
Statutární město Ostrava 

městský obvod Vítkovice 
zastupitelstvo městského obvodu 

Usnesení 

 

Strana 1 

Usnesení 
16. zasedání zastupitelstva městského obvodu 
konaného dne 11.03.2013 

  

čís. 0313/ZMOb-Vit/1014/16 
- 

0340/ZMOb-Vit/1014/16 

  
  

  

  

 

  

  

  

 

______________________________ 

Petr Dlabal 
starosta 

  

  

  
 

______________________________ 

Ing. Leoš Adamík 
místostarosta 

  

  

  
 

  
  



Statutární město Ostrava 

městský obvod Vítkovice 
zastupitelstvo městského obvodu 

Usnesení 

 

Strana 2 

Přehled usnesení zastupitelstva městského obvodu dle čísel ze dne: 11.03.2013 

  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název 

0313/ZMOb-Vit/1014/16 OVVaK/ZMOb/
0012/13 

Ověření zápisu z 15. zasedání Zastupitelstva MOb 
Vítkovice konaného dne 17. 12. 2012 

0314/ZMOb-Vit/1014/16 OVVaK/ZMOb/
0014/13 

Program jednání 16. zasedání Zastupitelstva MOb 
Vítkovice konaného dne 11. března 2013 

0315/ZMOb-Vit/1014/16 OVVaK/ZMOb/
0009/13 

Zprávy o činnosti Policie ČR, obvodní 
oddělení,Ostrava-Vítkovice a Městské policie, 
služebna Vítkovice za 2. pololetí 2012 

0316/ZMOb-Vit/1014/16 OVVaK/RMOb/
0027/13 

Projednání dotazů, připomínek a podnětů 
vznesených na 15. zasedání Zastupitelstva MOb 
Vítkovice dne 17. 12. 2012 

0317/ZMOb-Vit/1014/16 OVVaK/ZMOb/
0002/13 

Zápis z 11. jednání kontrolního výboru ZMOb 
Vítkovice ze dne 25. 1. 2013 

0318/ZMOb-Vit/1014/16 OVVaK/ZMOb/
0004/13 

Informativní zpráva o plnění usnesení ZMOb 
Vítkovice za 2. pololetí roku 2012. 

0319/ZMOb-Vit/1014/16 OVVaK/ZMOb/
0017/13 

Přehled stížností a podnětů podaných ve II. pololetí 
2012 

0320/ZMOb-Vit/1014/16 FRaŠ/ZMOb/00
02/13 

Zápis z 12. zasedání Finančního výboru MOb 
Vítkovice 

0321/ZMOb-Vit/1014/16 FRaŠ/ZMOb/00
09/13 

Prominutí smluvní pokuty - Ruská 25 

0322/ZMOb-Vit/1014/16 FRaŠ/ZMOb/00
05/13 

Povolení splátkového kalendáře a prominutí 
smluvní pokuty - Zengrova 20 

0323/ZMOb-Vit/1014/16 FRaŠ/ZMOb/00
12/13 

Revokace části usnesení č. 298/15 

0324/ZMOb-Vit/1014/16 FRaŠ/ZMOb/00
02/12 

Půjčky ze sociálního fondu 

0325/ZMOb-Vit/1014/16 FRaŠ/ZMOb/00
04/13 

Finanční dar pro Janáčkův máj, o.p.s. 

0326/ZMOb-Vit/1014/16 FRaŠ/ZMOb/00
03/13 

Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových 
organizací zřízených MOb Vítkovice 

0327/ZMOb-Vit/1014/16 KSDaB/ZMOb/
0002/13 

Návrh na uzavření dohod o splátkách pohledávek č. 
OKSDaB/En/55/2013 

0328/ZMOb-Vit/1014/16 MaFK/RMOb/0
061/13 

Koupě nemovitostí - budov bez čp/če – garáží v k. 
ú. Zábřeh-VŽ I. 

0329/ZMOb-Vit/1014/16 MaFK/ZMOb/0
006/13 

Koupě nemovitostí - budov bez čp/če – garáží v k. 
ú. Zábřeh-VŽ II. 

0330/ZMOb-Vit/1014/16 MaFK/ZMOb/0
002/13 

Záměr prodat část pozemku v k. ú. Vítkovice - 
Okružní 23 

0331/ZMOb-Vit/1014/16 FRaŠ/ZMOb/00
12/13 

Revokace části usnesení č. 298/15 

0332/ZMOb-Vit/1014/16 MaFK/ZMOb/0
004/13 

Prodej pozemků v k. ú. Zábřeh-VŽ - u Štramberské 
41, Ostrava-Vítkovice 
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0333/ZMOb-Vit/1014/16 MaFK/ZMOb/0
010/13 

Prodej pozemků v k. ú. Vítkovice - Obránců míru 
66/Ryskova 3 

0334/ZMOb-Vit/1014/16 MaFK/ZMOb/0
009/13 

Prodej pozemků v k. ú. Vítkovice - Obránců míru 
63/Kovářská 8 

0335/ZMOb-Vit/1014/16 MaFK/ZMOb/0
001/13 

Nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat 
nemovitost - pozemek parc. č. p. 1524, v k.ú. 
Zábřeh-VŽ 

0336/ZMOb-Vit/1014/16 MaFK/RMOb/0
075/13 

Dohoda o předkupním právu-Sirotčí 45A, Ostrava-
Vítkovice 

0337/ZMOb-Vit/1014/16 OVVaK/ZMOb/
0006/12 

Informativní zpráva o činnosti starosty, RMOb a 
ÚMOb Vítkovice za období IV. čtvrtletí 2012 

0338/ZMOb-Vit/1014/16 OVVaK/ZMOb/
0010/13 

Navrh na doplnění počtu členů finančního výboru 

0339/ZMOb-Vit/1014/16 KSDaB/ZMOb/
0001/13 

Výstavba “Hřiště U Nádraží”, na pozemku p.č. 
195/1, k.ú. Vítkovice , Ostrava-Vítkovice- žádost o 
dotační příspěvek-Oranžové hřiště 

0340/ZMOb-Vit/1014/16 OVVaK/ZMOb/
0018/13 

Úkol pro kontrolní výbor 

  
OVVaK/ZMOb/0012/13 
Ověření zápisu z 15. zasedání Zastupitelstva MOb Vítkovice konaného dne 17. 12. 
2012 
  
Usnesení číslo: 0313/ZMOb-Vit/1014/16 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) schvaluje 
  ústní zprávu pana Ing. Kamila Bednáře a pana Karola Hercíka, ak. malíře o ověření zápisu z 

15. zasedání Zastupitelstva MOb Vítkovice konaného dne 17. 12. 2012. 
 

OVVaK/ZMOb/0014/13 
Program jednání 16. zasedání Zastupitelstva MOb Vítkovice konaného dne 11. března 
2013 
  
Usnesení číslo: 0314/ZMOb-Vit/1014/16 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) schvaluje 
  doplněný program jednání 16. zasedání Zastupitelstva MOb Vítkovice konaného dne 11. 03. 

2013. 
 

OVVaK/ZMOb/0009/13 
Zprávy o činnosti Policie ČR, obvodní oddělení,Ostrava-Vítkovice a Městské policie, 
služebna Vítkovice za 2. pololetí 2012 
  
Usnesení číslo: 0315/ZMOb-Vit/1014/16 

 

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

Vítkovice za 2. pololetí 2012. 
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OVVaK/RMOb/0027/13 
Projednání dotazů, připomínek a podnětů vznesených na 15. zasedání Zastupitelstva 
MOb Vítkovice dne 17. 12. 2012 
  
Usnesení číslo: 0316/ZMOb-Vit/1014/16 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) bere na vědomí 
  informativní zprávu k dotazům, připomínkám a podnětům vznesených na 15. zasedání 

Zastupitelstva MOb Vítkovice dne 17. 12. 2012. 
 

OVVaK/ZMOb/0002/13 
Zápis z 11. jednání kontrolního výboru ZMOb Vítkovice ze dne 25. 1. 2013 
  
Usnesení číslo: 0317/ZMOb-Vit/1014/16 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) bere na vědomí 
  Zápis z jednání kontrolního výboru ZMOb Vítkovice ze dne 25. 1. 2013. 

 
OVVaK/ZMOb/0004/13 
Informativní zpráva o plnění usnesení ZMOb Vítkovice za 2. pololetí roku 2012. 
  
Usnesení číslo: 0318/ZMOb-Vit/1014/16 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) bere na vědomí 
  informativní zprávu o plnění usnesení ZMOb Vítkovice za 2. pololetí roku 2012. 

 
OVVaK/ZMOb/0017/13 
Přehled stížností a podnětů podaných ve II. pololetí 2012 
  
Usnesení číslo: 0319/ZMOb-Vit/1014/16 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) bere na vědomí 
  přehled stížností a podnětů podaných na ÚMOb Vítkovice v době od 01. 07. 2012 do 31. 12. 

2012. 
 

FRaŠ/ZMOb/0002/13 
Zápis z 12. zasedání Finančního výboru MOb Vítkovice 
  
Usnesení číslo: 0320/ZMOb-Vit/1014/16 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) bere na vědomí 
  Zápis z 12. zasedání Finančního výboru MOb Vítkovice. 
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FRaŠ/ZMOb/0009/13 
Prominutí smluvní pokuty - Ruská 25 
  
Usnesení číslo: 0321/ZMOb-Vit/1014/16 
Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) rozhodlo 
  prominout 75 % (tj. 209.119 tis. Kč z nežalované částky) smluvní pokutu ve výši 299.970,60 

za pozdní úhradu kupní ceny nemovitosti, budovy č.p. 92 na pozemku parc. č. 896 zast. pl. a 
nádvoří, na adrese Ruská 25, Ostrava - Vítkovice společnosti RIST Trade, spol. s r. o. se 
sídlem Zborovská 21/1876, Ostrava, zastoupené jednatelem panem Todorem Rističem. 

 
FRaŠ/ZMOb/0005/13 
Povolení splátkového kalendáře a prominutí smluvní pokuty - Zengrova 20 
  
Usnesení číslo: 0322/ZMOb-Vit/1014/16 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) rozhodlo 
  povolit úhradu druhé splátky kupní ceny nemovitosti, budovy č.p. 677 na pozemku parc. č. 

345/2 zast. pl. a nádvoří na adrese Zengrova 20, Ostrava - Vítkovice, ve výši Kč 119.880,00 
formou měsíčních splátek po Kč 5.000,00 slečně XXXXX XXXXXXXXX, nar. 
XXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXX; 

2) rozhodlo 
  neprominout smluvní pokutu za neuhrazení kupní ceny nemovitosti, budovy č.p. 677 na 

pozemku parc.č. 345/2 zast. pl. a nádvoří, na adrese Zengrova 20, Ostrava - Vítkovice slečně 
XXXXXX, nar. XX. XX. XXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXX; 

3) zmocňuje 
  starostu MOb Vítkovice k podpisu dohody o splátkách dle tohoto usnesení. 

 
FRaŠ/ZMOb/0012/13 
Revokace části usnesení č. 298/15 
  
Usnesení číslo: 0323/ZMOb-Vit/1014/16 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) schvaluje  
  revokaci části usnesení č. 298/15, odst. 3, v třetí odrážce se mění příjemce dotace z FC 

Vítkovice, a. s., Závodní 2891/86, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČO: 258 291 90 na FC 
Vítkovice 1919 o. s., 30. dubna 560/11, 702 00 Ostrava, IČO: 228 814 25. 

 
FRaŠ/ZMOb/0002/12 
Půjčky ze sociálního fondu 
  
Usnesení číslo: 0324/ZMOb-Vit/1014/16 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) rozhodlo 
  v souladu se zásadami Sociálního fondu MOb Vítkovice o poskytnutí půjčky ze sociálního 

fondu, pro: 
• pí XXXXXX XXXXXXXXXX               20.000,00 Kč 
• pí XXXXXXX XXXXXXXXXXXX       20.000,00 Kč 
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• pí XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX     20.000,00 Kč; 
2) zmocňuje 
  starostu MOb Vítkovice k podpisu smlouvy dle tohoto usnesení. 

 
FRaŠ/ZMOb/0004/13 
Finanční dar pro Janáčkův máj, o.p.s. 
  
Usnesení číslo: 0325/ZMOb-Vit/1014/16 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) rozhodlo 
  poskytnout finanční dar pro Janáčkův máj, o.p.s., ul. 28. října 124/2556, 702 00 Ostrava-

Moravská Ostrava, IČ 26807882 ve výši 10 000 Kč; 
2) schvaluje 
  rozpočtové opatření:  

zvýší se financování na pol. 8115 ORJ 41     o 10 tis. Kč  
zvýší se výdaje na § 3312 pol. 5221 ORJ 41 o 10 tis. Kč; 

3) zmocňuje 
  starostu MOb Vítkovice k podpisu darovací smlouvy dle tohoto usnesení. 

 
FRaŠ/ZMOb/0003/13 
Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací zřízených MOb Vítkovice 
  
Usnesení číslo: 0326/ZMOb-Vit/1014/16 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) schvaluje 
  • Dodatek č. 9 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Ostrava-

Vítkovice, Šalounova 56 
• Dodatek č. 10 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola Ostrava-

Vítkovice, Prokopa Velikého 37; 
2) zmocňuje 
  starostu MOb Vítkovice a místostarostu MOb Vítkovice k podpisu dodatku č. 9 a dodatku č. 10 

ke zřizovacím listinám dle tohoto usnesení; 
3) ukládá 
  kontrolnímu výboru ZMOb Vítkovice prověřit nákup 6 ks notebooků, které jsou uvedeny 

v přírůstcích ZŠ Šalounova na účtu 028 v předloženém materiálů, jako 5 ks notebooků + 1 ks 
notebooku. 

 
KSDaB/ZMOb/0002/13 
Návrh na uzavření dohod o splátkách pohledávek č. OKSDaB/En/55/2013 
  
Usnesení číslo: 0327/ZMOb-Vit/1014/16 

 

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

ve výši: 
- 46.744,- Kč s paní XXXXXXXXX XXXXXXXXX, bytem XXXXX XXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXX 
- 58.646,- Kč s panem XXXXXXXX XXXXXXX, bytem XXXXXXX XXX 
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XXXXXXXXXXXXXXXXXX; 
2) rozhodlo 
  neuzavřít dohodu o splátkách pohledávek z nájmu bytu se lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců 

ve výši: 
- 93.690,- Kč s paní XXXXXX XXXXXXXX, bytem XXXXXXXX XXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXX; 

3) zmocňuje 
  starostu MOb Vítkovice k podpisu dohod o splátkách pohledávek z nájmu bytu dle tohoto 

usnesení; 
4) konstatuje, že 
  tento souhlas Zastupitelstva MOb Vítkovice se uděluje za podmínky, že dohoda bude uzavřena 

nejpozději do 30-ti dnů od doručení rozhodnutí Zastupitelstva MOb Vítkovice s výzvou k 
podpisu dohody o splátkách pohledávek. Marným uplynutím této lhůty souhlas Zastupitelstva 
MOb Vítkovice zaniká. 

 
MaFK/RMOb/0061/13 
Koupě nemovitostí - budov bez čp/če – garáží v k. ú. Zábřeh-VŽ I. 
  
Usnesení číslo: 0328/ZMOb-Vit/1014/16 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) rozhodlo 
  1. 1.  

o koupi nemovitosti: budovy bez čp/če - garáže stojící na pozemku parc. č. st. 1638, zast.pl. v 
k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice, od fyzické osoby – paní XXXX 
XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXX XXXXX XX XX XXXXX 
XX XX XXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXX XX, za sjednanou kupní cenu ve výši 
30.000,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena do 30 dnů od právní moci rozhodnutí 
katastrálního úřadu o vkladu vlastnického práva. 
1. 2.  
o koupi nemovitosti: budovy bez čp/če - garáže stojící na pozemku parc. č. st. 2930, zast.pl. v 
k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice, od podílových spoluvlastníků -
fyzických osob:  pana XXXXXX XXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, trvale bytem 
XXXXXXXX XX XX XXXX XX XX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX 
XX, (vlastník id. 1/2), a paní XXXXX XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, trvale bytem 
XXXXXXXX XX XX XXXX XX XX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX 
XX,(vlastník id.1/2), za sjednanou kupní cenu ve výši 30.000,- Kč (cena každého podílu činí 
15.000,- Kč) s tím, že kupní cena bude uhrazena do 30 dnů od právní moci rozhodnutí 
katastrálního úřadu o vkladu vlastnického práva. 
1. 3.  
o koupi nemovitosti: budovy bez čp/če - garáže stojící na pozemku parc. č. st. 2931, zast.pl. v 
k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice, od fyzické osoby – pana XXXX 
XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XX XX 
XXXXX XX XX XX XXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXX XX, 
za sjednanou kupní cenu ve výši 40.000,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena do 30 dnů od 
právní moci rozhodnutí katastrálního úřadu o vkladu vlastnického práva. 
1. 4.  
o koupi nemovitosti: budovy bez čp/če - garáže stojící na pozemku parc. č. st. 2932, zast.pl. v 
k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice, od fyzické osoby – paní XXXX XXXXX 



Statutární město Ostrava 

městský obvod Vítkovice 
zastupitelstvo městského obvodu 

Usnesení 

 

Strana 8 

XXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXX XX XX XXXXX XX XX 
XX XXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXX XX, 
za sjednanou kupní cenu ve výši 30.000,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena do 30 dnů od 
právní moci rozhodnutí katastrálního úřadu o vkladu vlastnického práva. 
1. 5.  
o koupi nemovitosti: budovy bez čp/če - garáže stojící na pozemku parc. č. st. 3835, zast.pl. v 
k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice, od fyzické osoby – paní XXXX XXXX 
XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXX XX XX XXXXX XX XX 
XXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXX XX, 
za sjednanou kupní cenu ve výši 49.000,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena do 30 dnů od 
právní moci rozhodnutí katastrálního úřadu o vkladu vlastnického práva. 
1. 6.  
o koupi nemovitosti: budovy bez čp/če - garáže stojící na pozemku parc. č. st. 3927, zast.pl. v 
k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice, od fyzické osoby – pana XXXXXX 
XXXXX, nar. XXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXX XXXXXX XX XX XXXXX XX 
XX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXX XX, 
za sjednanou kupní cenu ve výši 30.000,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena do 30 dnů od 
právní moci rozhodnutí katastrálního úřadu o vkladu vlastnického práva. 
1. 7.  
o koupi nemovitosti: budovy bez čp/če - garáže stojící na pozemku parc. č. st. 2916, zast.pl. v 
k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice, od fyzické osoby – pana 
XXXXXXXXXX XXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXX XX 
XX XXXX XX XX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXX XX, 
za sjednanou kupní cenu ve výši 39.000,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena do 30 dnů od 
právní moci rozhodnutí katastrálního úřadu o vkladu vlastnického práva. 
1. 8.  
o koupi nemovitosti: budovy bez čp/če - garáže stojící na pozemku parc. č. st. 3853, zast.pl. v 
k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice, od fyzické osoby – pana XXXXXX 
XXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXX XX XX XXXXX XX XX 
XX XXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXX XX, 
za sjednanou kupní cenu ve výši 35.000,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena do 30 dnů od 
právní moci rozhodnutí katastrálního úřadu o vkladu vlastnického práva. 
1. 9.  
o koupi nemovitosti: budovy bez čp/če - garáže stojící na pozemku parc. č. st. 3855, zast.pl. v 
k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice, od fyzické osoby – pana XXXXX 
XXXXX, nar. XXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXX XX XX XXXX XX XX XXXX 
XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXX XX, 
za sjednanou kupní cenu ve výši 55.000,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena do 30 dnů od 
právní moci rozhodnutí katastrálního úřadu o vkladu vlastnického práva. 
1. 10.  
o koupi nemovitosti: budovy bez čp/če - garáže stojící na pozemku parc. č. st. 3856, zast.pl. v 
k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice, od fyzické osoby – pana XXXXX 
XXXXX, nar. XXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXX XX XX XXXX XX XX XXXX 
XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXX XX, 
za sjednanou kupní cenu ve výši 55.000,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena do 30 dnů od 
právní moci rozhodnutí katastrálního úřadu o vkladu vlastnického práva. 
1. 11.  
o koupi nemovitosti: budovy bez čp/če - garáže stojící na pozemku parc. č. st. 2940, zast.pl. v 
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k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice, od fyzické osoby – pana XXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXX XX XX 
XXXXX XX XX XX XXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXX XX, 
za sjednanou kupní cenu ve výši 30.000,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena do 30 dnů od 
právní moci rozhodnutí katastrálního úřadu o vkladu vlastnického práva. 
1. 12.   
o koupi nemovitosti: budovy bez čp/če - garáže stojící na pozemku parc. č. st. 3837, zast.pl. v 
k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice, od spoluvlastníků (SJM) - fyzických 
osob: pana XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, trvale bytem 
XXXXXXX XX XX XXXXX XX XX XXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXX XX, a 
paní XXXX XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXX XX XX 
XXXXX XX XX XXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXX XX,  
za sjednanou kupní cenu ve výši 45.000,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena do 30 dnů od 
právní moci rozhodnutí katastrálního úřadu o vkladu vlastnického práva. 
1. 13.  
o koupi nemovitosti: budovy bez čp/če - garáže stojící na pozemku parc. č. st. 3841, zast.pl. v 
k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice, od spoluvlastníků (SJM) - fyzických 
osob: pana XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, trvale bytem 
XXXXX XXXXXXXX XX XX XXXXX XX XX XX XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 
XXX XX, a paní XXXX XXXXX, nar. XXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX 
XXXXXXXX XX XX XXXXX XX XX XX XXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXX XXXX 
za sjednanou kupní cenu ve výši 45.000,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena do 30 dnů od 
právní moci rozhodnutí katastrálního úřadu o vkladu vlastnického práva. 
1. 14.  
o koupi nemovitosti: budovy bez čp/če - garáže stojící na pozemku parc. č. st. 3849, zast.pl. v 
k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice, od spoluvlastníků (SJM) - fyzických 
osob: pana XXXXXX XXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, trvale bytem 
XXXXXXXXXX XX XX XXXX XX XX XXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXX XX, 
a paní XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, trvale bytem 
XXXXXXXXXX XX XX XXXX XX XX XXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXX 
XX,  
za sjednanou kupní cenu ve výši 40.000,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena do 30 dnů od 
právní moci rozhodnutí katastrálního úřadu o vkladu vlastnického práva. 
1. 15.  
o koupi nemovitosti: budovy bez čp/če - garáže stojící na pozemku parc. č. st. 4380, zast.pl. v 
k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice, od spoluvlastníků (SJM) - fyzických 
osob: pana XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, trvale bytem 
XXXXXXXXXXXX XX XX XXXXX XX XX XXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 
XXX XX, a paní XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, trvale bytem 
XXXXXXXXXXXX XX XX XXXXX XX XX XXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 
XXX XXXX 
za sjednanou kupní cenu ve výši 35.000,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena do 30 dnů od 
právní moci rozhodnutí katastrálního úřadu o vkladu vlastnického práva. 
1. 16.  
o koupi nemovitosti: budovy bez čp/če - garáže stojící na pozemku parc. č. st. 3931, zast.pl. v 
k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice, od spoluvlastníků (SJM) - fyzických 
osob: pana XXXX XXXXX XXXXX, nar. XXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXX XX 
XX XXXX XX XX XXX XXXXXXXXX XXXX XXX XX, a paní XXXX XXXXXXX 
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XXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXX XX XX XXXX XX XX XXX 
XXXXXXXXX XXXX XXX XX,  
za sjednanou kupní cenu ve výši 40.000,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena do 30 dnů od 
právní moci rozhodnutí katastrálního úřadu o vkladu vlastnického práva. 
1. 17.  
o koupi nemovitosti: budovy bez čp/če - garáže stojící na pozemku parc. č. st. 3932, zast.pl. v 
k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice, od fyzické osoby – pana XXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, trvale bytem XXXX XXXXXX XX XX 
XXXXX XX XX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXX XX, 
za sjednanou kupní cenu ve výši 38.000,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena do 30 dnů od 
právní moci rozhodnutí katastrálního úřadu o vkladu vlastnického práva. 
1. 18.  
o koupi nemovitosti: budovy bez čp/če - garáže stojící na pozemku parc. č. st. 3934, zast.pl. v 
k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice, od fyzické osoby – pana XXXXXXXXX 
XXXXX, nar. XXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXX XXXXXXX 
XXXXXXXXXX XXXX XXX XX, 
za sjednanou kupní cenu ve výši 39.000,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena do 30 dnů od 
právní moci rozhodnutí katastrálního úřadu o vkladu vlastnického práva. 
1. 19.  
o koupi nemovitosti: budovy bez čp/če - garáže stojící na pozemcích parc. č. st. 3933/1 a parc. 
č. st. 3933/2, zast.pl. v k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice, od fyzické osoby –
pana XXXXXXX XXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, trvale bytem XXXX XXXXXXXX 
XXXXXXX XX XX XXXXX XX XX XXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXX XX, 
za sjednanou kupní cenu ve výši 35.000,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena do 30 dnů od 
právní moci rozhodnutí katastrálního úřadu o vkladu vlastnického práva. 
1. 20.  
o koupi nemovitosti: budovy bez čp/če - garáže stojící na pozemku parc. č. st. 4284, zast.pl. v 
k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice, od fyzické osoby – pana XXXX XXXX 
XXXX, nar. XXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXX XX XX XXXXX XX XX XXX 
XXXXXXXXXXX XXXX XXX XX, 
za sjednanou kupní cenu ve výši 30.000,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena do 30 dnů od 
právní moci rozhodnutí katastrálního úřadu o vkladu vlastnického práva. 
1. 21.  
o koupi nemovitosti: budovy bez čp/če - garáže stojící na pozemku parc. č. st. 2912, zast.pl. v 
k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice, od fyzické osoby – pana 
XXXXXXXXXX XXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXX XXXXXXX 
XX XX XXXXX XX XX XXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXX XX, 
za sjednanou kupní cenu ve výši 35.000,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena do 30 dnů od 
právní moci rozhodnutí katastrálního úřadu o vkladu vlastnického práva. 
1. 22.  
o koupi nemovitosti: budovy bez čp/če - garáže stojící na pozemku parc. č. st. 2925, zast.pl. v 
k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice, od fyzické osoby – paní XXX 
XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXX XX XX XXXXX XX XX 
XXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXX XX, 
za sjednanou kupní cenu ve výši 53.000,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena do 30 dnů od 
právní moci rozhodnutí katastrálního úřadu o vkladu vlastnického práva. 
1. 23.  
o koupi nemovitosti: budovy bez čp/če - garáže stojící na pozemku parc. č. st. 2917, zast.pl. v 
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k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice, od fyzické osoby – pana XXXX 
XXXXXXX XXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXX XX XX 
XXXXX XX XX XX XXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXX XX, 
za sjednanou kupní cenu ve výši 40.000,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena do 30 dnů od 
právní moci rozhodnutí katastrálního úřadu o vkladu vlastnického práva. 
1. 24.  
o koupi nemovitosti: budovy bez čp/če - garáže stojící na pozemku parc. č. st. 3857, zast.pl. v 
k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice, od fyzické osoby – paní XXXX 
XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, trvale bytem U Cementárny č. p. 1274, č. o. 17, 
Ostrava-Vítkovice, PSČ: 703 00, 
za sjednanou kupní cenu ve výši 40.000,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena do 30 dnů od 
právní moci rozhodnutí katastrálního úřadu o vkladu vlastnického práva. 
1. 25.  
o koupi nemovitosti: budovy bez čp/če - garáže stojící na pozemku parc. č. st. 3930, zast.pl. v 
k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice, od fyzické osoby – pana XXXX 
XXXXXX XXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, trvale bytem XXX XXXXXXXXX XX XX 
XXXX XXXXXXXXXXXX XXXX XXX XX, 
za sjednanou kupní cenu ve výši 35.000,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena do 30 dnů od 
právní moci rozhodnutí katastrálního úřadu o vkladu vlastnického práva. 
1. 26.  
o koupi nemovitosti: budovy bez čp/če - garáže stojící na pozemku parc. č. st. 2944, zast.pl. v 
k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice, od fyzické osoby – pana 
XXXXXXXXXX XXXXX, nar. XXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXX XX XX 
XXXXX XX XX XXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXX XX, 
za sjednanou kupní cenu ve výši 45.000,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena do 30 dnů od 
právní moci rozhodnutí katastrálního úřadu o vkladu vlastnického práva. 
1. 27.  
o koupi nemovitosti: budovy bez čp/če - garáže stojící na pozemku parc. č. st. 2934, zast.pl. v 
k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice, od fyzické osoby – pana XXXXX 
XXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXX XXXXXX XX XX XXXXX 
XX XX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXX XX, 
za sjednanou kupní cenu ve výši 53.000,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena do 30 dnů od 
právní moci rozhodnutí katastrálního úřadu o vkladu vlastnického práva. 
1. 28.  
o koupi nemovitosti: budovy bez čp/če - garáže stojící na pozemku parc. č. st. 3842, zast.pl. v 
k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice, od fyzické osoby – pana XXXXXXX 
XXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXX XX XX XXXX XX XX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXX XX, 
za sjednanou kupní cenu ve výši 55.000,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena do 30 dnů od 
právní moci rozhodnutí katastrálního úřadu o vkladu vlastnického práva. 
1. 29.  
o koupi nemovitosti: budovy bez čp/če - garáže stojící na pozemku parc. č. st. 3858, zast.pl. v 
k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice, od fyzické osoby – pana XXXXXX 
XXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXX XXXXXXX XX XX XXXXX 
XX XX XX XXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXX XXX XXX 
za sjednanou kupní cenu ve výši 50.000,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena do 30 dnů od 
právní moci rozhodnutí katastrálního úřadu o vkladu vlastnického práva. 
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1. 30.  
o koupi nemovitosti: budovy bez čp/če - garáže stojící na pozemku parc. č. st. 2938, zast.pl. v 
k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice, od spoluvlastníků (SJM) - fyzických 
osob: pana XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, trvale bytem XX 
XXXXXX XX XX XXXXX XX XX XXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXX XX, a 
paní XXXXXX XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, trvale bytem XX XXXXXX XX XX 
XXXXX XX XX XXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXX XXXX 
za sjednanou kupní cenu ve výši 40.000,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena do 30 dnů od 
právní moci rozhodnutí katastrálního úřadu o vkladu vlastnického práva. 
1. 31.  
o koupi nemovitosti: budovy bez čp/če - garáže stojící na pozemku parc. č. st. 2939, zast.pl. v 
k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice, od spoluvlastníků (SJM) - fyzických 
osob: pana XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, trvale bytem XX 
XXXXXX XX XX XXXXX XX XX XXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXX XX, a 
paní XXXXXX XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, trvale bytem XX XXXXXX XX XX 
XXXXX XX XX XXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXX XXXX 
za sjednanou kupní cenu ve výši 40.000,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena do 30 dnů od 
právní moci rozhodnutí katastrálního úřadu o vkladu vlastnického práva; 

2) zmocňuje 
  starostu MOb Vítkovice k podpisu kupních smluv dle tohoto usnesení. 

 
MaFK/ZMOb/0006/13 
Koupě nemovitostí - budov bez čp/če – garáží v k. ú. Zábřeh-VŽ II. 
  
Usnesení číslo: 0329/ZMOb-Vit/1014/16 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) rozhodlo 
  1. 1. 

o koupi nemovitosti - budovy bez čp/če - garáže stojící na pozemku parc. č. st. 2942, zast.pl. v 
k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice, od fyzické osoby – pana XXXXX 
XXXXX, nar. XXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXX XX XX XXXXX XX XX XXX 
XXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXX XX,  za sjednanou kupní cenu 45.000,- Kč s tím, že 
kupní cena bude uhrazena do 30 dnů od právní moci rozhodnutí katastrálního úřadu o vkladu 
vlastnického práva. 
1. 2. 
o koupi nemovitosti - budovy bez čp/če - garáže stojící na pozemku parc. č. st. 2915, zast.pl. v 
k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice, od podílových spoluvlastníků -
fyzických osob:  pana XXXX XXXX XXXXX XXXX, nar. XXXXXXXXXX, trvale bytem 
XXXXXXXX XX XX XXXX XX XX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX 
XX, (vlastník id. 1/2), a paní XXXX XXXXXXX XXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, trvale 
bytem XXXXX XX XX XXXXX XX XX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX 
XXX XX, (vlastník id. 1/2), za sjednanou kupní cenu 44.000,- Kč (cena každého podílu činí 
22.000,- Kč) s tím, že kupní cena bude uhrazena do 30 dnů od právní moci rozhodnutí 
katastrálního úřadu o vkladu vlastnického práva. 
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MaFK/ZMOb/0002/13 
Záměr prodat část pozemku v k. ú. Vítkovice - Okružní 23 
  
Usnesení číslo: 0330/ZMOb-Vit/1014/16 
Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) rozhodlo 
  o záměru prodat nemovitost - část pozemku parc. č. 223/10, zast. plocha a nádvoří, oddělenou 

geometrickým plánem č. 2033-177/2012 a označenou jako pozemek parc. č. 223/10, zast. 
plocha, o výměře 227 m2 (pod bytovým domem č.p. 616 - Okružní 23), k. ú. Vítkovice, obec 
Ostrava, která tvoří funkčně související celek s uvedeným bytovým domem. 

 
MaFK/ZMOb/0003/13 
Revokace prodeje pozemků v k. ú. Vítkovice – Meziuliční 4 
  
Usnesení číslo: 0331/ZMOb-Vit/1014/16 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) revokuje 
  své US č. 269/13 ze dne 10. 09. 2012 v plném znění. 

 
MaFK/ZMOb/0004/13 
Prodej pozemků v k. ú. Zábřeh-VŽ - u Štramberské 41, Ostrava-Vítkovice 
  
Usnesení číslo: 0332/ZMOb-Vit/1014/16 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) rozhodlo 
  I. 

prodat nemovitost - pozemek parc. č. p. 1521/3, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 65 m2, k. 
ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice, do podílového spoluvlastníctví kupujícím: 
- kupující 1/ (právnická osoba): Tiskárna v Dubí s.r.o., se sídlem Ostrava-Svinov, Františka a 
Anny Ryšových 301/34, PSČ 721 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 19984, IČ: 25829581, zastoupená jednatelem Ing. Pavlem 
Vitáskem, nar. 03.07.1975, kupuje id. podíl na nemovitosti o velikosti 1/2, 
- kupující 2/ (fyzická osoba): XXX XXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem 
XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXX XXX XX, kupuje id. 
podíl na nemovitosti o velikosti 1/2, 
za kupní cenu ve výši Kč 44.760,-- s tím, že kupní cenu uhradí kupující takto: 
- kupující označen jako kupující 1/ uhradí za id. 1/2 nemovitosti Kč 22.380,-- při podpisu 
kupní smlouvy, 
- kupující označen jako kupující 2/ uhradí za id. 1/2 nemovitosti Kč 22.380,-- při podpisu 
kupní smlouvy; 
II. 
prodat nemovitost - pozemek parc. č. p. 1526/1, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 177 m2, 
k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice, 
kupujícímu (právnické osobě) - Tiskárna v Dubí s.r.o., se sídlem Ostrava-Svinov, Františka a 
Anny Ryšových 301/34, PSČ 721 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 19984, IČ: 25829581, zastoupená jednatelem Ing. Pavlem 
Vitáskem, nar. 03.07.1975, 
za kupní cenu ve výši Kč 123.900,-- s tím, že kupní cenu uhradí kupující při podpisu kupní 
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smlouvy; 
III. 
prodat nemovitost - pozemek parc. č. p. 1526/2, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 66 m2, k. 
ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice, 
kupujícímu (právnické osobě) - Tiskárna v Dubí s.r.o., se sídlem Ostrava-Svinov, Františka a 
Anny Ryšových 301/34, PSČ 721 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 19984, IČ: 25829581, zastoupená jednatelem Ing. Pavlem 
Vitáskem, nar. 03.07.1975, 
za kupní cenu ve výši Kč 41.650,-- s tím, že kupní cenu uhradí kupující při podpisu kupní 
smlouvy; 
IV. 
prodat nemovitost - pozemek parc. č. p. 1526/3, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 65 m2, k. 
ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice, 
kupujícímu (fyzické osobě) - panu XXX XXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem 
XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXX XXX XX,  
za kupní cenu ve výši Kč 40.950,-- s tím, že kupní cenu uhradí kupující při podpisu kupní 
smlouvy; 

2) zmocňuje 
  starostu MOb Vítkovice k podpisu kupní smlouvy dle bodu 1. tohoto usnesení. 

 
MaFK/ZMOb/0010/13 
Prodej pozemků v k. ú. Vítkovice - Obránců míru 66/Ryskova 3 
  
Usnesení číslo: 0333/ZMOb-Vit/1014/16 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) rozhodlo 
  a) 

prodat nemovitost - část pozemku parc. č. 403/5, zast. plocha a nádvoří (pod bytovým domem 
č.p. 531 - Obránců míru 66/Ryskova 3), oddělenou geometrickým plánem č. 2011-126/2012 a 
nově označenou jako pozemek parc. č. 403/5, zast. plocha, o výměře 235 m2, k. ú. Vítkovice, 
obec Ostrava, do podílového spoluvlastnictví kupujícím (spoluvlastníkům shora uvedeného 
domu): 
- kupující 1/: XXXXXXX XXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXX XXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXX, id. 1/4 nemovitosti, 
- kupující 2/: XXXX XXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXX XXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXX, id. 1/4 nemovitosti, 
- kupující 3/:XXXXXXX XXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXX 
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX, id. 1/4 nemovitosti, 
- kupující 4/: XXXX XXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXX 
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX, id. 1/4 nemovitosti, 
za sjednanou kupní cenu ve výši Kč 122.228,-- s tím, že kupní cenu uhradí kupující takto: 
- kupující označen jako kupující 1/ uhradí za id. 1/4 nemovitosti Kč 30.557,-- při podpisu 
kupní smlouvy, 
- kupující označen jako kupující 2/ uhradí za id. 1/4 nemovitosti Kč 30.557,-- při podpisu 
kupní smlouvy, 
- kupující označen jako kupující 3/ uhradí za id. 1/4 nemovitosti Kč 30.557,-- při podpisu 
kupní smlouvy, 
- kupující označen jako kupující 4/ uhradí za id. 1/4 nemovitosti Kč 30.557,-- při podpisu 
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kupní smlouvy, 
b) 
prodat nemovitost - část pozemku parc. č. 403/17, zast. plocha a nádvoří (pod přístavbou -
zádveřím - bytového domu č.p. 531 - Obránců míru 66/Ryskova 3), oddělenou geometrickým 
plánem č. 2011-126/2012 a nově označenou jako pozemek parc. č. 403/17, zast. plocha, o 
výměře 9 m2, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, 
kupující paní XXXX XXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXX XXXX 
XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX, 
za kupní cenu ve výši Kč 4.500,-- s tím, že kupní cenu uhradí kupující při podpisu kupní 
smlouvy;   

2) zmocňuje 
  starostu MOb Vítkovice k podpisu kupní smlouvy dle bodu 1. tohoto usnesení. 

 
MaFK/ZMOb/0009/13 
Prodej pozemků v k. ú. Vítkovice - Obránců míru 63/Kovářská 8 
  
Usnesení číslo: 0334/ZMOb-Vit/1014/16 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) rozhodlo 
  a) 

prodat nemovitost - část pozemku parc. č. 402/10, zast. plocha a nádvoří (pod bytovým domem 
č.p. 536 - Obránců míru 63/Kovářská 8), oddělenou geometrickým plánem č. 2012-127/2012 a 
nově označenou jako pozemek parc. č. 402/10, zast. plocha, o výměře 230 m2, k. ú. Vítkovice, 
obec Ostrava, do podílového spoluvlastnictví kupujícím (spoluvlastníkům uvedeného domu): 
- kupující 1/: XXX XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXX XXXX 
XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX, id. 1/4 nemovitosti, 
- kupující 2/: XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem 
XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX, id. 1/4 nemovitosti, 
- kupující 3/: XXXXXX XXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXX 
XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX, id. 1/4 nemovitosti, 
- kupující 4/: XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem K XXXX 
XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX, id. 1/4 nemovitosti, 
za sjednanou kupní cenu Kč 119.728,-- s tím, že kupní cenu uhradí kupující takto: 
- kupující označen jako kupující 1/ uhradí za id. 1/4 nemovitosti Kč 29.932,-- při podpisu 
kupní smlouvy,  
- kupující označen jako kupující 2/ uhradí za id. 1/4 nemovitosti Kč 29.932,-- při podpisu 
kupní smlouvy,  
- kupující označen jako kupující 3/ uhradí za id. 1/4 nemovitosti Kč 29.932,-- při podpisu 
kupní smlouvy,  
- kupující označen jako kupující 4/ uhradí za id. 1/4 nemovitosti Kč 29.932,-- při podpisu 
kupní smlouvy, 
b) 
prodat nemovitost - pozemek parc. č. 402/37, zast. plocha a nádvoří ( pod přístavbou -
zádveřím - bytového domu č.p. 536 - Obránců míru 63/Kovářská 8), o výměře 6 m2, k. ú. 
Vítkovice, obec Ostrava, 
kupujícímu panu XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem X 
XXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX, 
za kupní cenu ve výši Kč 3.000,-- s tím, že kupní cenu uhradí kupující při podpisu kupní 
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smlouvy, 
c) 
prodat nemovitost - pozemek parc. č. 402/39, zast. plocha a nádvoří ( pod přístavbou -
zádveřím - bytového domu č.p. 536 - Obránců míru 63/Kovářská 8), o výměře 6 m2, k. ú. 
Vítkovice, obec Ostrava, 
kupující paní XXX XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXX XXXX 
XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX, 
za kupní cenu ve výši Kč 3.000,-- s tím, že kupní cenu uhradí kupující při podpisu kupní 
smlouvy; 

2) zmocňuje 
  starostu MOb Vítkovice k podpisu kupní smlouvy dle bodu 1. tohoto usnesení. 

 
MaFK/ZMOb/0001/13 
Nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat nemovitost - pozemek parc. č. p. 
1524, v k.ú. Zábřeh-VŽ 
  
Usnesení číslo: 0335/ZMOb-Vit/1014/16 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) rozhodlo 
  vydat nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat nemovitost, svěřenou městskému obvodu 

Vítkovice, a to pozemek parc. č. p. 1524, ostatní plocha, k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, část 
obce Vítkovice, o výměře 294,00 m2; 

2) bere na vědomí 
  případné užívání předmětného pozemku za účelem realizace stavby označené názvem 

“Základnová stanice mobilního operátora spo. Vodafone CZ a. s._9159_U_Cementárny, 
Ostrava” formou dlouhodobého pronájmu. 

 
MaFK/RMOb/0075/13 
Dohoda o předkupním právu-Sirotčí 45A, Ostrava-Vítkovice 
  
Usnesení číslo: 0336/ZMOb-Vit/1014/16 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) rozhodlo 
  vzít na vědomí dopisy “Žádost o umožnění převodu nemovitosti Sirotčí 45a a pozemku p. č. 

216 na vlastní organizační jednotku žadatele” a “Nabídka k využití předkupního práva dle čl. 
VII kupní smlouvy 4270700003 a souběžná žádost o nevyužití nabídky a poskytnutí souhlasu 
dle čl. VIII. kupní smlouvy 4270700003 k převodu předmětných nemovitostí na vlastní 
organizační jednotku žadatele” CENTROM, občanského sdružení, ze dne 05.02.2013; 

2) rozhodlo 
  a. neuplatnit předkupní právo sjednané v kupní smlouvě s dohodou o předkupním právu 

věcném č. 4270700003 ze dne 02.08.2010; 
b. udělit sdružení CENTROM, občanské sdružení, zastoupenému předsedou p. Janem 

Houdkem, nar. 21.01.1964, sídlem Sirotčí 765/45A, 703 00  Ostrava-Vítkovice, IČ: 
69610371, souhlas k převodu nemovitostí - budovy č. p. 765 - objekt k bydlení - na 
pozemku parc. č. 216/10, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. 216/10, 
zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, na adrese Sirotčí 45A, 
Ostrava-Vítkovice, - na Sociální bydlení CENTROM, org. j., zastoupenou předsedou 
Mgr. Ivanou Nesétovou, nar. 16.01.1965, sídlem Sirotčí 765/45A, 703 00  Ostrava-
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Vítkovice, IČ: 22765671, z důvodů uvedených v žádostech, a s podmínkou zachování 
věcného předkupního práva k předmětným nemovitostem pro statutární město Ostrava-
městský obvod Vítkovice tak, jak bylo sjednáno v kupní smlouvě s dohodou o 
předkupním právu věcném č. 4270700003 ze dne 02.08.2010. 

 
OVVaK/ZMOb/0006/12 
Informativní zpráva o činnosti starosty, RMOb a ÚMOb Vítkovice za období IV. čtvrtletí 
2012 
  
Usnesení číslo: 0337/ZMOb-Vit/1014/16 

 

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

2012. 
 

OVVaK/ZMOb/0010/13 
Navrh na doplnění počtu členů finančního výboru 
  
Usnesení číslo: 0338/ZMOb-Vit/1014/16 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) bere na vědomí 
  informaci o snížení stanového počtu členů finančního výboru z důvodu úmrtí člena p. JUDr. 

Petra Páši; 
2) volí 
  pro zbývající dobu volebního období let 2010-2014 do funkce člena finančního výboru  

p. Miroslava Godu, s účinností od 11. 03. 2013. 
 

KSDaB/ZMOb/0001/13 
Výstavba “Hřiště U Nádraží”, na pozemku p.č. 195/1, k.ú. Vítkovice , Ostrava-Vítkovice- 
žádost o dotační příspěvek-Oranžové hřiště 
  
Usnesení číslo: 0339/ZMOb-Vit/1014/16 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) rozhodlo 
  za podmínky  souhlasu Rady města žádost Rady MOb Vítkovice požádat o dotační příspěvek  z 

grantového řízení pro rok 2013- Oranžové hřiště u Nadace ČEZ, se sídlem Duhová 1531/3, 140 
53 Praha 4, na realizaci hřiště   na pozemku p.č. 195/1, k.ú. Vítkovice, mezi domy na ul. U 
Nádraží  v  Ostravě-Vítkovicích , v rozsahu předloženého rozpočtu firmy SPORT CLUB 
s.r.o., se sídlem ul. Bahno 99, 739 11  Frýdlant nad Ostravicí v celkové částce 1 800 608,00 Kč 
bez DPH, vč. DPH 2 382 636,00. 

 
OVVaK/ZMOb/0018/13 
Úkol pro kontrolní výbor 
  
Usnesení číslo: 0340/ZMOb-Vit/1014/16 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) ukládá 
  kontrolnímu výboru prověřit korespondenci starosty MOb Vítkovice za období října 2012  

do 11. března 2013. 
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