 2011 
 
paní Ing. Sylvu Kazárovou 
paní Ing. Dagmar Zemkovou 
 
 
4/49/11 FIN  M.č. 1 
Zastupitelstvo městského obvodu Lhotka 
 
1)  s c h v a l u j e 
 
změny rozpočtového opatření č. 8, č. 11 a č. 12 roku 2011 MOb Lhotka, kterým se: 
 
8/ 
Příjmy - navýšení 

 § Pol.  ÚZ Popis  MD/Kč 
      
Komunální rozvoj a územní rozvoj jinde nezařazené  
 3639 3111 - Příjmy z prodeje pozemků 926 000 
 

 
Výdaje - navýšení 

 § Pol.  ÚZ Popis  D/Kč 
      
Silnice  
 2212 5169 - Nákup ostatních služeb 12 000 
 2212 6121 - Budovy, haly a stavby 

(investice) 
741 000 

      
Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.  
 3399 6121 - Budovy, haly a stavby 

(technické zhodnocení kaple) 
118 000 

      
Sportovní zařízení v majetku obce  
 3412 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 000 
      
Komunální rozvoj a územní rozvoj jinde nezařazené  
 3639 5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 

(odvod daně z převodu nemovitostí – prodej 
pozemků) 

54 000 

      
Celkem výdaje navýšení 926 000 
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11/ 
Příjmy – navýšení 

 § Pol.  ÚZ Popis  MD/Kč 
      
 - 8115 - zapojení přebytku z roku 2010 695 000 
 
 

Výdaje – navýšení 
 § Pol.  ÚZ Popis  D/Kč 

      
Místní komunikace  
 2212 5169 - nákup ostatních služeb 50 000 
 2212 5171 - opravy a udržování 125 000 
      
Ostatní záležitosti pozemních komunikací  
 2219 5171 - opravy a udržování 100 000 
      
Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání  
(Základní škola a mateřská škola Ostrava – Lhotka, přísp.org.) 

 

 3119 5331 - příspěvky od zřizovatele na neinvestiční provoz 200 000 
      
Sportovní zařízení v majetku obce  
 3412 5169 - nákup ostatních služeb  50 000 
 3412 5171 - opravy a udržování 50 000 
      
      
Ostatní tělovýchovná činnost  
 3419 5139 - nákup ostatního materiálu (sportovní turnaje, 

turnaj o pohár starostů…..) 
10 000 

Zastupitelstvo obce  
 6112 5173 - cestovné  5 000  
Místní správa  
 6171 5137 - drobný dlouhodobý hmotný majetek 30 000 
 6171 5154 - elektrická energie 15 000 
 6171 5156 - pohonné hmoty a maziva 10 000 
 6171 5169 - nákup ostatních služeb 50 000 
 
 
12/ 
Příjmy – navýšení 

 § Pol.  ÚZ Popis  MD/Kč 
      
Ostatní záležitosti kultury – Honění krále, kronika  
 3319 2321 - přijaté neinvestiční dary 118 000 
      
Ostatní záležitosti kultury, církví apod. (jubilanti, zájezd, vítání občánků) 118 000 
 3399 2321 - přijaté neinvestiční dary  
      
 6171 2329 - Ost.nedaňové příjmy jinde nezařazené  

– vstupné na kulturní akce 15 000 

      
Celkem příjmy navýšení 251 000 
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Výdaje – navýšení 
 § Pol.  ÚZ Popis  D/Kč 

      
Ostatní záležitosti kultury – Honění krále, kronika  
 3319 5021 - Ostatní osobní výdaje  25 000 
 3319 5139 - Nákup ostatního materiálu 15 000 
 3319 5169 7101 Nákup ostatních služeb  1 000 
 3319 5169 - Nákup ostatních služeb 57 000 
 3319 5173 - cestovné 3 000 
 3319 5175 -  pohoštění 25 000 
 3319 5194 - Věcné dary 5 000 
      
      
Ostatní záležitosti kultury, církví apod. (jubilanti, zájezd, vítání občánků)  
 3399 5139 - nákup ostatního materiálu 16 000 
 3399 5169 - nákup ostatních služeb 60 000 
 3399 5175 - pohoštění 20 000 
 3399 5194 -  věcné dary 10 000 
      
Místní správa  
 6171 5167 - Služby školení a vzdělávání 15 000 
      
Celkem výdaje navýšení 237 000 
 
 

Výdaje – snížení 
 § Pol.  ÚZ Popis  D/Kč 

      
Ostatní záležitosti kultury – Honění krále, kronika  
 3319 5139 7101 Nákup ostatního materiálu - 1 000 
 
Celkem výdaje 236 000 
 
 
2)  u k l á d á 
 
Radě městského obvodu Lhotka, realizovat schválené změny rozpočtového opatření č. 8, č. 11 a č. 12 roku 
2011 dle bodu 1) tohoto usnesení 
 
Z:  Rada 
T:  30. června 2011 
 
 
4/50/11 STA M.č. 2 
   
Zastupitelstvo městského obvodu Lhotka 
 
1)  s c h v a l u j e 
 
„Protokol o přezkoumání hospodaření za rok 2010“  a „Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 
2010“, statutární město Ostrava, Městský obvod Lhotka, dle předloženého materiálu, a to „bez výhrad“  
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4/51/11 STA M.č. 3 
Zastupitelstvo městského obvodu Lhotka 
 
1) s c h v a l u j e  
 
„Zprávu o výsledku hospodaření za rok 2010 – Závěrečný účet“, dle předloženého materiálu, a to „bez 
výhrad“ 
 
 
4/52/11 STA M.č. 4 
Zastupitelstvo městského obvodu Lhotka 
 
1) s c h v a l u j e  
 
inventarizační zápis č. 5/2010 o provedené inventarizaci majetku MOb Lhotka za rok 2010, dle předloženého 
materiálu 
 
 
4/53/11 STA M.č. 5 
Zastupitelstvo městského obvodu Lhotka 
 
1)  r o z h o d l o  
 
prodat část pozemku parc. č. 462/1, druh pozemku: orná půda, o výměře 8695 m2, který byl oddělen a označen 
jako pozemek parc. č. 462/17, druh pozemku: orná půda, o výměře 979 m2, geometrickým plánem                  
č. 782-8/2011, potvrzený Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, dne 
28.02.2011 pod č.: 392/2011, vše v k. ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 
Ostrava, svěřené Městskému obvodu Lhotka, k výstavbě rodinného domu, dle předloženého materiálu, 
paní Ing. Magdě Cigánkové, Fialové a panu Ing. Jiřímu Cigánkovi, Metylovice 535, PSČ 739 49 
 
Za kupní cenu 514 590,-- Kč. 
Cena dle znaleckého posudku ze dne 06.06.2011 znalce Jaromíra Kleina, dle předloženého materiálu činí   
514 587,56 Kč. 
 
2) z m o c ň u j e  
 
starostu k podpisu smlouvy dle bodu ad 1) tohoto usnesení  
 
Z:  starosta 
T:  30. září 2011 
 
 
4/54/11 STA M.č. 6 
Zastupitelstvo městského obvodu Lhotka 
 
1)  r o z h o d l o  
 
prodat část pozemku parc. č. 462/1, druh pozemku: orná půda, o výměře 8695 m2, který byl oddělen a označen 
jako pozemek parc. č. 462/20, druh pozemku: orná půda, o výměře 855 m2, geometrickým plánem č. 782-
8/2011, potvrzený Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, dne 
28.02.2011 pod č.: 392/2011, vše v k. ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 
Ostrava, svěřené Městskému obvodu Lhotka, k výstavbě rodinného domu, dle předloženého materiálu, 
panu Petru Wroblowskému, mariánské náměstí 11/600, 709 00 Ostrava 
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Za kupní cenu 449 410,-- Kč. 
Cena dle znaleckého posudku ze dne 06.06.2011 znalce Jaromíra Kleina, dle předloženého materiálu činí    
449 409,97 Kč. 
 
2) z m o c ň u j e  
 
starostu k podpisu smlouvy dle bodu ad 1) tohoto usnesení  
 
Z:  starosta 
T:  30. září 2011 
 
 
4/55/11 STA M.č. 7 
Zastupitelstvo městského obvodu Lhotka 
 
1)  r o z h o d l o  
 
prodat část pozemku parc. č. 462/1, druh pozemku: orná půda, o výměře 8695 m2, který byl oddělen a označen 
jako pozemek parc. č. 462/15, druh pozemku: orná půda, o výměře 945 m2, geometrickým plánem č. 782-
8/2011, potvrzený Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, dne 
28.02.2011 pod č.: 392/2011, vše v k. ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 
Ostrava, svěřené Městskému obvodu Lhotka, k výstavbě rodinného domu, dle předloženého materiálu, 
paní Jarmile Lokajové a panu Aleši Lokajovi, Gen. Píky 6, 702 00 Ostrava 
 
Za kupní cenu 496 720,-- Kč. 
Cena dle znaleckého posudku ze dne 06.06.2011 znalce Jaromíra Kleina, dle předloženého materiálu činí   
496 716,29 Kč. 
 
2) z m o c ň u j e  
 
starostu k podpisu smlouvy dle bodu ad 1) tohoto usnesení  
 
Z:  starosta 
T:  30. září 2011 
 
 
4/56/11 STA M.č. 8 
Zastupitelstvo městského obvodu Lhotka 
 
1)  r o z h o d l o  
 
prodat část pozemku parc. č. 462/1, druh pozemku: orná půda, o výměře 8695 m2, který byl oddělen a označen 
jako pozemek parc. č. 462/21, druh pozemku: orná půda, o výměře 869 m2, geometrickým plánem č. 782-
8/2011, potvrzený Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, dne 
28.02.2011 pod č.: 392/2011, vše v k. ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 
Ostrava, svěřené Městskému obvodu Lhotka, k výstavbě rodinného domu, dle předloženého materiálu, 
panu Janu Zvolánkovi, Svojsíkova 1595, 708 00 Ostrava-Poruba 
 
Za kupní cenu 456 770,-- Kč. 
Cena dle znaleckého posudku ze dne 06.06.2011 znalce Jaromíra Kleina, dle předloženého materiálu činí   
456 768,73 Kč. 
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2) z m o c ň u j e  
 
starostu k podpisu smlouvy dle bodu ad 1) tohoto usnesení  
 
Z:  starosta 
T:  30. září 2011 
 
 
4/57/11 STA M.č. 9 
Zastupitelstvo městského obvodu Lhotka 
 
1)  r o z h o d l o  
 
prodat část pozemku parc. č. 462/1, druh pozemku: orná půda, o výměře 8695 m2, který byl oddělen a označen 
jako pozemek parc. č. 462/18, druh pozemku: orná půda, o výměře 899 m2, geometrickým plánem č. 782-
8/2011, potvrzený Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, dne 
28.02.2011 pod č.: 392/2011, vše v k. ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 
Ostrava, svěřené Městskému obvodu Lhotka, k výstavbě rodinného domu, dle předloženého materiálu, 
paní Markétě Folvarčné, J. Škody 187/12, 700 30 Ostrava-Dubina 
 
Za kupní cenu 472 540,-- Kč. 
Cena dle znaleckého posudku ze dne 06.06.2011 znalce Jaromíra Kleina, dle předloženého materiálu činí   
472 537,50 Kč. 
 
2) z m o c ň u j e  
 
starostu k podpisu smlouvy dle bodu ad 1) tohoto usnesení  
 
Z:  starosta 
T:  30. září 2011 
 
 
4/58/11 STA M.č. 10 
Zastupitelstvo městského obvodu Lhotka 
 
1)  r o z h o d l o  
 
prodat část pozemku parc. č. 462/1, druh pozemku: orná půda, o výměře 8695 m2, který byl oddělen a označen 
jako pozemek parc. č. 462/19, druh pozemku: orná půda, o výměře 852 m2, geometrickým plánem č. 782-
8/2011, potvrzený Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, dne 
28.02.2011 pod č.: 392/2011, vše v k. ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 
Ostrava, svěřené Městskému obvodu Lhotka, k výstavbě rodinného domu, dle předloženého materiálu, 
paní Lence Kukučkové, Fryčovice 26, 739 45 Fryčovice 
 
Za kupní cenu 447 840,-- Kč. 
Cena dle znaleckého posudku ze dne 06.06.2011 znalce Jaromíra Kleina, dle předloženého materiálu činí   
447 833,10 Kč. 
 
2) z m o c ň u j e  
 
starostu k podpisu smlouvy dle bodu ad 1) tohoto usnesení  
 
Z:  starosta 
T:  30. září 2011 
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4/59/11 STA M.č. 11 
Zastupitelstvo městského obvodu Lhotka 
 
1)  r o z h o d l o  
 
prodat část pozemku parc. č. 462/1, druh pozemku: orná půda, o výměře 8695 m2, který byl oddělen a označen 
jako pozemek parc. č. 462/16, druh pozemku: orná půda, o výměře 944 m2, geometrickým plánem č. 782-
8/2011, potvrzený Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, dne 
28.02.2011 pod č.: 392/2011, vše v k. ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 
Ostrava, svěřené Městskému obvodu Lhotka, k výstavbě rodinného domu, dle předloženého materiálu, 
paní Zdence Bubíkové, Oldřichovice 530, 739 61 Třinec 
 
Za kupní cenu 496 200,-- Kč. 
Cena dle znaleckého posudku ze dne 06.06.2011 znalce Jaromíra Kleina, dle předloženého materiálu činí   
496 190,66 Kč. 
 
2) z m o c ň u j e  
 
starostu k podpisu smlouvy dle bodu ad 1) tohoto usnesení  
 
Z:  starosta 
T:  30. září 2011 
 
 
4/60/11 STA M.č. 12 
Zastupitelstvo městského obvodu Lhotka 
 
1)  r o z h o d l o  
 
prodat část pozemku parc. č. 462/1, druh pozemku: orná půda, o výměře 8695 m2, který byl oddělen a označen 
jako pozemek parc. č. 462/14, druh pozemku: orná půda, o výměře 946 m2, geometrickým plánem č. 782-
8/2011, potvrzený Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, dne 
28.02.2011 pod č.: 392/2011, vše v k. ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 
Ostrava, svěřené Městskému obvodu Lhotka, k výstavbě rodinného domu, dle předloženého materiálu, 
panu Marianu Jurčovi, Jiříkovského 40, 700 30 Ostrava-Dubina 
 
Za kupní cenu 497 250,-- Kč. 
Cena dle znaleckého posudku ze dne 06.06.2011 znalce Jaromíra Kleina, dle předloženého materiálu činí   
497 241,91 Kč. 
 
2) z m o c ň u j e  
 
starostu k podpisu smlouvy dle bodu ad 1) tohoto usnesení  
 
Z:  starosta 
T:  30. září 2011 
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4/61/11 STA M.č. 13 
Zastupitelstvo městského obvodu Lhotka 
 
1)  r o z h o d l o  
 
neprodat část pozemku parc. č. 462/1, druh pozemku: orná půda, o výměře 8695 m2, cca 1500 m2, vše v k. ú. 
Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené Městskému obvodu 
Lhotka, dle předloženého materiálu, 
paní Soni Pastierovičové, K. Pokorného 1405/18, 708 00 Ostrava-Poruba 
 
 
4/62/11 STA M.č. 14 
Zastupitelstvo městského obvodu Lhotka 
 
1)  r o z h o d l o  
 
neprodat část pozemku parc. č. 462/1, druh pozemku: orná půda, o výměře 8695 m2, cca 800-1100 m2, vše 
v k. ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené Městskému obvodu 
Lhotka, dle předloženého materiálu, 
paní Marcele Klimkové, Křižíkova 2831/2, 702 00 Moravská Ostrava 
 
 
4/63/11 STA M.č. 15 
Zastupitelstvo městského obvodu Lhotka 
 
1)  b e r e   n a   v ě d o m í 
 
Zápis č. 2 ze zasedání Finančního výboru při ZMOb Lhotka, dle předloženého materiálu 
 
 
4/64/11 STA M.č. 16 
Zastupitelstvo městského obvodu Lhotka 
 
1)  b e r e   n a   v ě d o m í 
 
Zápis č. 2 ze zasedání Kontrolního výboru při ZMOb Lhotka, dle předloženého materiálu 
 
 
4/65/11 STA M.č. 17 
Zastupitelstvo městského obvodu Lhotka 
 
1)  b e r e   n a   v ě d o m í 
 
ústní informace ke kulturním akcím „Vítání občánků“, „Honění krále ve Lhotce 2011“ a k dalším kulturním 
akcím 
 
 
4/66/11 STA M.č. 18 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Lhotka 
 
1)  b e r e   n a  v ě d o m í 
 
organizační a různé informace 


