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Přehled usnesení zastupitelstva městského obvodu dle čísel ze dne: 10.06.2013 

  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název 

0341/ZMOb-Vit/1014/17 OVVaK/ZMOb/
0013/13 

Ověření zápisu z 16. zasedání Zastupitelstva MOb 
Vítkovice konaného dne 11. 03. 2013 

0342/ZMOb-Vit/1014/17 OVVaK/ZMOb/
0015/13 

Program jednání 17. zasedání Zastupitelstva MOb 
Vítkovice konaného dne 10. června 2013 

0343/ZMOb-Vit/1014/17 OVVaK/ZMOb/
0001/13 

Informativní zpráva o činnosti starosty, RMOb a 
ÚMOb Vítkovice za období I. čtvrtletí 2013 a 
Informativní zpráva o činnosti Domu u šraněk 

0344/ZMOb-Vit/1014/17 OVVaK/ZMOb/
0007/13 

Projednání dotazů, připomínek a podnětů 
vznesených na 16. zasedání Zastupitelstva MOb 
Vítkovice dne 11. 03. 2013 

0345/ZMOb-Vit/1014/17 OVVaK/ZMOb/
0022/13 

Zápis z 12. jednání kontrolního výboru ZMOb 
Vítkovice ze dne 26. 3. 2013 

0346/ZMOb-Vit/1014/17 OVVaK/RMOb/
0076/13 

Plán schůzí RMOb Vítkovice a zasedání ZMOb 
Vítkovice pro 2. pololetí roku 2013 

0347/ZMOb-Vit/1014/17 FRaŠ/ZMOb/00
14/13 

Zápis z 13. zasedání Finančního výboru MOb 
Vítkovice 

0348/ZMOb-Vit/1014/17 FRaŠ/ZMOb/00
15/13 

Zpráva o hospodaření a účetní závěrka MOb 
Vítkovice za r. 2012 

0349/ZMOb-Vit/1014/17 FRaŠ/ZMOb/00
18/13 

Rozbory hospodaření MOb Vítkovice k 31.03.2013 

0350/ZMOb-Vit/1014/17 FRaŠ/ZMOb/00
16/13 

Finanční dary pro FC Vítkovice 1919 a S.T.O.P. 

0351/ZMOb-Vit/1014/17 FRaŠ/ZMOb/00
01/13 

Půjčky ze sociálního fondu 

0352/ZMOb-Vit/1014/17 FRaŠ/ZMOb/00
20/13 

Prominutí pohledávky - Ruská 25 

0353/ZMOb-Vit/1014/17 KSDaB/ZMOb/
0007/13 

Návrh na úpravu limitu pro prominutí (odpis) 
pohledávek z nájmu bytu stanovených v čl. 6, odst. 
3, písm. f) “OZV města Ostravy č. 11/2000 v 
úplném znění” 

0354/ZMOb-Vit/1014/17 KSDaB/ZMOb/
0008/13 

Návrh na uzavření dohod o splátkách pohledávek č. 
OKSDaB/En/62/2013 

0355/ZMOb-Vit/1014/17 KSDaB/ZMOb/
0006/13 

Návrh na neuzavření dohody o splátkách 
pohledávky 

0356/ZMOb-Vit/1014/17 MaFK/ZMOb/0
024/13 

Prodej nemovitostí – Lidická 52, Ostrava-Vítkovice 

0357/ZMOb-Vit/1014/17 MaFK/ZMOb/0
011/13 

Žádost o koupi nemovitosti - Ševčenkova 10, 
Ostrava-Vítkovice (TEMEX, spol. s r.o.) 

0358/ZMOb-Vit/1014/17 MaFK/ZMOb/0
012/13 

Předkupní právo s věcněprávními účinky - Prokopa 
Velikého 23, Ostrava-Vítkovice (pí Antonie 
Ostrochovská) 

0359/ZMOb-Vit/1014/17 MaFK/RMOb/0
147/13 

Koupě nemovitostí - budov bez čp/če – garáží v k. 
ú. Zábřeh-VŽ 
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0360/ZMOb-Vit/1014/17 MaFK/RMOb/0
187/13 

Revokace a koupě nemovitosti - budovy bez čp/če - 
garáže na pozemku parc. č. st. 3882 v k. ú. 
Zábřeh-VŽ 

0361/ZMOb-Vit/1014/17 MaFK/RMOb/0
188/13 

Revokace a koupě nemovitosti - budovy bez čp/če - 
garáže na pozemcích parc. č. st. 3933/1 a 3933/2 v 
k. ú. Zábřeh-VŽ 

0362/ZMOb-Vit/1014/17 MaFK/ZMOb/0
017/13 

Revokace prodeje pozemků parc. č. 833/4 a 833/5 v 
k. ú. Vítkovice (ve dvoře domu Mírová 31) 

0363/ZMOb-Vit/1014/17 MaFK/ZMOb/0
015/13 

Prodej pozemků parc. č. 215/3 a 215/4 v k. ú. 
Vítkovice 

0364/ZMOb-Vit/1014/17 MaFK/ZMOb/0
014/13 

Prodej části pozemku parc. č. 404/2, dle GP parc. č. 
404/45, v k. ú. Vítkovice (u řadových garáží na ul. 
Tavičské) 

0365/ZMOb-Vit/1014/17 MaFK/ZMOb/0
016/13 

Stanovisko k záměru města prodat pozemky parc. 
č. 402/24 a 1291/2 v k. ú. Vítkovice (pod garážemi 
u domů v tzv. koloniích) 

0366/ZMOb-Vit/1014/17 MaFK/ZMOb/0
018/13 

Stanovisko k nabytí a svěření pozemků v k. ú. 
Vítkovice (u Vítkovického nádraží) 

0367/ZMOb-Vit/1014/17 MaFK/ZMOb/0
020/13 

Podání žádosti SMO o svěření nemovitosti - 
pozemku parc. č. 348/23 v k. ú. Vítkovice 

0368/ZMOb-Vit/1014/17 MaFK/ZMOb/0
019/13 

Prodej pozemku parc. č. 514/1 v k. ú. Vítkovice 
(Ocelářská 8) 

0369/ZMOb-Vit/1014/17 MaFK/ZMOb/0
022/13 

Prodej pozemku v k. ú. Vítkovice - Okružní 23 

0370/ZMOb-Vit/1014/17 MaFK/RMOb/0
205/13 

Nemovitosti - budovy bez čp/če - garáže v k. ú. 
Zábřeh-VŽ (pí Jabůrková) 

0371/ZMOb-Vit/1014/17 FRaŠ/ZMOb/00
24/13 

Finanční dar pro oblast postiženou povodněmi 

  
OVVaK/ZMOb/0013/13 
Ověření zápisu z 16. zasedání Zastupitelstva MOb Vítkovice konaného dne 11. 03. 
2013 
  
Usnesení číslo: 0341/ZMOb-Vit/1014/17 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) schvaluje 
  ústní zprávu pana Zdeňka Bernatíka a pana Ing. Miroslava Skupníka o ověření zápisu z 

16. zasedání Zastupitelstva MOb Vítkovice konaného dne 11. 03. 2013. 
 
OVVaK/ZMOb/0015/13 
Program jednání 17. zasedání Zastupitelstva MOb Vítkovice konaného dne 10. června 
2013 
  
Usnesení číslo: 0342/ZMOb-Vit/1014/17 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) schvaluje 
  upravený program jednání 17. zasedání Zastupitelstva MOb Vítkovice konaného dne 10. 06. 

2013. 
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OVVaK/ZMOb/0001/13 
Informativní zpráva o činnosti starosty, RMOb a ÚMOb Vítkovice za období I. čtvrtletí 
2013 a Informativní zpráva o činnosti Domu u šraněk 
  
Usnesení číslo: 0343/ZMOb-Vit/1014/17 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) bere na vědomí 
  Informativní zprávu o činnosti  starosty, RMOb a ÚMOb Vítkovice za období  I.čtvrtletí 2013 

a Informativní zprávu o činnosti Domu u šraněk. 
 
OVVaK/ZMOb/0007/13 
Projednání dotazů, připomínek a podnětů vznesených na 16. zasedání Zastupitelstva 
MOb Vítkovice dne 11. 03. 2013 
  
Usnesení číslo: 0344/ZMOb-Vit/1014/17 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) bere na vědomí 
  informativní zprávu k dotazům, připomínkám a podnětům vznesených na 16. zasedání 

Zastupitelstva MOb Vítkovice dne 11. 03. 2013. 
 
OVVaK/ZMOb/0022/13 
Zápis z 12. jednání kontrolního výboru ZMOb Vítkovice ze dne 26. 3. 2013 
  
Usnesení číslo: 0345/ZMOb-Vit/1014/17 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) bere na vědomí 
  Zápis z 12. jednání kontrolního výboru ZMOb Vítkovice ze dne 26. 3. 2013. 
 
OVVaK/RMOb/0076/13 
Plán schůzí RMOb Vítkovice a zasedání ZMOb Vítkovice pro 2. pololetí roku 2013 
  
Usnesení číslo: 0346/ZMOb-Vit/1014/17 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) bere na vědomí 
  a) termíny konání schůzí RMOb Vítkovice ve 2. pololetí roku 2013 

    03. 07.           11. 09.          06. 11. 
    17. 07.           25. 09.          20. 11. 
    07. 08.           09. 10.          04. 12. 
    28. 08.           23. 10.          18. 12 
b) termíny konání zasedaní ZMOb Vítkovice ve 2. pololetí roku 2013 
    09. 09.           16. 12. 
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FRaŠ/ZMOb/0014/13 
Zápis z 13. zasedání Finančního výboru MOb Vítkovice 
  
Usnesení číslo: 0347/ZMOb-Vit/1014/17 
Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) bere na vědomí 
  Zápis z 13. zasedání Finančního výboru MOb Vítkovice. 
 
FRaŠ/ZMOb/0015/13 
Zpráva o hospodaření a účetní závěrka MOb Vítkovice za r. 2012 
  
Usnesení číslo: 0348/ZMOb-Vit/1014/17 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) schvaluje 
  a) Zprávu o výsledku hospodaření za rok 2012 - závěrečný účet včetně příloh (předložená 

příloha č. 1) s tím, že souhlasí s celoročním hospodařením bez výhrad, 
b) finanční vypořádání se státním rozpočtem, rozpočtem města a příspěvkovými organizacemi, 
c) výsledky hospodaření příspěvkových organizací a včetně  přerozdělení VH do fondů 
(předložená příloha č. 2 a 3) 
d) Zprávu o provedené inventarizaci (předložená příloha č. 4) 
e) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 
f) účetní závěrku MOb Vítkovice za rok 2012 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2013 
(předložená příloha č. 6 až 10); 

2) rozhodlo 
  o převedení hospodářského výsledku za rok 2012 na účet 432 - Výsledek hospodaření 

minulých let. 
 
FRaŠ/ZMOb/0018/13 
Rozbory hospodaření MOb Vítkovice k 31.03.2013 
  
Usnesení číslo: 0349/ZMOb-Vit/1014/17 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) schvaluje 
  rozbory hospodaření MOb Vítkovice k 31.03.2013. 
 
FRaŠ/ZMOb/0016/13 
Finanční dary pro FC Vítkovice 1919 a S.T.O.P. 
  
Usnesení číslo: 0350/ZMOb-Vit/1014/17 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) rozhodlo 
  poskytnout finanční dar: 

1. FC Vítkovice 1919, 30. dubna, Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz, PSČ 702 00,  
IČ: 22881425 na pořízení materiálového vybavení pro děti v přípravce ve výši  
20 tis. Kč 

2. S.T.O.P, Trocnovská 6, Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz, PSČ 702 00,  
IČ: 26516594 na činnost sdružení (na úhradu nájemného a služeb spojených  
s nájmem) ve výši 20 000 Kč; 
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2) schvaluje 
  rozpočtové opatření:  

• zvýší se financování na pol. 8115 ORJ 41       o 40 tis. Kč  
• zvýší se výdaje na § 3419 pol. 5222 ORJ 41   o 20 tis. Kč 
• zvýší se výdaje na § 3119 pol. 5222 ORJ 41   o 20 tis. Kč 

3) zmocňuje 
  starostu MOb Vítkovice k podpisu darovacích smluv dle tohoto usnesení. 
 
FRaŠ/ZMOb/0001/13 
Půjčky ze sociálního fondu 
  
Usnesení číslo: 0351/ZMOb-Vit/1014/17 

 

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

fondu, pro: 
• p. XXXXXXXXX XXXXXX                  20.000,00 Kč 
• pí XXXXXX XXXXXXXXX                  20.000,00 Kč 
• pí XXXX XXXXXXXXXXXXXX          20.000,00 Kč 
• pí XXX XXXXXXX XXXXXXXXXX   20.000,00 Kč 

2) zmocňuje 
  starostu MOb Vítkovice k podpisu smlouvy dle tohoto usnesení. 
 
FRaŠ/ZMOb/0020/13 
Prominutí pohledávky - Ruská 25 
  
Usnesení číslo: 0352/ZMOb-Vit/1014/17 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) rozhodlo 
  prominout  50% pohledávky z celkové výše 90.852.,00 Kč, tj. 45.426,00 Kč, pod podmínkou 

úhrady této částky do 06. 09. 2013 a dodržení pravidelných měsíčních splátek. 
 
KSDaB/ZMOb/0007/13 
Návrh na úpravu limitu pro prominutí (odpis) pohledávek z nájmu bytu stanovených v 
čl. 6, odst. 3, písm. f) “OZV města Ostravy č. 11/2000 v úplném znění” 
  
Usnesení číslo: 0353/ZMOb-Vit/1014/17 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) rozhodlo 
  předložit Radě města Ostravy žádost o úpravu (navýšení) limitu pro prominutí a odpis 

pohledávek z nájmu bytu stanovených v čl. 6, odst. 3, písm. f) “OZV města Ostravy č. 11/2000 
v úplném znění” pro rok 2013 o 15.200.000,- Kč; 

2) zmocňuje 
  starostu MOb Vítkovice k předložení žádosti Radě města Ostravy o úpravu (navýšení) limitu 

pro prominutí a odpis pohledávek z nájmu bytu. 
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KSDaB/ZMOb/0008/13 
Návrh na uzavření dohod o splátkách pohledávek č. OKSDaB/En/62/2013 
  
Usnesení číslo: 0354/ZMOb-Vit/1014/17 
Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) rozhodlo 
  uzavřít dohody o splátkách pohledávek z nájmu bytu se lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců 

ve výši: 
- 17.333,- Kč s panem XXXXXXXX XXXXXX, bytem XXXXXXX XXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXX 
- 45.626,- Kč s paní XXXXXXX XXXXXXX, bytem XX XXXXXX XXX XXXXXXX; 

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

usnesení; 
3) 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. 

 
KSDaB/ZMOb/0006/13 
Návrh na neuzavření dohody o splátkách pohledávky 
  
Usnesení číslo: 0355/ZMOb-Vit/1014/17 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) rozhodlo 
  neuzavřít dohodu o splátkách pohledávky z nájmu bytu se lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců 

ve výši 67.776,- Kč s panem XXXXXX XXXXXXX, trvale bytem: XXXXXXXXXX 
XXXXXXXX XXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 
MaFK/ZMOb/0024/13 
Prodej nemovitostí – Lidická 52, Ostrava-Vítkovice 
  
Usnesení číslo: 0356/ZMOb-Vit/1014/17 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) rozhodlo 
  prodat nemovitosti: 

- budovu č. p. 744 na pozemku parc. č. 348/14, zastavěná plocha a nádvoří, 
- pozemek parc. č. 348/14, zastavěná plocha a nádvoří, 
vše v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, na adrese Lidická 52, Ostrava-Vítkovice, 
do vlastnictví právnické osoby Bytové družstvo Lidická 52, se sídlem Lidická 744/52, 703 
00  Ostrava-Vítkovice, IČ: 016 79 937, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 5244, zastoupené předsedou představenstva pí Barborou 
Reichelovou, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXX XXXXXXX XXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a místopředsedou představenstva p. XXXXXXX 
XXXXXXXX, nar. XXXXXXX968, bytem XXXXXXX XXXXXXX XXX XXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX za celkovou sjednanou kupní cenu Kč 5 729 052,00, z toho: 
za budovu    Kč 5 229 552,00, 
za pozemek Kč    499 500,00, 
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kterou uhradí ve dvou splátkách takto: 
- 1. splátka: ve výši 65 % z kupní ceny domu, tj. Kč 3 399 209,00, + kupní cena pozemku ve 
výši Kč 499 500,00, což činí celkem Kč 3 898 709,00; 
- při podpisu kupní smlouvy, 
- 2. splátka: ve výši 35 % z kupní ceny domu, tj. Kč 1 830 343,00; 
- do 4 let od vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí; 

2) rozhodlo 
  zřídit k nemovitostem uvedeným shora předkupní právo jako věcné právo, na dobu trvání 5 let. 

Bude-li chtít kupující v budoucnu jakýmkoliv způsobem zcizit nemovitosti, nebo jejich části -
tj. ideální podíly na nemovitostech, případně bytové jednotky vzniklé v budoucnu dle zákona č. 
72/1994 Sb., - nabídne je nejprve prodávajícímu za cenu danou touto kupní smlouvou, 
případně zvýšenou o prokazatelné zhodnocení nemovitostí stavebními úpravami. Od 
zhodnocení nemovitostí stavebními investicemi a opravami bude odečtena částka odpovídající 
poskytnuté “následné pobídkové slevě”; 

3) rozhodlo 
  zmocnit starostu MOb Vítkovice k podpisu kupní smlouvy dle tohoto usnesení. 
 
MaFK/ZMOb/0011/13 
Žádost o koupi nemovitosti - Ševčenkova 10, Ostrava-Vítkovice (TEMEX, spol. s r.o.) 
  
Usnesení číslo: 0357/ZMOb-Vit/1014/17 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) rozhodlo 
  vzít na vědomí dopis “Návrh odkupu budovy č. 2977/10 (školička v parku Jožky Jabůrkové)” 

společnosti TEMEX, spol. s r. o., ze dne 21.01.2013; 
2) rozhodlo 
  a. ponechat nemovitost - budovu č. p. 2977 - občanská vybavenost - na pozemku parc. č. 

478/5, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, na adrese Ševčenkova 
10, Ostrava-Vítkovice, ve vlastnictví statutárního města Ostravy - městského obvodu 
Vítkovice, a řešit užívání předmětné budovy nadále pronájmem; 

b. vydat nesouhlasné stanovisko k záměru města Ostravy prodat nemovitost, svěřenou 
městskému obvodu Vítkovice, a to budovu č. p. 2977 - občanská vybavenost - na 
pozemku parc. č. 478/5, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, na 
adrese Ševčenkova 10, Ostrava-Vítkovice; 

3) ukládá 
  odboru majetkovému a finanční kontrole zaslat žadateli stanovisko Zastupitelstva MOb 

Vítkovice dle bodu 2. tohoto usnesení. 
 
MaFK/ZMOb/0012/13 
Předkupní právo s věcněprávními účinky - Prokopa Velikého 23, Ostrava-Vítkovice (pí 
Antonie Ostrochovská) 
  
Usnesení číslo: 0358/ZMOb-Vit/1014/17 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) rozhodlo 
  vzít na vědomí dopis „Nabídka k výkupu nemovitostí zapsaných na LV 1150 pro katastrální 

území Vítkovice, obec Ostrava, podle § 602 násl. Občanského zákoníku“ pí XXXXXXX 
XXXXXchovské – nabídku na koupi budovy č. p. 289 na pozemku parc. č. 729/1, zast. pl. a 
nádvoří, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, na adrese Prokopa Velikého 23, Ostrava-Vítkovice, –
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ze dne 03.04.2013; 
2) rozhodlo 
  neuplatnit předkupní právo sjednané v “Kupní smlouvě se zřízením předkupního práva” ze dne 

02.08.1993 (vklad práva povolen č. j. 1-V1; 3-2054/93, právní účinky vkladu vznikly dnem 
10.08.1993); 

3) rozhodlo 
  uzavřít dohodu o zrušení předkupního práva s věcněprávními účinky k nemovitosti - budově č. 

p. 289 na pozemku parc. č. 729/1, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, na 
adrese Prokopa Velikého 23, Ostrava-Vítkovice, - sjednaného v “Kupní smlouvě se zřízením 
předkupního práva” ze dne 02.08.1993 (vklad práva povolen č. j. 1-V1; 3-2054/93, právní 
účinky vkladu vznikly dnem 10.08.1993). 

 
MaFK/RMOb/0147/13 
Koupě nemovitostí - budov bez čp/če – garáží v k. ú. Zábřeh-VŽ 
  
Usnesení číslo: 0359/ZMOb-Vit/1014/17 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) rozhodlo 
  1. 1.  

o koupi nemovitosti: budovy bez čp/če - garáže stojící na pozemku parc. č. st. 3935, zast.pl. v 
k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice, od fyzické osoby – pana XXXXXXXX, 
nar. XX. XX. XXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
za sjednanou kupní cenu 50.000,- 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. 2926, zast.pl. v 
k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice, od fyzické osoby – pana XXXXXXXX, 
nar. XX. XX. XXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
za sjednanou kupní cenu 50.000,- 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. 2951, zast.pl. v 
k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice, od fyzické osoby – pana XXXXXXXX, 
nar. XX. XX. XXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
za sjednanou kupní cenu 43.000,- 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. 2950, zast.pl. v 
k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice, od fyzické osoby – pana XXXXXXXX, 
nar. XX. XX. XXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
za sjednanou kupní cenu 51.000,- 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. 2947, zast.pl. v 
k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice, od fyzické osoby – paní XXXXXXXX, 
nar. XX. XX. XXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
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. 
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1.6.  
o koupi nemovitosti: budovy bez čp/če - garáže stojící na pozemku parc. č. st. 3843, zast.pl. v 
k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice, od fyzické osoby – pana XXXXXXXX, 
nar. XX. XX. XXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
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. 7.  
o koupi nemovitosti: budovy bez čp/če - garáže stojící na pozemku parc. č. st. 2923, zast.pl. v 
k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice, od fyzické osoby – pana XXXXXXXX, 
nar. XX. XX. XXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
za sjednanou kupní cenu 50.000,- 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. 3838, zast.pl. v 
k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice, od fyzické osoby – pana XXXXXXXX, 
nar. XX. XX. XXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
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. 9.  
o koupi nemovitosti: budovy bez čp/če - garáže stojící na pozemku parc. č. st. 3836, zast.pl. v 
k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice, od fyzické osoby – XXXXXXXX, nar. 
XX. XX. XXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
za sjednanou kupní cenu 40.000,- 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. 3848, zast.pl. v 
k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice, od fyzické osoby – pana XXXXXXXX, 
nar. XX. XX. XXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
za sjednanou kupní cenu 57.000,- 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. 3847, zast.pl. v 
k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice, od fyzické osoby – pana XXXXXXXX, 
nar. XX. XX. XXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
za sjednanou kupní cenu 57.000,- 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. 3850, zast.pl. v 
k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice, od fyzické osoby – pana XXXXXXXX, 
nar. XX. XX. XXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
za sjednanou kupní cenu 50.000,- 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. 2909, zast.pl. v 
k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice, od fyzické osoby – pana XXXXXXXX, 
nar. XX. XX. XXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
za sjednanou kupní cenu 30.000,- 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. 14.    
o koupi nemovitosti: budovy bez čp/če - garáže stojící na pozemku parc. č. st. 3928, zast.pl. v 
k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice, od spoluvlastníků (SJM) - fyzických 
osob: pana XXXXXXXX, nar. XX. XX. XXXXX, trvale bytem 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a paní XXXXXXXX, nar. XX. XX. XXXXX, trvale 
bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
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. 15.    
o koupi nemovitosti: budovy bez čp/če - garáže stojící na pozemku parc. č. st. 3834, zast.pl. v 
k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice, od spoluvlastníků (SJM) - fyzických 
osob: pana XXXXXXXX, nar. XX. XX. XXXXX, trvale bytem 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a paní XXXXXXXX, nar. XX. XX. XXXXX, trvale 
bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
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. 16.    
o koupi nemovitosti: budovy bez čp/če - garáže stojící na pozemku parc. č. st. 2929, zast.pl. v 
k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice, od spoluvlastníků (SJM) - fyzických 
osob: pana XXXXXXXX, nar. XX. XX. XXXXX, trvale bytem 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a paní XXXXXXXX, nar. XX. XX. XXXXX, trvale 
bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
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. 17.    
o koupi nemovitosti: budovy bez čp/če - garáže stojící na pozemku parc. č. st. 2943, zast.pl. v 
k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice, od spoluvlastníků (SJM) - fyzických 
osob: pana XXXXXXXX, nar. XX. XX. XXXXX, trvale bytem 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a paní XXXXXXXX, nar. XX. XX. XXXXX, trvale 
bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
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. 18.    
o koupi nemovitosti: budovy bez čp/če - garáže stojící na pozemku parc. č. st. 4282, zast.pl. v 
k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice, od spoluvlastníků (SJM) - fyzických 
osob: pana XXXXXXXX, nar. XX. XX. XXXXX, trvale bytem 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a paní XXXXXXXX, nar. XX. XX. XXXXX, trvale 
bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
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. 
1. 19.    
o koupi nemovitosti: budovy bez čp/če - garáže stojící na pozemku parc. č. st. 2927, zast.pl. v 
k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice, od spoluvlastníků (SJM) - fyzických 
osob: pana XXXXXXXX, nar. XX. XX. XXXXX, trvale bytem 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a paní XXXXXXXX, nar. XX. XX. XXXXX, trvale 
bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
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. 20.  
o koupi nemovitosti: budovy bez čp/če - garáže stojící na pozemku parc. č. st. 3851, zast.pl. v 
k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice, od spoluvlastníků (SJM) - fyzických 
osob: pana XXXXXXXX, nar. XX. XX. XXXXX, trvale bytem 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a paní XXXXXXXX, nar. XX. XX. XXXXX, trvale 
bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
za sjednanou kupní cenu ve výši 52.000,- 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. 2937, zast.pl. v 
k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice, od fyzické osoby – pana XXXXXXXX, 
nar. XX. XX. XXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
za sjednanou kupní cenu 54.000,- 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. 2933, zast.pl. v 
k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice, od fyzické osoby – pana XXXXXXXX, 
nar. XX. XX. XXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
za sjednanou kupní cenu 50.000,- 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. 4374, zast.pl. v 
k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice, od spoluvlastníků (SJM) - fyzických 
osob: pana XXXXXXXX, nar. XX. XX. XXXXX, trvale bytem 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a paní XXXXXXXX, nar. XX. XX. XXXXX, trvale 
bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
za sjednanou kupní cenu ve výši 72.300,- 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. 4375, zast.pl. v 
k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice, od fyzické osoby – pana XXXXXXXX, 
nar. XX. XX. XXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
za sjednanou kupní cenu 72.000,- 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. 2924, zast.pl. v 
k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice, od fyzické osoby – pana XXXXXXXX, 
nar. XX. XX. XXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
za sjednanou kupní cenu 35.000,- Kč s tím, že: 
• před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí SMO-MOb 

Vítkovice uhradí za pana XXXXX, nar. XX. XX. XXXX, bytem XXXXXXX, 
pohledávku ve výši 1.981,- Kč, JUDr. Vlastimilu Porostlému, Exekutorský úřad Ostrava, 
soudní exekutor, ve věci sp. zn. 069 EX 3507/2011, za účelem odstranění zápisu nařízené 
exekuce, 

• po nabytí právní moci rozhodnutí o vkladu vlastnické práva ve prospěch SMO-MOb 
Vítkovice bude částka 1.981,- Kč započtena oproti kupní ceně. Na základě tohoto 
započtení bude v dohutné lhůtě, tj. do 30 dnů od právní moci rozhodnutí katastrálního 
úřadu o vkladu vlastnického práva reálně zaplacena částka 33.019,- Kč; 
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2) zmocňuje 
  starostu MOb Vítkovice k podpisu kupních smluv dle tohoto usnesení. 
 
MaFK/RMOb/0187/13 
Revokace a koupě nemovitosti - budovy bez čp/če - garáže na pozemku parc. č. st. 
3882 v k. ú. Zábřeh-VŽ 
  
Usnesení číslo: 0360/ZMOb-Vit/1014/17 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) rozhodlo 
  a. revokovat své usnesení číslo 0311/ZMOb-Vit/1014/15 ze dne 17.12.2012 v plném znění. 

b. o koupi nemovitosti: budovy bez čp/če - garáže stojící na pozemku parc. č. st. 3882, 
zast.pl. v k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice, od fyzické osoby – pana 
XXXXXX XXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXX XX XX 
XXXXX XX XX XX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXX XX, 
za sjednanou kupní cenu 55.000,- 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 kupní smlouvy dle tohoto usnesení. 
 
MaFK/RMOb/0188/13 
Revokace a koupě nemovitosti - budovy bez čp/če - garáže na pozemcích parc. č. st. 
3933/1 a 3933/2 v k. ú. Zábřeh-VŽ 
  
Usnesení číslo: 0361/ZMOb-Vit/1014/17 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
1) rozhodlo 
  a. revokovat část svého usnesení číslo 0328/ZMOb-Vit/1014/16 ze dne 11.03.2013, a to bod 

1. 19. 
b. 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 Arnošta Sasina, nar. 20.10.1935, trvale bytem Plk. Rajmunda 
Prchaly č. p. 4460, č. o. 121, Ostrava-Poruba, PSČ: 708 00,  
za sjednanou kupní cenu 35.000,- 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 kupní smlouvy dle tohoto usnesení. 
 
MaFK/ZMOb/0017/13 
Revokace prodeje pozemků parc. č. 833/4 a 833/5 v k. ú. Vítkovice (ve dvoře domu 
Mírová 31) 
  
Usnesení číslo: 0362/ZMOb-Vit/1014/17 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) rozhodlo 
  revokovat své US č. 270/13 ze dne 10.09.2012 v plném znění. 
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MaFK/ZMOb/0015/13 
Prodej pozemků parc. č. 215/3 a 215/4 v k. ú. Vítkovice 
  
Usnesení číslo: 0363/ZMOb-Vit/1014/17 
Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) rozhodlo 
  prodat nemovitosti: 

- pozemek parc. č. 215/3, zast. plocha a nádvoří, o výměře 187 m2, 
- pozemek parc. č. 215/4, zast. plocha a nádvoří, o výměře 92 m2, 
vše v k. ú. Vítkovice. obec Ostrava, 
kupujícímu - právnické osobě: TSR Czech Republic s.r.o., se sídlem Praha 8 - Karlín, 
Sokolovská 192/79, PSČ 186 00, zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, 
vložka 108476, IČ 40614875, 
za kupní cenu v celkové výši Kč 205.750,-- ( z toho pozemek parc. č. 215/3 za Kč 137.905,-- a 
pozemek parc. č. 215/4 za Kč 67.845,--) s tím, že kupní cenu uhradí kupující při podpisu kupní 
smlouvy;     

2) zmocňuje 
  starostu MOb Vítkovice k podpisu kupní smlouvy dle tohoto usnesení. 
 
MaFK/ZMOb/0014/13 
Prodej části pozemku parc. č. 404/2, dle GP parc. č. 404/45, v k. ú. Vítkovice (u 
řadových garáží na ul. Tavičské) 
  
Usnesení číslo: 0364/ZMOb-Vit/1014/17 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) rozhodlo 
  prodat nemovitost - část pozemku parc. č. 404/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, 

oddělenou geometrickým plánem č. 1985-181/2012 a nově označenou jako pozemek parc. č. 
404/45, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 337 m2, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, 
kupujícímu - fyzické osobě - panu XXXX XXXXXX XXXánkovi, nar. XXXXXXXXXX, 
bytem XXXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX 
za kupní cenu ve výši Kč 300.000,-- s tím, že kupní cenu uhradí kupující při podpisu kupní 
smlouvy;  

2) zmocňuje 
  starostu MOb Vítkovice k podpisu kupní smlouvy dle tohoto usnesení.. 
 
MaFK/ZMOb/0016/13 
Stanovisko k záměru města prodat pozemky parc. č. 402/24 a 1291/2 v k. ú. Vítkovice 
(pod garážemi u domů v tzv. koloniích) 
  
Usnesení číslo: 0365/ZMOb-Vit/1014/17 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) rozhodlo 
  vydat souhlasné stanovisko k záměru města Ostravy prodat nemovitosti, svěřené městskému 

obvodu Vítkovice, a to: 
- pozemek parc. č. 402/24, zast. plocha a nádvoří, o výměře 24 m2 (pod garáží u domu č.p. 538 
- Obránců míru 59/Kovářská 4), 
- pozemek parc. č. 1291/2, zast. plocha a nádvoří, o výměře 35 m2 (pod garáží u domu č.p. 869 
- Zengrova 90), 
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vše v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava; 
2) ukládá 
  odboru majetkovému a finanční kontroly zaslat žádost o schválení záměru prodeje dle bodu 1. 

tohoto usnesení statutárnímu městu Ostrava. 
 
MaFK/ZMOb/0018/13 
Stanovisko k nabytí a svěření pozemků v k. ú. Vítkovice (u Vítkovického nádraží) 
  
Usnesení číslo: 0366/ZMOb-Vit/1014/17 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
1) rozhodlo 
  vydat souhlasné stanovisko: 

a) 
k nabytí nemovitostí do vlastnictví statutárního města Ostravy, a to: 
- id. 7/8 pozemku parc. č. 195/252, ostatní plocha, zeleň, 
a dále id. 7/8 pozemků vedených ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr 
(PK) 
- parc. č. 206/2 díl 1, 
- parc. č. 206/2 díl 2, 
- parc. č. 206/2 díl 3, 
- parc. č. 206/2 díl 4, 
- parc. č. 206/5, 
vše v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, 
od vlastníka - Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 
Praha-Nové Město, 
b) 
ke svěření nemovitostí uvedených v bodě a) tohoto usnesení městskému obvodu Vítkovice; 

2) ukládá 
  odboru majetkovému a finanční kontroly zaslat stanovisko Zastupitelstva MOb Vítkovice dle 

bodu 1. tohoto usnesení statutárnímu městu Ostrava.  
 
MaFK/ZMOb/0020/13 
Podání žádosti SMO o svěření nemovitosti - pozemku parc. č. 348/23 v k. ú. Vítkovice 
  
Usnesení číslo: 0367/ZMOb-Vit/1014/17 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) rozhodlo 
  požádat Zastupitelstvo města Ostravy o svěření nemovitosti městskému obvodu Vítkovice, a to 

pozemku parc. č. 348/23, zast. plocha a nádvoří, o výměře 137 m2, k. ú. Vítkovice, obec 
Ostrava; 

2) ukládá 
  odboru majetkovému a finanční kontroly zaslat žádost o svěření nemovitosti dle bodu 1. tohoto 

usnesení statutárnímu městu Ostrava.  
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MaFK/ZMOb/0019/13 
Prodej pozemku parc. č. 514/1 v k. ú. Vítkovice (Ocelářská 8) 
  
Usnesení číslo: 0368/ZMOb-Vit/1014/17 
Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) rozhodlo 
  prodat nemovitost - pozemek parc. č. 514/1, zast. plocha a nádvoří (pod nebytovým domem 

č.p.340 - Ocelářská 8), o výměře 558 m2, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, 
do podílového spoluvlastnictví kupujícím - spoluvlastníkům shora uvedené budovy: 
- kupující 1 - právnická osoba: BONA-PENTO, spol.s r.o., se sídlem Ostrava - Moravská 
Ostrava, Zborovská 2425/34, PSČ 702 00, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v 
Ostravě, oddíl C, vložka 8956, IČ: 64613666, kupuje id. 3/5 nemovitosti, 
- kupující 2 - fyzická osoba: XXXXXX XXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXX 
XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, kupuje id 2/5 nemovitosti, 
za kupní cenu Kč 502.200,-- s tím, že kupní cenu uhradí kupující takto: 
- kupující označen 1 uhradí za id. 3/5 nemovitosti Kč 301.320,-- při podpisu kupní smlouvy, 
- kupující označen 2 uhradí za id. 2/5 nemovitosti Kč 200.880,-- při podpisu kupní smlouvy;   

2) zmocňuje 
  starostu MOb Vítkovice k podpisu kupní smlouvy dle tohoto usnesení. 
 
MaFK/ZMOb/0022/13 
Prodej pozemku v k. ú. Vítkovice - Okružní 23 
  
Usnesení číslo: 0369/ZMOb-Vit/1014/17 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) rozhodlo 
  prodat část pozemku parc. č. 223/10, zast. plocha a nádvoří (pod bytovým domem č.p. 616 -

Okružní 23), oddělenou geometrickým plánem č. 2033-177/2012 a nově označenou jako 
pozemek parc. č. 223/10, zast. plocha a nádvoří, o výměře 227 m2, k. ú. Vítkovice, obec 
Ostrava, do podílového spoluvlastnictví kupujícím (spoluvlastníkům shora uvedeného domu): 
- kupující 1/: XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem 
XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX, id. 1/4 nemovitosti, 
- kupující 2/: XXXXX XXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXX XXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXe, id. 1/4 nemovitosti, 
- kupující 3/: XXXXXX XXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXX XXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXX, id. 1/4 nemovitosti, 
- kupující 4/: XXXXXX XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXX 
XXXXXXX XXXXXXXXXXXkovice, id. 1/4 nemovitosti, 
za sjednanou kupní cenu Kč 119.068,00 s tím, že kupní cenu uhradí kupjící takto: 
- kupující označen 1/: uhradí za id. 1/4 nemovitosti Kč 29.767,00 při podpisu kupní smlouvy, 
- kupující označen 2/: uhradí za id. 1/4 nemovitosti Kč 29.767,00 při podpisu kupní smlouvy, 
- kupující označen 3/: uhradí za id. 1/4 nemovitosti Kč 29.767,00 při podpisu kupní smlouvy, 
- kupující označen 4/: uhradí za id. 1/4 nemovitosti Kč 29.767,00 při podpisu kupní smlouvy; 

2) zmocňuje 
  starostu MOb Vítkovice k podpisu kupní smlouvy dle tohoto usnesení. 
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MaFK/RMOb/0205/13 
Nemovitosti - budovy bez čp/če - garáže v k. ú. Zábřeh-VŽ (pí Jabůrková) 
  
Usnesení číslo: 0370/ZMOb-Vit/1014/17 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) rozhodlo 
  1. 1. 

o koupi nemovitosti: budovy bez čp/če - garáže stojící na pozemku parc. č. st. 4281, zast.pl. v 
k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice, od fyzické osoby - paní XXXXXXXXX, 
nar. XX. XX. XXXX, trvale bytem XXXXXXXX, 
za sjednanou kupní cenu ve výši 60.000,- 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. 4379, zast.pl. v 
k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice, od fyzické osoby - paní XXXXXXXXX, 
nar. XX. XX. XXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXXXXXXX, 
za sjednanou kupní cenu 70.000,- 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. 
 
FRaŠ/ZMOb/0024/13 
Finanční dar pro oblast postiženou povodněmi 
  
Usnesení číslo: 0371/ZMOb-Vit/1014/17 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) rozhodlo 
  poskytnout finanční dar obci Malý Újezd, Malý Újezd 95, Velký Borek, PSČ 277 31,  

IČ: 00237043, na likvidaci škod způsobených povodněmi v místní části Vavřineč ve výši 50 
tis. Kč; 

2) schvaluje 
  rozpočtové opatření: 

• zvýší se financování na pol. 8115 ORJ 41          o 50 000 Kč 
• zvýší se výdaje na § 5269 pol. 5321 ZJ 035 ORJ 41 o 50 000 Kč 

3)   zmocňuje 

     starostu MOb Vítkovice k podpisu darovací smlouvy dle tohoto usnesení.       

 

 


