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ANOTACE 
 

 

Předložená práce se zabývá nemovitým majetkem Statutárního města Ostravy, městského 

obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, jeho nabýváním a hospodařením s tímto majetkem. V 

první část je popsána charakteristika Statutárního města Ostravy, městského obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz a je vysvětleno, jakým způsobem přecházel na  obec nemovitý 

majetek z vlastnictví ČR. Následně jsou uvedeny možnosti převodu nemovitého majetku jak 

do vlastnictví, tak z vlastnictví obce, tj. uzavírání kupních, směných či darovacích smluv.  V 

další části jsou uvedeny jiné způsoby nakládání s obecním nemovitým majetkem. Jedná se o 

pronájmy, výpůjčky či uzavírání smluv o zřízení věcného břemene. Zahrnuta bude také 

informace o hospodaření s majetkem městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a o 

prováděných kontrolách. V závěru bude popsáno ekonomické zhodnocení prodávaného, 

pronajatého a odkoupeného nemovitého majetku za rok 2008 a 2009 a současná představa o 

dalším nakládáním nemovitým majetkem městského obvodu. 

 

Klíčová slova:  statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, obec, 

nemovitý majetek, přechod, převod, pozemky, byty, nebytové prostory, Statut města Ostravy, 

hospodaření, rozpočet 

 

 

ABSTRACT 

 
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem unbeweglichen Vermögen der Statutarischen 

Stadt Ostrava, Stadtbezirk Moravská Ostrava und Přívoz,  dem  Erwerben und  Wirtschaften 

mit diesem Vermögen. Im ersten Teil ist die Charakteristik der Statutarischen Stadt Ostrava, 

Stadtbezirk Moravská Ostrava und Přívoz beschrieben und es ist erklärt,  auf welche Art und 

Weise das unbewegliche Vermögen vom Eigentum der Tschechischen Republik in das 

Eigentum der Gemeinde übertragen wurde. Nachfolgend sind  Möglichkeiten des Überganges 

des unbeweglichen Vermögens sowohl in das Eigentum als auch vom Eigentum  der 

Gemeinde aufgeführt, d.h. Abschluss der Kaufverträge, Tauschverträge oder  

Schenkungsverträge. Im weiteren Teil sind andere Arten der Behandlung mit dem 

unbeweglichen Gemeindevermögen erwähnt. Es handelt sich um Vermietung, Ausleihung, 



Vertragsabschluss über die Errichtung der dinglichen  Last. Die Arbeit beinhaltet  auch  

Informationen über das Wirtschaften mit dem Eigentum des Stadtbezirkes Moravská Ostrava 

und Přívoz   und über die durchgeführten Kontrollen.   

Zum Schluss wird die ökonomische  Bewertung des verkauften, vermieteten und abgekauften 

unbeweglichen Vermögens in den Jahren  2008 und 2009   beschrieben  und  folgend wird die 

gegenwärtige Vorstellung über die weitere  Behandlung mit dem unbeweglichen Vermögen 

des Stadtbezirkes erwähnt. 

 

 

Schlüsselwörter: Statutarische Stadt Ostrava, Stadtbezirk Moravská Ostrava und Přívoz, 

Gemeinde, unbewegliches Vermögen, Übergang, Übertragung, Grundstücke,  Wohnungen, 

Gewerberäume, Statut der Stadt Ostrava,  Wirtschaft, Budget 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 



 

Obsah: 

 

1.   ÚVOD…………………………………………………. …………………………. ..   1  
 

2.   CHARAKTERISTIKA MĚSTSKÉHO OBVODU MORAVSKÁ  OSTRAVA 
        A PŘÍVOZ …………………………………………………………………………..   2 

 
3.     PŘECHOD NEMOVITÉHO  MAJETKU Z  VLASTNICTVÍ ČR DO  

        VLASTNICTVÍ OBCE ………….............................................................................   6 
 

4.     PŘEVOD NEMOVITÉHO MAJETKU DO VLASTNICTVÍ  A  Z  
        VLASTNICTVÍ OBCE .............................................................................................   9 

 

        4.1.   Obecné zásady………………………………………………………………….   9 

 

        4.2.    Nemovité věci …………………………………………………………………   9 

 

        4.3.    Převody nemovitostí z vlastnictví obce ………………………………………. 10 

 

        4.3.1. Uzavírání kupních, darovacích a směnných smluv…………………………… 10 

 

        4.3.2. Převod nemovitého majetku do vlastnictví obce ……………………………..  15 

 

5.     JINÉ ZPŮSOBY NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM ………….….. 17 

 
        5.1.   Pronájmy a výpůjčky ………………………………………………………….. 17 

 

        5.2.   Věcná břemena...………………………………………………………………. 19 

 

6. EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ   ……………………………………………....  23 

  

         6.1.  Hospodaření s obecním majetkem  ...........................................……………….  23 

 

    6.2.  Kontrola hospodaření s obecním majetkem …………………………………...  26 

 
  7.    ZÁVĚR ……………………………………………………………………………..  29 

 
 

 

 

 

 



SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

 

MOb MOaP - Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

 

tzn.  - to znamená 

 

tj.  - to je 

 

k.ú..  - katastrální území 

 

LV  - list vlastnictví 

 

např.  - například 

 

GP                         - geometrický plán 

 

 

 

 

 



Jana Babuláková: Nemovitý majetek, jeho nabývání a hospodaření ve Statutárním městě 
Ostrava, městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

2011  1  

1. ÚVOD 
 

Obec Ostrava je veřejnoprávní korporací, která pečuje o všestranný rozvoj svého území a 

potřeby svých občanů.  Jedná se zejména o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a 

rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového 

kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku. [4] Jedním z předpokladů 

k zabezpečování plnění těchto úkolů je vlastnictví majetku, s nímž územní samosprávné 

celky samostatně hospodaří. Jako majetek lze v této souvislosti označit nemovitosti 

(pozemky, budovy), movité věci, majetková práva (pohledávky), popř. i jiná práva       

(jako např. práva z věcných břemen).  

 

V této bakalářské práci se budu zabývat nemovitým majetkem statutárního města Ostravy, 

městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, respektive  nakládáním s tímto nemovitým 

majetkem a ekonomickým zhodnocením s jeho hospodařením. Práce je rozdělena do          

7 kapitol, z nichž většina je dále členěna na samostatné podkapitoly.  Po samotné úvodní 

kapitole následuje kapitola druhá, jejímž cílem je charakterizovat městský obvod 

Moravského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, jeho vnitřní poměry, pravomoce a 

činnosti. Další kapitola řeší otázku,  jakým způsobem přecházel na obec nemovitý majetek 

z vlastnictví České republiky na základě zákona č. 172/1991 Sb. o přechodu některých věcí 

z majetku ČR do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů. Následovat bude nabývání 

nemovitého majetku jak do vlastnictví, tak z vlastnictví městského obvodu. Jedná se o 

proces uzavírání kupních, směnných a darovacích smluv ve statutárním městě Ostrava, 

městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. V této práci bude zmíněn i zákon                

č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé 

vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorám a doplňují některé zákony              

(zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, na jehož základě obce pozbývají 

svůj majetek.V  další kapitole budou objasněny další způsoby nakládání s nemovitým 

majetkem obce, tzn. uzavírání nájemních smluv, smluv o výpůjčce či smluv o zřízení 

věcného břemene z pozice městského obvodu jak povinného tak oprávněného. Součástí  

bakalářské práce bude také informace o hospodaření s majetkem městského obvodu, 

rozpočtové politice obce a prováděných kontrolách v městském obvodu Moravská Ostrava 
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a Přívoz. V závěru popíši ekonomické zhodnocení prodávaného, pronajatého a 

odkoupeného nemovitého majetku za rok 2008 a 2009 a současnou představu o nakládání 

s nemovitým majetkem městského obvodu. 

2. CHARAKTERISTIKA MĚSTSKÉHO OBVODU 
MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ 

 

Foto č. 1 – budova Nové radnice – sídlo  městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

 

Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů, tvoří územní celek, 

který je vymezen hranicí územní obce. [4] Obec je právnickou osobou, to znamená 

subjektem mít práva a povinnosti, jakož i způsobilým svým jménem jednat v právních 

vztazích, a to včetně a především ve vztazích majetkoprávních.V našem právním řádu je to 

vyjádřeno v prvé řadě v čl. 101 odst. 3 Ústavy, kde se praví, že územní samosprávné celky 

(obce a kraje) jsou veřejnoprávními korporacemi, které mohou mít  vlastní majetek a 

hospodaří podle vlastního rozpočtu. V tomto smyslu o nich výslovně hovoří i                

např. obchodní zákoník, když v § 261 odst. 2 stanoví, že částí třetí obchodního zákoníku se 

řídí rovněž závazkové vztahy mezi samosprávní územní jednotkou a podnikateli při jejich 
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podnikatelské činnosti, jestliže se týkají zabezpečování veřejných potřeb. Jinými slovy, 

obec je zde výslovně označena za subjekt obchodních závazkových vztahů. 

 

Před účinnosti zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, tj. před 1. lednem 

2001, vykonávaly vlastnické právo a jiná majetková práva obcí, vedle těchto subjektů 

samých, také jejich rozpočtové a příspěvkové organizace. Ty mohly obce zřizovat podle    

§ 31 zákona ČNR č. 576/1990 Sb. o pravidlech  hospodaření s rozpočtovými prostředky 

České republiky a obcí v České republice. Šlo o organizace, které byly podle tehdejší 

úpravy právnickými osobami, ale nemohly, stejně jako rozpočtové a příspěvkové 

organizace působící v majetkové sféře státu, majetek vlastnit, nýbrž mohly pouze 

hospodařit s majetkem příslušné obce. [1]  

 

Od ledna 2010 byly uzavírány zřizovací listiny s příspěvkovými organizacemi, jejichž 

zřizovatelem byla obec a jejímž předmětem je hospodaření, správa a údržba nemovitostí. 

Na základě těchto listin bylo toto hospodaření  zapsáno  i na listu vlastnictví.   V jejich 

kompetenci však není majetek prodat, směnit, darovat, nabýt a taktéž uzavírat smlouvy o 

věcném břemenu. Stručně řečeno nemohou uzavírat žádné vkladové listy, které jsou 

způsobilé k zápisu do katastru nemovitostí. Výjimkou je však uzavírání nájemních smluv, 

smluv o výpůjčce, ale s předchozím souhlasem dané obce. (rady obce) 

 

Ostrava je dle zákona č. 128/2000 Sb.,. o obcích, ve znění pozdějších změn a předpisů 

statutárním městem. Území města Ostravy se člení v současné době na 23 městských 

obvodů, jedním z nich je městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz. Vnitřní poměry ve 

věcech správy statutárního města  jsou upraveny obecně závaznou vyhláškou                     

č. 11/2000 – Statutem města Ostravy. Tato obecně závazná vyhláška je rozdělena na 36 

článků, v článku 6 – tj. Orgány městských obvodů  a  jejich pravomoce jsou dány  

rozhodovací pravomoce  pro orgány městských orgány městských obvodů, kterými jsou: 

• Zastupitelstvo městského obvodu 

• Rada městského obvodu 
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• Starosta 

• Úřad městského obvodu 

• Zvláštní orgány městského obvodu 

 

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz má k  31. 12. 2010  

41 369 obyvatel. Rozloha jeho území činí 1353 ha,  přičemž rozloha udržované zeleně činí 

cca 190 ha, ( z toho parky a lesy 70 ha), délka místních komunikací 61,9 km.  Městský 

obvod Moravská Ostrava a Přívoz se řadí ke čtvrtému největšímu obvodu. Za jeho takřka 

20 letou éru doznal tento obvod řadu významných pozitivních změn, a to ať už v oblastech 

ekonomických, průmyslových, sociálních, dopravy, bydlení, v péči o městskou zeleň či 

kulturně společenských a sportovních akcích. Od roku 1989 prošel tento centrální obvod 

také mnohými změnami, souvisejících jak se změnami politické orientace, tak se 

sbližováním principů a legislativy EU. 

 

Zastupitelstvo městského obvodu je třicetipětičlené, jeho členové jsou voleni na čtyři roky. 

Zastupitelé volí ze svého středu sedmičlennou radu městského obvodu. Ta je tvořena 

starostou městského obvodu, místostarosty a neuvolněnými členy rady.  Zastupitelstvo 

zřizuje ze zákona finanční a kontrolní výbor. Rada městského obvodu si může jako svůj 

poradní a kontrolní orgán zřizovat komise. 

 

Městský obvod vykonává činnost na úseku samostatné a přenesené působnosti. Samostatná 

působnost městského obvodu (samospráva) je prováděna na úsecích obnova a rozvoje 

města, životního prostředí, investiční výstavby, financí a cen, vodního hospodářství, 

komunálních služeb, dopravy a silničního hospodářství, bytového hospodářství, 

vzdělanosti, výchovy a sportu, kultury, zdravotnictví, sociálních věcí, vnitřních věcí, 

požární ochrany a stavebně správním.  

 

Přenesená působnost městského obvodu (státní správa) je prováděna na úsecích územního 

řízení, stavebního řízení, vodního hospodářství, zemědělství, ochrany zemědělského 
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půdního fondu, rybářství, myslivosti a veterinární a rostlinářské péče, hospodářské opatření 

pro krizové stavy, vnitřní správy, požární ochrany, obrany, bezpečnosti, přestupky, správní 

delikty a pokuty.   

 

Kromě výkonu uvedené přenesené působnosti na území vlastního městského obvodu je 

výkon některých úseků státní správy prováděn i pro městské obvody Hošťákovice, 

Petřkovice, Lhotka – matrika a Mariánské Hory, Hulváky, Hošťákovice, Petřkovice, 

Lhotka a Nová Ves – obrana. 

 

Tím, že městský obvod získal postavení samosprávného územního celku s vlastními 

rozhodovacími pravomocemi, bylo také jasně dáno, že jednou z hlavních povinností bude  

péče o všestranný rozvoj svěřeného území, rovněž tak o potřeby svých obyvatel.  

 

 
Obrázek č. 1 – Vyznačení hranic obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
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Na obrázku č.1 je vidět poloha obvodu v rámci celého území Statutárního města Ostravy, 

přičemž část 1 je území Moravské Ostravy a část 2 Přívoz. 

3. PŘECHOD NEMOVITÉHO MAJETKU Z VLASTNICTVÍ  ČR DO  
VLASTNICTVÍ OBCE 

 

Obce v předmnichovské ČSR disponovaly různým movitým i nemovitým majetkem.      

31. 12. 1949 byl veškerý majetek obcí ČSR znárodněn. Proto po roce 1989 bylo nutné 

alespoň částečně majetek obcím vrátit. Tento proces však výrazně ovlivnila zejména malá 

privatizace a restituce majetku. Obcím se vrátil majetek zejména  na základě zákona         

č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí, ve znění 

pozdějších předpisů s účinností od 24. 5. 1991. [3] 

 

Nabývá-li se vlastnické právo přímo ze zákona, je pochopitelně bezvýznamné, kdo je 

právním předchůdcem nabyvatele. Jede proto o nabývání originální. Nabývání 

vlastnického práva ze zákona je s ohledem na povahu vlastnického práva zcela ojedinělým. 

Jako příklad může sloužit ustanovení § 872 občanského zákoníku, ve kterém je stanoveno, 

že právo osobního užívání pozemku, vzniklé podle dosavadních právních předpisů, které 

trvá ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, se mění dnem účinnosti tohoto zákona na 

vlastnictví fyzické osoby. Vzniklo-li právo užívání, tj. právo užívání osobního, stejného 

nezastavěného pozemku více občanům společně, staly se tyto osoby účinností citovaného 

ustanovení občanského zákoníku podílovými spoluvlastníky předmětného pozemku. Dnem 

účinnosti zákona č. 172/1991 Sb. se staly vlastníky určeného majetku obce, obdobná 

ustanovení obsahovaly zákony o restituci vybraného církevního majetku z počátku 90. let a 

podobně. [2] 

 

Zákon č. 172/1991 Sb. obsahuje několik paragrafů, z nichž nejdůležitější jsou §1 , §2, § 3 

a §5 . Dle §1 uvedeného zákona je přechod věcí z vlastnictví ČR do vlastnictví obcí, 

k němuž ke dni 23. 11. 1990 příslušelo právo hospodaření národním výborům, jejichž 

práva a závazky přešly na obec. [10] V našem případě se jednalo o nemovitosti v                       

k. ú. Moravská Ostrava a v  k. ú. Přívoz,  zapsány v katastru nemovitostí na LV 2 (školské 

zařízení – ZŠ, MŠ, občanské vybavenosti, kulturní střediska, sportovní areály apod.).  
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Dle   § 2 téhož zákona s účinností od 12. 12. 1991 přecházel tzv. historický majetek -   

majetek, který obce vlastnily k 31. 12. 1949.  Šlo o snahu o odstranění křivd vzniklých 

znárodněním. Nebylo obcím možné vrátit veškerý majetek, protože za více než 40 let se 

část tohoto majetku dostala do vlastnictví jiných subjektů. Obcím se vrátil i nemovitý 

majetek, který vlastnily po 31. 12. 1949 mimo své území (např. lesy, vodní plochy). [10]  

Historický majetek přecházel na město Ostravu s tím, zastupitelstvo města Ostravy 

jej svěřilo do správy městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, aby s ním mohl 

nakládat  a hospodařit. Jako příklad lze v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

uvést tzv. „bývalá městská jatka“, v katastru nemovitostí zapsán na LV 1 (historický 

majetek), stojící na pozemku parc. č. 1942, v lokalitě ulic Porážková a Stodolní, která byla 

v roce 1994 kupní smlouvou převedena na společnost BAUHAUS, a.s. Z tohoto původního 

historického majetku zůstala do současné doby pouze „věž“, která je doposud ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy. Tato ojedinělá historická památka dle územního 

plánu města Ostravy má být v nejbližší době rekonstruována do původního historického 

stavu.  

 

Foto č. 2 – objekt bývalých městských jatek v městském obvodu Moravská Ostrava a 

Přívoz 
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Dle § 3 zákona č. 172/1991 Sb. přecházel nemovitý majetek, tj. obytné domy, pozemky 

pod nimi včetně pozemků souvisejících jako funkční celky, kde právo hospodaření 

v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz vykonával bývalý ČR- Státní podnik 

bytového hospodářství. Tento majetek přecházel automaticky ze zákona. Podmínkou 

bylo vydání příslušným stavebním orgánem posouzení, že se  jedná o obytné domy. Tyto 

domy musely být ke dni 24. 5. 1991  obytné ze 2/3. Pokud tato podmínka splněna nebyla, 

tyto domy zůstaly v majetku ČR. Z praxe uvádím, že asi ve 3 případech toto posouzení 

nebylo vydáno. Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz musel požádat Ministerstvo 

financí ČR o výjimku přechodu těchto nemovitostí, jelikož se jednalo o domy, které se 

nacházely v lokalitách těsně navazující na obytné domy v centru města Ostravy.              

Na základě této výjimky mohly být následně tyto nemovitosti převáděny v katastru 

nemovitostí nikoliv podle § 3 tohoto zákona,  ale podle § 1 (neobytné domy – občanská 

vybavenost ). Předmětné nemovitosti byly zapsány v katastru nemovitostí v k. ú. Moravská 

Ostrava na LV 4 a v k. ú. Přívoz na LV 3. 

 

Dle paragrafu  § 5 zákona č. 172/1991 Sb.  na žádost obce může okresní úřad 

v hlavním městě Praze, Ministerstvo financí ČR rozhodnout, že do vlastnictví obce 

přecházejí vymezené nemovitosti. [10] V našem městském obvodu se jedná o 

nemovitosti ve vlastnictví bývalých Technických a zahradních služeb města Ostravy. 

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz požádal v prosinci roku 1992 Ministerstvo 

financí ČR o tuto výjimku, která byla rozhodnutím dne 2. 11. 1992 schválena. 

 

Dalším způsobem přechodu nemovitého majetku na obce byly např. vydané restituce, 

a to dle zákona č. 403/1990 sb. o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění 

pozdějších předpisů a zákona č. č. 229/1991 o úpravě vlastnických vztahů k půdě a 

k jinému zemědělskému majetku. Jako příklad lze uvést  např. Pasáž Vesmír, která se 

nachází na  ul. Nádražní v  k.ú. Moravská Ostrava. 

 

U všech uvedených případů přechodu nemovitého majetku musely být  dle zákona            

č. 172/1991 Sb. převedena vlastnická práva formou listiny k „Zápisu změny vlastnického 
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práva“ do katastru nemovitostí s tím, že musely být doloženy konkrétní listy vlastnictví, 

původní nabývací titul (knihovní vložka, hospodářská smlouva, popř. kupní či darovací 

smlouva od fyzických osob), včetně usnesení zastupitelstva města Ostravy, ověřená 

fotokopie výjimky MF ČR, posouzení charakteru obytných domů. 

4. PŘEVOD NEMOVITÉHO MAJETKU DO VLASTNICTVÍ A  
Z  VLASTNICTVÍ OBCE 

 
4.1. Obecné zásady 

 

Hospodaření s obecním majetkem  náleží podle zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích) 

do samostatné působnosti. Tento zákon dle § 38 výslovně obcím ukládá povinnost účelně  

a hospodárně využívat  svůj majetek  v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími        

ze zákonem vymezené působnosti, dále rovněž pečovat o zachování a rozvoj svého 

majetku, chránit jej před zničením, poškozením nebo zcizením. Toto je převážně 

zajišťováno v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz příspěvkovou  organizací 

Moravská Ostrava a Přívoz ve spolupráci s městskou policií.  

 

V případě, že majetek je pro městský obvod nepotřebný, přichází v úvahu jeho pronájem, 

výpůjčka, popř. jeho prodej jinému subjektu.  

 
4.2. Nemovité věci 

 

Podle ustanovení § 119 občanského zákoníku se věci dělí na movité a nemovité. 

Nemovitostmi jsou pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem. Podle ustanovení 

§ 27 písm. a) zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální 

zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen katastrální zákon) se rozumí „pozemkem 

část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí územní správní jednotky nebo 

hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, hranicí držby, hranicí rozsahu zástavního 

práva, hranicí druhů pozemků, popř. rozhraním způsobu využití pozemků.“ Dále 

katastrální zákon rozlišuje pojem „parcela“, kterým je pozemek geometricky a polohově 

určený, zobrazený v katastrální mapě a označený parcelním číslem [5].  
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Pozemky se dle § 2 odst. 3 katastrálního zákona člení na pozemky zemědělské (tj. ornou 

půdu, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady a trvalé travní porosty), lesní pozemky, 

vodní plochy, zastavěné plochy a nádvoří a na plochy ostatní. [5] Dále                          

zákon č. 183/2006 Sb.,   o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) rozlišuje tzv. stavební pozemek a zastavěný 

stavební pozemek. Stavebním pozemkem je podle § 2 odst. 1 písm. b) stavebního zákona 

pozemek, jeho část nebo soubor pozemků, vymezený a určený k umístění stavby územním 

rozhodnutím anebo regulačním plánem. Zastavěným stavebním pozemkem je pak dle § 2 

odst. 1 písm. c) stavebního zákona pozemek evidovaný v katastru nemovitostí jako 

stavební parcela a další pozemkové parcely zpravidla pod společným oplocením, tvořící 

souvislý celek s obytnými a hospodářskými budovami. [6] 

 

Pojem stavby občanský zákoník nevymezuje, zákonnou definici obsahuje § 2 odst.                    

3 stavebního zákona: „Stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební 

nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité 

stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání. Dočasná stavba je 

stavba,   u které stavební úřad předem omezí dobu jejího trvání.“ Podle okolností se podle 

ustanovení § 2 odst. 4 stavebního zákona rozumí stavbou také její část nebo změna 

dokončené stavby. [6] 

 

4.3. Převody nemovitostí z vlastnictví obce 

 

Nemovitý majetek městského obvodu lze do vlastnictví fyzických nebo právnických osob 

převádět úplatnou formou, tzn. na základě kupní, popř. směnné smlouvy, a bezúplatně, 

tj. na základě darovací smlouvy. Důvodem pro prodej nemovitého majetku bývá mnohdy 

ekonomický faktor – obce v minulosti převzaly od státu i nemovitosti, u nichž náklady na 

jejich provoz a údržbu převyšují výnosy. Měla by však být uplatňována zásada 

nepotřebnosti převáděných nemovitostí pro obec – městský obvod. Před nabídkou 

nemovitosti jiným subjektům je nutno ověřit možnost jejich využití v rámci hospodaření 

městského obvodu včetně příspěvkových organizací a organizačních složek. 
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4.3.1. Uzavírání kupních smluv, darovacích a směnných smluv 

 

Dle ustanovení § 39 odst. 1 zákona o obcích je  obligatorní podmínkou převodu 

nemovitostí z vlastnictví obce zveřejnění záměru  prodat, směnit nebo darovat 

nemovitý  majetek z vlastnictví obce před samotným rozhodnutím v orgánu obce  

jeho  vyvěšením na úřední desce  obecního úřadu po dobu 15 dnů, aby se k němu 

mohli zájemci vyjádřit  a předložit své nabídky. Záměr může obec též zveřejnit 

způsobem v místě  obvyklým. Pokud obec záměr nezveřejní, nebo jej zveřejní méně než  

15 dnů, je právní úkon od počátku neplatný.  

 

V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích) § 85 a obecně závaznou  

vyhláškou  města Ostravy č. 11/2000 Sb. Statutu města Ostravy čl. 6 odst. 3b)  přísluší 

rozhodovat o prodeji nemovitého majetku svěřeného městskému obvodu 

zastupitelstvu městského obvodu nejméně za cenu v daném místě a čase obvyklou 

stanovenou znaleckým posudkem, za podmínky, že o záměru prodeje rozhodne 

zastupitelstvo města, a pokud si zastupitelstvo města rozhodnutí  o prodeji tohoto 

majetku nevyhradí. Zastupitelstvo městského obvodu vydává v souladu se Statutem 

města Ostravy čl. 6 odst. 4 stanovisko k záměru města prodat nemovitý majetek svěřený 

městskému obvodu. [7] 

 

Rozhodování o uzavření darovacích smluv či směných smluv přísluší dle ustanovení § 85 

zákona o obcích Zastupitelstvu města Ostravy. K záměru obce darovat či směnit 

nemovitý majetek vydává zastupitelstvo městského obvodu své stanovisko. Při prodeji 

nemovitých věcí se jako rozhodující kritérium pro výběr subjektu, kterému bude 

nemovitost prodána  nabízí výše kupní ceny. Toto však nelze uplatňovat vždy a za všech 

okolností, neboť např. při prodeji předzahrádky u rodinného domu bude kupujícím logicky 

majitel tohoto pozemku. V těchto případech se proto  uskutečňuje přímý prodej 

nemovitostí předem vybranému zájemci.  Za účelem dosažení maximální kupní ceny 

postupuje městský obvod formou výběrového řízení. 
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Jako příklad prodeje z vlastnictví statutárního města Ostravy, městského obvodu Moravská 

Ostrava a Přívoz uvádím  prodej pozemků v centru města v lokalitě ulic 28. října a           

ul. Biskupská, v k. ú. Moravská Ostrava, které byly prodány za účelem výstavby 

polyfunkčního  domu „Městská brána“. Tento bytový dům byl kolaudován v roce 2010 a 

nabízí 37 bytů a obchodní část s prostory pro obchod a služby včetně originální 

dvoupodlažní kavárny s venkovním posezením. 

 

Obrázek č. 2 – vizualizace  Polyfunkčního domu „Městská brána“ 

 

 

 

Zastupitelstvu městského obvodu rovněž přísluší rozhodovat podle § 85 a 133 zákona         

o obcích a v souladu se Statutem města Ostravy čl.6, odst. 3a)  o prodeji svěřeného 

majetku městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz : 

 

- prodej bytových a rodinných domů včetně jejich součástí a příslušenství, pozemků 

zastavěných zmíněnými domy a pozemků funkčně souvisejících (zahrad, nádvoří, 

příjezdů, apod.) s bytovým nebo rodinným domem, s doložením  potvrzení 

přílišného stavebního  úřadu, že pozemky tvoří funkčně související celek s daným 

bytovým nebo rodinným domem 
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- prodej bytových a nebytových jednotek a podílů ke společným částem zmíněných 

domů, v nichž se tyto jednotky nacházejí a podílů k pozemkům těmito domy 

zastavěnými 

- prodej pozemků zastavěných bytovými domy nebo rodinnými domy cizích 

vlastníků. 

včetně majetkoprávních úkonů k zajištění pohledávek vyplývajících z prodeje uvedeného 

majetku, vždy po předchozím souhlasu rady města. [7] 

 

Prodej domů, bytů a nebytových prostor se uskutečňuje v souladu se zákonem                   

č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon se zabývá 

privatizací domů jako celků včetně pozemků, bytových a nebytových jednotek včetně 

společných částí domů a pozemků. Řeší pouze prodej bytových jednotek nájemníkům 

bytových jednotek nebo bytovým družstvům. Prodej třetím osobám se uskutečňuje 

formou výběrového řízení. [11] 

 

V případě prodeje obytných domů jako celku nemá vliv vlastnické právo k pozemku, 

tzn. v tomto případě můžeme privatizovat samostatně dům a samostatně pozemek nebo 

současně.  

 

Avšak u prodeje  bytových a nebytových jednotek včetně společných částí domů je 

nutné zjištění vlastnictví pozemku, na kterém tyto bytové nebo nebytové jednotky stojí. 

Pokud vlastník domu s bytovými a nebytovými jednotkami je rovněž vlastníkem pozemku, 

na kterém tento dům stojí, je nutno uvést v  tzv.  „Prohlášení vlastníka“ i spoluvlastnický 

podíl k pozemku, který je shodný se spoluvlastnickým podílem domu. Pokud v tomto 

případě  „Prohlášení vlastníka domu“  bude vymezen podíl pouze k budově                   

(bez pozemku), tento zápis v katastru nemovitostí nebude proveden, čili vkladová listina 

„Prohlášení vlastníka“ bude zamítnuta (vklad nebude proveden). 

 

V případě, že vlastník budovy není shodný s vlastníkem pozemku, tento zápis  „Prohlášení 

vlastníka“ katastr nemovitostí bez problému vloží. Tedy v tomto případě budou na základě 

„Prohlášení vlastníka“ podílově rozděleny na konkrétní spoluvlastnické podíly bytové a 
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nebytové jednotky včetně společných částí domů. Pozemek zůstává nedotčen, v katastru 

nemovitostí bude tento zápis evidován jako budova s bytovými a nebytovými jednotkami 

včetně společných částí domů na pozemku cizího vlastníka. V tomto případě je vhodné 

z důvodu sjednocení vlastnictví  požádat vlastníka pozemku o dodatečné uzavření kupní 

smlouvy vyplývající z původního „Prohlášení vlastníka“ budovy. 

 

Při prodeji  bytů, domů a nebytových prostor se postupuje rovněž  se „Zásadami  pro 

prodej domů, bytů, nebytových prostorů a souvisejících pozemků“ z vlastnictví 

statutárního města Ostravy, svěřených  městskému obvodu Moravská Ostrava a 

Přívoz, schválených Zastupitelstvem městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

usnesením    č. 645/14/08 ze dne 18. 12. 2008 ,  „Zásadami pro prodej domů jako celků 

a souvisejících pozemků“ z vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených 

městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, schválené zastupitelstvem městského 

obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, usnesením č. 681/M/09 ze dne 22. 1. 2009 a  

„Zásadami pro prodej domů, bytů a nebytových prostorů a souvisejících pozemků 

třetí osobě“ z vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz, schválené  Zastupitelstvem městského obvodu Moravská 

Ostrava  a Přívoz, usnesením č. 682/M/09 ze dne 22. 1. 2009.  Kupní cena je zjištěna 

znaleckým posudkem, jako cena v místě a čase obvyklá a je výchozím podkladem pro 

stanovení převodní ceny, kterou schvaluje  Zastupitelstvo městského obvodu Moravská 

Ostrava a Přívoz. 

 

Každý případ prodeje shora uvedených nemovitostí se posuzuje a řeší individuálně. Při 

prodeji nemovitostí dle „Zásad pro prodej domů, bytů, nebytových prostorů                      

a souvisejících pozemků“ se poskytuje žadatelům  30% sleva z kupní ceny 

nemovitostí. Podmínkou je, že tato možnost byla sjednána ve Smlouvě o převodu 

vlastnictví jednotky (domu) a dále, že od prodeje poslední bytové jednotky v domě, 

popřípadě od prodeje domu jako celku z vlastnictví statutárního města Ostrava, 

městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz neuplynula doba delší 5 let (prodejem 

poslední bytové jednotky se rozumí den podání návrhu na vklad vlastnického práva na 

základě smlouvy o převodu vlastnictví jednotky do katastru nemovitostí). – Základní 
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podmínkou poskytnutí této 30% slevy je  podmínka obnovy některé z částí domu 

oprava nebo nátěr fasády, výměna nebo nátěr oken (stačí venkovní okna), oprava 

nebo nátěr střechy včetně komínu. Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz  

poskytuje tuto 30% slevu zejména za  účelem  urychlení oprav domů a údržby pozemků 

v celém městském obvodu. [8] 

 

Foto č. 3 – ukázka opravy domu v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

 

 

 

 

4.3.2. Převod nemovitého majetku do vlastnictví obce 

 

Mimo již zmíněný přechod majetku z vlastnictví státu do vlastnictví územních 

samosprávných celků se zcela běžně můžeme setkat s případy, kdy obec určitou 

nemovitost, která je ve vlastnictví jiného subjektu, potřebuje  k výkonu své působnosti. 

Zákon o obcích svěřuje rozhodování o nabytí nemovitých věcí v našem případě do 

pravomoci zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, avšak 

s předchozím souhlasem rady města Ostravy v souladu se Statutem města Ostravy          
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(čl. 6 odst. 3c). Zastupitelstvo městského obvodu však není oprávněno rozhodovat o nabytí 

nemovitého majetku na základě směnné smlouvy. 

 

Rovněž   nabývání nemovitého majetku do vlastnictví městského obvodu může být jak 

úplatné, tak bezúplatné. Základní pravidlo by mělo znít, že za úplatu lze nabývat pouze 

majetek, který obec využívá k plnění svých funkcí a úkolů (včetně ochrany veřejného 

zájmu), resp. k péči o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů [1]. 

V případě úplatného nabytí nemovitostí je zásadním kritériem pro rozhodování 

zastupitelstva cena, která je stanovena  na základě znaleckého posudku ve výši ceny 

v místě a čase obvyklé (tzn. cena tržní). V případě bezúplatného nabytí se jedná 

zejména o nevyužitý majetek ve vlastnictví České republiky, který se nachází 

v městském obvodu a slouží k jeho potřebám (např. místní komunikace, funkční celky 

k obytným domům, silniční zeleň, pozemky související s obecními pozemky, v budoucnu 

sloužící pro využití veřejného obecního zájmu – výstavba škol, zdravotnického zařízení). 

 

Jedním z případů nabytí nemovitého majetku do vlastnictví městského obvodu je využití 

nabídky zákonného předkupního práva (využití nabídky  spoluvlastnických podílů 

dané nemovitosti). Pokud je nabídka zákonného předkupního práva způsobilá,             

(tzn. uvedení správné nemovitosti, katastrálního území, subjektu, navrhované kupní ceny), 

musí být předložena k rozhodnutí zastupitelstvu městského obvodu nejpozději do 

dvou měsíců od doručení nabídky po předchozím souhlasu Rady města Ostravy. 

Pokud zastupitelstvo městského obvodu v daném termínu nerozhodne, má se za to, že 

nabídka nebyla využita. Pokud žadatel neosloví spoluvlastníka a svůj spoluvlastnický podíl 

nemovitosti prodá třetí osobě, toto vlastnické právo je napadnutelné formou soudního 

řízení do tří let od právních účinků kupní smlouvy.  

 

Účelem využití zákonného předkupního práva (lukrativní pozemek) je sjednocení 

vlastnictví pozemku, který by následně mohl být využit k výstavbě, sloužící občanům 

městského obvodu. 
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Dalším případem nabytí nemovitostí je využití věcného  práva předkupního,  a to 

v případech, kdy již v minulosti byly prodány např. obytné domy, stavby. V tomto případě 

jsou předkupní práva zapsána na listu vlastnictví. Tato předkupní práva k nemovitostem 

mohou být sjednána na dobu neurčitou nebo na dobu určitou (přesně citovaný termín 

v kupní smlouvě, např. na dobu 10-ti let od právních účinků kupní smlouvy). Navrhovaná 

cena v obou případech je stanovena dle znaleckého posudku (tržní cena, pokud není 

cena uvedena v původní  kupní smlouvě o smlouvě o věcném právu předkupním). 

 

U veškerých výše  uvedených případů převodu nemovitého majetku, jak do vlastnictví tak 

z vlastnictví městského obvodu je nutno  po rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu, 

tzn. na základě jeho usnesení a po uzavření příslušné smlouvy o převodu nemovitostí 

předat tyto v příslušném počtu vyhotovení spolu s návrhem na vklad vlastnického práva do 

katastru nemovitostí příslušnému katastrálnímu pracovišti. Návrh na vklad musí obsahovat 

sídlo katastrálního úřadu, subjekty, označení práva (předmět smlouvy není podstatnou 

náležitostí návrhu na vklad, jelikož smlouvy jsou nedílnou součástí návrhu na vklad do 

katastru nemovitostí), podpisy účastníků, kolkovou známku 500,- Kč (na každou smlouvu). 

Příslušný katastrální úřad podáním tohoto návrhu včetně smluv nemovitosti                    

tzv. zaplombuje (právní účinky vkladu). Pokud návrhy na vklad a příslušné smlouvy jsou 

odsouhlaseny, katastrální úřad tyto smlouvy zapíše do katastru nemovitostí. [5] 

 
5. JINÉ  ZPŮSOBY NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITÝM 

MAJETKEM 
 
5.1. Pronájmy a výpůjčky 

 
Nájemní smlouvou rozumíme smlouvu, kterou pronajímatel přenechává nájemci za úplatu 

věc, aby ji  dočasně (po sjednanou dobu) užíval (nebo z ní bral užitky). Výpůjčkou  se 

půjčitel zavazuje předat výpůjčiteli věc k bezplatnému dočasnému užívání a výpůjčitel se 

zavazuje převzatou věc vrátit. Právní úpravu těchto užívacích vztahů najdeme 

v Občanském zákoníku [2]  
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Stejně jako v případě převodu nemovitostí  z vlastnictví obce je obligatorní podmínkou 

pronájmu nebo výpůjčky nemovitého majetku ve vlastnictví obce (dle § 39 odst. 1 

zákona o obcích) zveřejnění záměru pronajmout nebo vypůjčit  obecní nemovitý 

majetek před samotným rozhodnutím v orgánu obce s výjimkou případů, kdy se jedná 

o pronájem bytů a hrobových míst anebo pronájem nebo výpůjčku majetku obce na dobu 

kratší než 30 dnů nebo jde-li o pronájem nebo výpůjčku právnické osobě zřízené obcí. 

 O uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce rozhoduje dle                                   

§ 102 odst. 2 písm. m) zákona o obcích a v souladu s ustanovením čl. 6 bodu 8,      

písm. c, bodu 12 )  Statutu města Ostravy rada městského obvodu. Tento orgán je 

rovněž  příslušný k rozhodnutí o záměru pronájmu či výpůjčky. Rada městského obvodu 

může svěřit působnost rozhodovat o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce, 

s výjimkou rozhodování o umístění sídla právnické osoby a rozhodování v případech, ve 

kterých lze rozhodovat pouze s předchozím souhlasem Rady města Ostravy, zcela nebo 

zčásti příslušnému odboru úřadu městského obvodu. Pouze s předchozím souhlasem 

rady města lze rozhodovat o uzavírání těchto smluv: 

• na umístění reklamy s výjimkou: 

- s výjimkou jejího umístění na štítu nebo zdi budovy nebo 

- jedná-li se o označení podnikající osoby, pokud plocha takové reklamy 

nepřesahuje 1 m2 , má-li zároveň daná podnikající osoba sídlo, místo 

podnikání nebo provozovnu v příslušném městském obvodu nebo 

- jedná-li se o umístění reklamy uvnitř budovy a v uzavřených (oplocených 

sportovních areálech) 

• na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou delší než 3 měsíce s výjimkou bytů, 

hrobových míst a pozemků pod garážemi, jestliže jsou tyto garáže ve vlastnictví 

nájemce pozemku a je-li majetek svěřen městským obvodům 

• na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou delší než 1 rok, jedná-li se o pozemky 

patřící do zemědělského půdního fondu, nacházející se v zahrádkářských osadách,  

• na dobu určitou delší pěti let s výjimkou bytů, hrobových míst a pozemků pod 

garážemi, jestliže jsou tyto garáže ve vlastnictví nájemce pozemku a je-li tento 

pozemek svěřen městským obvodům, 
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• jestliže předmětem nájemní smlouvy je pozemek svěřený městskému obvodu a 

účelem nájmu je umístění a realizace stavby, která se eviduje v katastru 

nemovitostí v souladu s příslušnými právními předpisy. 

 

Nájemné by nemělo být ujednáno v nižší  výši, než kterou jako  nejvyšší možné nájemné 

stanoví zvláštní právní předpis  dle ustanovení § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách. 

Nájemné je regulováno u většiny tzv. nájemních bytů a u pozemků, které se 

nepoužívají k podnikatelským účelům. Pokud není nájemné takto právním předpisem 

upraveno, je třeba ho sjednat nejméně ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá. [1]. 

Sjednání nižšího nájemného stejně jako sjednání výpůjčky je nutno zdůvodnit (např. 

využití nemovitosti k veřejně prospěšným účelům).   

Při hospodaření s obecními byty městský obvod postupuje v souladu se „Zásadami 

hospodaření s byty ve vlastnictví statutárního města Ostravy, městského obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz“ a zákonem č. 150/2009 Sb., kterým se mění zákon           

č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona        

č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V městském obvodu  

Moravská Ostrava a Přívoz je výše nájemného u nových nájemních smluv sjednáváno  ve 

výši 50,- Kč/m2/rok, s tím, že pronájem je na základě výběrového řízení. Jedná se o 

volné byty po neplatičích, zemřelých. Zájemce musí uhradit  před uzavřením nájemní 

smlouvy na bytovou jednotku dlužné nájemné. Tyto nájemní smlouvy bývají v současné 

době uzavírány na dobu šesti měsíců, v případě že nový nájemce řádně platí obci veškeré 

pohledávky  (nájemné včetně služeb), tato smlouva se  na požádání prodlužuje. U nájemní 

smlouvy na nebytové prostory se cena odvíjí od účelu užívání a lokality. Tyto případy jsou 

předkládány  radě městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz individuálně s tím,  že 

bude odsouhlasena cena   za m2/rok a doba pronájmu. 

 

5.2. Věcná břemena 

Věcná břemena se řadí mezi věcná práva k věci cizí, neboť svou vlastní existenci omezují 

vlastníka nemovité věci ve prospěch někoho jiného, a sice tak, že tento vlastník nemovité 
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věci je povinen něco trpět, něčeho se zdržet nebo něco konat. Platný občanský zákoník 

původně věcná břemena neupravoval a věcná břemena mohla v té době vznikat jen ze 

zákona. Teprve v roce 1982 (novelou provedenou zákonem č. 131/1982 Sb.) byl institut 

věcných břemen do našeho právního řádu vrácen, ačkoliv pouze v té podobě, v jaké je 

upravoval občanský zákoník  z roku 1950. [2] 

Věcné břemeno je vhodné zřídit tehdy, nejde-li věc řešit prodejem-koupí,        

nájmem-pronájmem. "Kouzlo" věcného břemene spočívá v tom, že mnohdy napomůže 

řešení vztahů mezi sousedy, prodávajícími-kupujícími, rodinnými příslušníky atp. 

Základními pojmy je: - oprávněný (oprávněná osoba)-ten, jenž má své právo nad cizí 

věcí (doživotně užívá něco co není jeho vlastnictví, chodí po cizím pozemku atd.) - 

povinný (povinná osoba)- ten, jenž věcné břemeno umožňuje (v jeho domě bydlí 

oprávněný-třeba jeho právní předchůdce, po jeho pozemku umožňuje sousedovi přecházet 

či chodit např. ke studni atp.) 

Dělení věcných břemen: 

1) s čím jsou spojeny (podle oprávnění) 

a) s vlastnictvím k určité nemovitosti, vlastník nemovitosti si zlepšuje svoje 

vlastnictví, změna vlastníka nemá vliv na trvání věcného břemene 

b) s osobou, konkrétní osoba má právo k cizí věci, právo nepřechází na právní 

nástupce 

2) podle druhu povinností (podle obsahu věcného břemene) 

a) s povinností něco strpět - (např. chůzi či jízdu po vlastním pozemku, strpět 

čerpání vody ze studny, strpět chov drůbeže, strpět nadezdění štítové zdi atp.) 

b) s povinností něco konat -  (např. poskytnout doživotní bydlení, dávat každoročně 

původnímu vlastníkovi část úrody ze zahrady atp.) 

c) s povinností se něčeho zdržet - (např. stavět plot jen do určité výše, nevysazovat 

stromy na části pozemku atp.) 

3) podle vzniku 

a) písemnou smlouvou 

b) ze zákona či rozhodnutím nějakého oprávněného orgánu (soud, pozemkový úřad, 

stavební úřad atp.) 
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c) výkonem práva - vydržením (10 let) 

d) na základě závěti či dohodou dědiců 

(Věcná břemena zanikají: ad a/, ad b/, smrtí fyzické osoby, zánikem právnické osoby, 

splynutím-osoba oprávněná se stane sama sobě osobou povinnou, uplynutím doby, na které 

je věcné břemeno sjednáno, promlčením /10 let/) 

4) podle úplaty (podle způsobu plnění) 

a) úplatná věcná břemena 

b) bezúplatná věcná břemena 

5) podle zápisu  v katastru nemovitostí 

            a) zapsatelná /většina/ 

b) nezapsatelná /ustanovení některých zákonů, např. v minulosti telekomunikační 

zákon/ 

c) chybně zapsaná /např. množství „jednoramenných“ věcných břemen, např. chybí 

totožný zápis u oprávněného, když je právo zapsáno u povinného/ 

d) zaniklá věcná břemena a přesto dosud zapsaná, např. i z pozemkové knihy stále 

vedená v katastru 

6) podle nutnosti vyhotovení geometrického plánu 

a) část pozemku (nutný GP)- věcným břemenem nemůže být jen osa inženýrské 

sítě, ale v dané šířce část pozemku, byť se odvíjí od osy sítě 

b) celý pozemek (není nutný GP)- např.právo bydlení v celém domě a nebo ve 

vyjmenovaných částech (místnostech) na což nelze vyhotovit GP 

7) podle druhu 

(nekonečný počet druhů a jejich kombinací), např. právo chůze, právo jízdy, právo 

čerpání ze studny, právo vedení kanalizace, právo doživotního bydlení, právo 

společné zdi, právo stavby sklepa pod pozemkem atd.  

 

V souladu se Statutem města Ostravy čl. 6 bod 8e,  přísluší radě městského obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz  rozhodovat : 
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• Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k cizímu majetku ve prospěch města 

bezúplatně nebo za úplatu do celkové výše 1% vlastních příjmů schváleného 

rozpočtu za příslušný rozpočtový rok 

• Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene týkající se umístění a provozování 

inženýrských sítí včetně jejich přípojek ve vlastnictví města uložených v a na 

pozemcích svěřených městskému obvodu při prodeji těchto pozemků městským 

obvodem 

• Zřízení věcných břemen na nemovitostech, které jsou svěřeny městskému obvodu 

 

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz neuzavírá žádné smlouvy o věcném břemenu 

bezúplatně (v případě ze městský obvod je povinný z věcného břemene).V případě, že  

statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz je povinný 

z věcného břemene, se cena stanovuje ve výši 400,- Kč/m/rok s individuálním 

odsouhlasením ceny radou městského obvodu. Jestliže je uzavírána smlouva o věcném 

břemeni práva chůze a jízdy k přístupu objektu cizího vlastníka, je tato cena 

stanovena znaleckým posudkem. Další možností je uzavírání smlouvy o věcném břemeni 

např. trpět stavbu, je cena stanovena dle znaleckého posudku, čili 10 násobek 

nájemného v místě a čase obvyklém. 

 

Věcná břemena mohou být uzavírána na dobu určitou, v tom případě je cena hrazena 

jednorázově a na dobu neurčitou. V tom případě je platba hrazena jako u nájemní smlouvy 

včetně DPH. 

 

Rozdíl mezi uzavřením nájemního vztahu a smlouvy o zřízení věcného břemene 

(jakéhokoliv druhu) je v tom, že nájemní smlouvy nepodléhají zápisu do katastru 

nemovitostí, je sjednána pouze mezi smluvními stranami. V případě uzavření smlouvy o 

věcném břemeni, podléhá tato zápisu do katastru nemovitostí. 

 

Rovněž i případě zřizování  věcných břemen je nutno  po rozhodnutí rady městského 

obvodu, tzn. na základě jejího usnesení  a po uzavření příslušné smlouvy o zřízení věcného 

břemene předat tyto v příslušném počtu vyhotovení spolu s návrhem na vklad  práva do 



Jana Babuláková: Nemovitý majetek, jeho nabývání a hospodaření ve Statutárním městě 
Ostrava, městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

2011  23  

katastru nemovitostí příslušnému katastrálnímu pracovišti. Návrh na vklad musí obsahovat 

sídlo katastrálního úřadu, subjekty, označení práva, podpisy účastníků, kolkovou známku 

500,- Kč (na každou smlouvu). Příslušný katastrální úřad podáním tohoto návrhu včetně 

smluv nemovitosti tzv. zaplombuje. (právní účinky vkladu). Pokud návrhy na vklad a 

příslušné smlouvy jsou odsouhlaseny, katastrální úřad tyto smlouvy zapíše do katastru 

nemovitostí. 

 
6.  EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ  

6.1.  Hospodaření s obecním majetkem 

 
Majetek  obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly 

vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Obec je povinna pečovat o zachování a 

rozvoj svého majetku, vede evidenci svého majetku. Rovněž má povinnost dle zákona      

č. 563/1991 Sb. o účetnictví provádět inventarizaci svého majetku. Inventarizací zjišťuje 

skutečný stav veškerého majetku a závazků a ověřuje, zda zjištěný skutečný stav odpovídá 

stavu majetku a závazků v účetnictví. 

 

Hospodaření obce se řídí finančním plánem – rozpočtem obce. Je sestavován pouze na 

období jednoho kalendářního roku v návaznosti na rozpočtový výhled ( zpracovává se na 

období 2 – 5 let následujících po roce, na který se sestavuje rozpočet), dále na základě 

údajů z rozpisu státního rozpočtu na příslušný rok a v návaznosti na jiné veřejné rozpočty, 

k nímž má obec finanční vztah. Při sestavování ročního rozpočtu je důležité, aby byl 

sestaven jako vyrovnaný, respektive přebytkový. To znamená, aby byly příjmy rovny 

výdajům, případně aby byly příjmy vyšší než výdaje. Jestliže tomu tak není, jedná se o 

běžný rozpočet schodkový. V zásadě platí, že dlouhodobě schodkový  rozpočet je 

nežádoucí a proto by měla obec přehodnotit svojí plánovanou výdajovou politiku. Podle 

zákona o obcích je schvalování rozpočtu vyhrazeno zastupitelstvu obce, v našem 

případě zastupitelstvu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. 
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Příjmy městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz tvoří především tyto hlavní 

položky: 

- daňové příjmy 

- nedaňové příjmy 

- kapitálové příjmy 

- převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 

- zapojení výsledku hospodaření z hospodářské činnosti minulých let 

- přijaté transfery ze státního rozpočtu a rozpočtu Magistrátu města Ostravy 

- financování z vlastních zdrojů třída 8. 

 

Výdaje jsou pak tvořeny běžnými výdaji a kapitálovými výdaji. 

 

Pro představu uvádím schválený rozpočet městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a 

jeho čerpání v roce  2009. 

Rozpočet městské obvodu Moravská Ostrava a Přívoz  na rok 2009 byl schválen na        

14. zasedání zastupitelstva městského obvodu usnesením č. 624/14/08 dne 18. 12. 2008. 

Schválený rozpočet činil v celkovém objemu 416 596 tis. Kč a byl schválen takto: 

 

Příjmy po konsolidaci                                                                       3 34 442 tis. Kč 

V tom: daňové příjmy                                                                           56 560 tis. Kč 

             Nedaňové příjmy                                                                      27 033 tis. Kč 

             Kapitálové příjmy                                                                     80 000 tis. Kč 

  Převody z vlastních fondů hosp. činnosti                                 44 000 tis. Kč 

             Zapojení výsledku hospodaření z hosp. činnosti min. let                  10 000 tis. Kč 

             Přijaté transfery ze státního rozpočtu, rozpočtu SMO a MSK        125 849 tis. Kč 

Financování z vlastních zdrojů 8 třída                                                            73 154 tis. Kč 

Celkové zdroje                                                                                                 416 596 tis. Kč 

 

Výdaje celkem po konsolidaci                                                                         416 596 tis. Kč 

V tom: běžné výdaje                                                                                         283 439 tis. Kč  

            Kapitálové výdaje                                                                                 133 157 tis. Kč 

V průběhu roku byl rozpočet  zvýšen o 113 040 tis. Kč na celkový objem 529 636 tis. Kč. 
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Příjmy 

Schválený rozpočet příjmů představoval částku 343 442 tis. Kč. V průběhu roku byl 

navýšen o 112 592 tis. Kč na celkový objem 456 034 tis. Kč. Skutečné plnění za rok 

2009 činí 462 467 tis. Kč, tj. 101,4 % k upravovanému rozpočtu.  

V následujících grafech je zachycena struktura rozpočtů příjmů a financování MOb MoaP 

(v tis. Kč)  a struktura rozpočtu výdajů MOb MoaP (v tis. Kč) 

 

 

 

Graf č. 1 – Návrh rozpočtu příjmů pro rok 2009  [9] 
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Výdaje 

Schválený rozpočet výdajů představoval částku 416 596 tis. Kč. V průběhu roku 2008 

byl rozpočet zvýšen o 113 040 tis.. Kč na celkový objem 529 636 tis. Kč. Skutečnost 

činila 505 386  tis. Kč, tj. 95,4 % k upravenému rozpočtu. 

 

Graf č. 2  – Návrh rozpočtu výdajů pro rok 2009 [9] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V roce 2009 hospodaření městského obvodu skončilo přebytkem – ziskem ve výši 

23 982 tis. Kč. (9) 

6.2.  Kontrola hospodaření s obecním majetkem 

 

Pro řádné a efektivní hospodaření s majetkem obce má zásadní význam kontrola 

dodržování  povinností při hospodaření a nakládání s majetkem obce. Kontrola by 

měla být zaměřená na povinnosti, které jsou stanoveny jak v právních předpisech, tak 

v předpisech vnitřních. Právními předpisy jsou v prvé řadě příslušná majetkoprávní 

ustanovení zákona o obcích a rozpočtových pravidel územních rozpočtů.. Předmětem  

kontroly jsou ale také povinnosti, které pro hospodaření s majetkem obce vyplývají i 

z jiných právních předpisů. Vnitřními předpisy jsou vnitřní předpisy vydané  obcí, či 
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příspěvkovou organizací  obce spravující obecní majetek, tak vnitřní předpisy vydané obcí 

jako zřizovatelem těchto organizací. Konečně předmětem kontroly by měla být rovněž 

sama kontrolní činnost, resp. její provádění. 

 

V městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz je kontrolou pověřeno oddělení 

interního auditu a finanční kontroly. Toto oddělení vykonává kontrolu se zaměřením na 

hospodaření s finančními a hmotnými prostředky, zajišťuje provádění interního auditu a 

plnění povinností vyplývajících z právních předpisů nebo uložených na základě těchto 

předpisů. Provádí kontrolu hospodaření  příspěvkových organizací, které obvod zřídil. 

Oznamuje orgánům činným v trestním řízení podezření z trestné činnosti, zjištěné 

v průběhu provádění kontroly nebo interního auditu. 

 

Oddělení na úseku interního auditu: 

• Zavádí, udržuje a zdokonaluje vnitřní kontrolní systém podle zákona o  finanční 

kontrole a prověřuje jeho účinnost, provádí pravidelné ověřování rizikových okruhů 

činností městského obvodu, ověřování, přezkoumávání a vyhodnocování operací 

městského obvodu a vnitřního kontrolního systému formou interního auditu 

• Zajišťuje pracování střednědobých a ročních plánů interního auditu a předkládá je 

ke schválení starostovi 

• Podává v souvislosti s výkonem vnitřního auditu podněty ke změně, popř. zrušení 

platných interních řídících aktů a právních předpisů u příslušných státních orgánů 

• Podílí se ve spolupráci s odbory úřadu na hodnocení přiměřenosti a účinnosti 

vnitřního kontrolního systému úřadu dle zákona o finanční kontrole 

• Zajišťuje ve spolupráci s odbory úřadu  zpracování a předkládání souhrnných  

výročních zpráv o výsledcích finančních kontrol za městský obvod primátorovi 

města dle zákona o finanční kontrole, rozsahu daném prováděcí vyhláškou 

k tomuto zákonu 

• Zpracovává zprávy a vyhodnocuje výsledky svých zjištění z provedených auditů 

s doporučením k přijetí opatření ke zdokonalení kvality vnitřního kontrolního 

systému, k předcházení nebo zmírnění rizik a k přijetí opatření k nápravě zjištěných 

nedostatků starostovi 
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Oddělení na úseku kontroly: 

• Kontroluje příspěvkové organizace, které městský obvod zřídil, v souladu se 

zvláštními zákony (např. zákon č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů), z hlediska dodržování právních 

a ostatních předpisů a plnění usnesení orgánů městského obvodu 

• Provádí finanční a veřejnoprávní kontrolu v souladu se zákonem o finanční 

kontrole a zákonem č. 552/1991 Sb., o státní kontrole v platném znění, u 

příspěvkových organizací, které městský obvod zřídil a u žadatelů nebo příjemců 

veřejné finanční podpory, poskytované z rozpočtu městského obvodu 

• Kontroluje hospodaření s finančními a hmotnými prostředky a plnění povinností 

vyplývající ze zákonů a jiných právních  předpisů 

• Provádí kontrolní činnost dle starostou schváleného plánu 

• Eviduje a zakládá výsledky kontrol ostatních odborů a vnějších orgánů 

• Podává v souvislosti s výkonem kontroly podněty ke změně, popř. zrušení platných 

interních řídících aktů a předpisů 

• Zpracovává souhrnnou správu o výsledcích provedených finančních kontrol. 

 

Údaje o ročním hospodaření obce se dle ustanovení § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů zpracovávají 

do závěrečného účtu. V tomto jsou za uplynulý kalendářní rok obsaženy údaje o plnění 

rozpočtu příjmů a výdajů  podle rozpočtové skladby a o dalších finančních operacích 

včetně tvorby a použití fondů, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření obce a jimi 

zřízených nebo založených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem. Součástí 

závěrečného účtu je rovněž vyúčtování finančních vztahů ke státními rozpočtu, rozpočtům 

krajů, obcí, státním fondům a jiným rozpočtům a k hospodařením dalších osob. 

 

Obec je povinna dát se přezkoumat své hospodaření  za uplynulý kalendářní rok. 

Přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok na požádání obce krajský úřad 

nebo na základě zadání auditor či auditorská společnost (dle zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů). V případě městského obvodu Moravská Ostrava a 
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Přívoz je přezkoumání hospodaření prováděno na základě  smlouvy, kterou uzavřelo 

Statutární město Ostrava se  společností TOP AUDITING, s.r.o. se sídlem Kotlářská 

931/53 Brno. Za rok 2008 a 2009  při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny vážné 

chyby a nedostatky. 

 
 
Přezkoumání hospodaření upravuje zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření   

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Podle ustanovení § 2 odst. 1 

tohoto zákona jsou předmětem přezkoumání údaje o ročním hospodaření územního celku, 

tvořící součást závěrečného účtu .  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je podle 

ustanovení § 17 odst. 5 zákona č. 250/2000 sb. součástí závěrečného účtu při jeho 

projednávání v orgánu obce.  Návrh závěrečného účtu městského obvodu Moravská 

Ostrava a Přívoz musí být vhodným způsobem zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů před 

jeho projednáním v zastupitelstvu městského obvodu. Připomínky k závěrečnému účtu 

mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně na 

zasedání zastupitelstva městského obvodu. 

 

7. ZÁVĚR 
 
Cílem bakalářské práce bylo popsat nemovitý majetek statutárního města Ostravy, 

městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, proces nabývání a způsoby jeho využití 

v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích a obecně závaznou vyhláškou č. 11/2000, 

kterou se vydává Statut města Ostravy. K tomuto jsem využila své praktické zkušenosti a 

informace z odboru majetkového a odboru financí a rozpočtu úřadu městského obvodu 

Moravská Ostrav a Přívoz a Útvaru hlavního architekta Magistrátu města Ostravy.  Jako 

jeden z prvních městských obvodů statutárního města Ostravy se  městský obvod 

Moravská Ostrava a Přívoz začal zabývat privatizací nemovitého majetku dle zákona        

č. 72/1994 Sb. (zákon o vlastnictví  bytů, ve znění pozdějších předpisů), a to nejen 

privatizací domů a pozemků jako celku (prodej družstvu), ale i dle výše uvedeného zákona 

prodejem jednotlivým původním nájemcům bytových jednotek včetně společných částí 

domů jako celku. Prioritou tohoto městského obvodu bylo privatizovat jednotlivé bytové 

jednotky. 



Jana Babuláková: Nemovitý majetek, jeho nabývání a hospodaření ve Statutárním městě 
Ostrava, městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

2011  30  

 

Povinností obce dle § 38 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích je účelně  a hospodárně využívat  

svůj majetek  v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími  ze zákonem vymezené 

působnosti, dále rovněž pečovat o zachování a rozvoj svého majetku, chránit jej před 

zničením, poškozením nebo zcizením. Velká část příjmů z prodeje a pronájmu nemovitého 

majetku byla použita k financování jeho oprav a údržby, jedná se zejména o opravy a 

údržbu bytového fondu, veřejných prostranství, zeleně a místních komunikací. Jako příklad 

lze uvést realizaci  „Regenerace sídliště Šalamouna – 1. etapa“ v lokalitě ulic Zelená, 

Nedbalova, Dr. Malého, Hornických učňů, Gajdošova, Vítkovická a Petra Křičky v  

Moravské Ostravě. V rámci této regenerace byly  rekonstruovány a zřízeny nové chodníky, 

vozovky, byla vybudována nová miniokružní křižovatka, zřízená nová parkovací místa a 

rekonstruovány zastávky MHD. 

 

Pro informaci uvádím stručně přehled nemovitého majetku, který byl ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz před privatizací 

nemovitého majetku, tj. v roce 1997. 

 

 

Tabulka č. 1 – přehled nemovitého majetku SMO, MOb MOaP před privatizací – rok 1997 

 

Nemovitý majetek SMO, Mob MOaP 
  

Stav nemovitého majetku před privatizací - rok 
1997 

Počet domů vč. pozemků 935 

z toho                         obytných 849 

neobytných 86 

počet bytů vč. pozemků 10 000 

počet nebytových prostor 605 

počet volných pozemků 4 545 
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V následujícím přehledu jsou uvedeny pohyby nemovitého majetku SMO, MOb MOaP 

v roce 2008 a 2009. 

 

Tabulka č. 2 – pohyb nemovitého majetku v roce 2008 

Pohyb nemovitého majetku - rok 2008   

Prodeje počet příjem z prodeje celkem 

domy jako celek vč.pozemku   1 2 065 888 Kč 

bytové jednotky 265             52 287 840 Kč 

volné pozemky   8 8 371 226 Kč 

Pronájmy počet příjem z pronájmu celkem 

bytové jednotky  70              38 012 560 Kč 

nebytové prostory 405 43 638 550 Kč 

volné pozemky 1053  8 403 483 Kč 

smlouvy o zřízení věcného břemene   30     679 659 Kč 
 
 
 
Tabulka č. 3 – pohyb nemovitého majetku v roce 2009 
 

Pohyb nemovitého majetku - rok 2009   

Prodeje počet příjem z prodeje celkem 

domy jako celek vč.pozemku    6 2 912 703 807 Kč 

bytové jednotky 131      33 420 860 Kč 

volné pozemky   7        3 528 329 Kč 

Pronájmy počet příjem z pronájmu celkem 

bytové jednotky  67     41 798 400 Kč 

nebytové prostory 399      43 004 592 Kč 

volné pozemky 1226        9 095 658 Kč 

smlouvy o zřízení věcného břemene    27        1 689 732 Kč 
 
 
V letech 2008 – 2009 nebyla  převedena do vlastnictví statutárního města Ostravy, 
městského obvodu  Moravská Ostrava a Přívoz  žádná nemovitost. 
 
 
Současný stav nemovitého majetku statutárního města Ostravy, městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz je patrný z následující tabulky. 
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Tabulka č.  4 – současný stav nemovitého majetku SMO, MOb MOaP 
 

Stav nemovitého majetku - současný stav 
Počet domů vč. pozemků (pod nimi) 156 

z toho obytných 118 
neobytných 38 

počet bytů vč. pozemků 1 748 

počet nebytových prostor 350 

počet volných pozemků 1 410 

 
 
Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz je centrálním obvodem statutárního města 

Ostravy. Z uvedeného přehledu nemovitého majetku  je patrné, že městský obvod 

Moravská Ostrava a Přívoz velkou část svého  majetku již privatizoval, konkrétně např. u 

prodeje domů včetně pozemků došlo k úbytku o celých 83 %.  Ve svém vlastnictví si 

ponechal minimum bytových domů a nebytových prostor, jejichž pronájem je trvalým  

zdrojem příjmů obce a  dále občanské vybavenosti – domy s pečovatelskou službou pro 

seniory a ubytovny pro sociálně slabé občany. 

 

Domnívám se, že důsledkem  privatizace nemovitého majetku v minulém volebním 

období, zejména bytového fondu došlo v tomto městském obvodu k velmi pozitivnímu 

zvelebení nejen privatizovaných obytných domů včetně funkčních celků, ale i domů, které 

zůstaly ve vlastnictví obce  a  veřejných prostranství. Jako příklady lze uvést významný 

krajinný prvek – park  Komenského sady, dále Sad Milady Horákové, Husův sad, 

rekonstrukce kapličky Sv. Alžběty v Husově sadu, rekonstrukce Masarykova a Jiráskova 

náměstí v samotném centru města, rekonstrukce nám. Svatopluka Čecha, vlaková zastávka 

a podchod na ul. Stodolní. Velká část finančních prostředků byla investována  do oprav a 

modernizací mateřských a základních škol, budovy a zahrady domů s pečovatelskou 

službou. 

 

V současném volebním období je hlavním záměrem zvolené samosprávy aby městský 

obvod dále vzkvétal, důsledněji pečoval o zachování a rozvoj svého majetku a  

hospodárněji  s tímto  svým majetkem nakládal. Prioritou není prodej nemovitého majetku, 

nevýhodný pronájem nebo bezplatné užívání. Na základě inventarizace majetku hodlá 
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vypracovat koncepci účelného využití.  Při prodeji a nájmu majetku budou příslušné 

orgány obce posuzovat nejen výši ceny, ale také  konkrétní podnikatelský zájem. Již teď  je 

zřejmé, že projekty ve veřejném zájmu budou mít přednost. Postoj samosprávy bude také 

proti změnám smluvních podmínek v průběhu trvání smluvního vztahu, které by byly více 

či méně v neprospěch městského obvodu,  naopak bude maximálně využívat smluvních 

sankcí a pokut.  Zásadní změnou od podzimních voleb 2010 je rovněž skutečnost, že 

finanční prostředky z nájmu obecních bytů budou investovány výhradně jenom  do rozvoje 

a modernizace bytových domů ve správě městského obvodu. Velké investiční akce jsou 

v současné době spolufinancovány z rozpočtu statutárního města Ostravy, dotací z fondů 

Evropské unie či státního rozpočtu. Stávající samospráva městského obvodu Moravská 

Ostrava a Přívoz preferuje v současné době  uzavírání nájemních vztahů před prodejem 

obecních nemovitostí. 

 

 Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz  vždy ve své činnosti 

dodržoval ustanovení  příslušných zákonů a vyhlášek. O tomto svědčí i výsledky 

hospodaření v minulých letech volebního období a prováděné kontroly s hospodařením 

majetku městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. 
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