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Přehled usnesení zastupitelstva městského obvodu dle čísel ze dne: 16.06.2014 

  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název 

0470/ZMOb-Vit/1014/23 OVVaK/ZMOb/
0019/14 

Ověření zápisu z 22. zasedání Zastupitelstva MOb 
Vítkovice konaného dne 16. 06. 2014 

0471/ZMOb-Vit/1014/23 OVVaK/ZMOb/
0018/14 

Program jednání 23. zasedání Zastupitelstva MOb 
Vítkovice konaného dne 16. června 2014 

0472/ZMOb-Vit/1014/23 OVVaK/ZMOb/
0028/14 

Projednání dotazů, připomínek a podnětů 
vznesených na 21. zasedání Zastupitelstva MOb 
Vítkovice dne 17. 03. 2014 a na 22. (mimořádném) 
zasedání Zastupitelstva MOb Vítkovice dne 14. 04. 
2014 

0473/ZMOb-Vit/1014/23 OVVaK/RMOb/
0054/14 

Stanovení počtu členů Zastupitelstva MOb 
Vítkovice na další volební období 2014-2018 

0474/ZMOb-Vit/1014/23 OVVaK/ZMOb/
0024/14 

Plán schůzí RMOb Vítkovice a zasedání ZMOb 
Vítkovice pro 2. pololetí roku 2014 

0475/ZMOb-Vit/1014/23 FRaŠ/ZMOb/00
13/14 

Zápis ze 17. jednání kontrolního výboru ZMOb 
Vítkovice ze dne 6. 5. 2014 

0476/ZMOb-Vit/1014/23 FRaŠ/ZMOb/00
14/14 

Zápis ze 17. zasedání finančního výboru MOb 
Vítkovice 

0477/ZMOb-Vit/1014/23 OVVaK/ZMOb/
0010/14 

Zpráva o hospodaření, schválení účetní závěrky 
MOb Vítkovice za r. 2013 

0478/ZMOb-Vit/1014/23 FRaŠ/ZMOb/00
15/14 

Rozbory hospodaření MOb Vítkovice k 31.03.2014 

0479/ZMOb-Vit/1014/23 FRaŠ/ZMOb/00
12/14 

Půjčky ze sociálního fondu 

0480/ZMOb-Vit/1014/23 FRaŠ/ZMOb/00
16/14 

Přiznání a poskytnutí následné pobídkové slevy - 
Zengrova 718/10 

0481/ZMOb-Vit/1014/23 FRaŠ/ZMOb/00
17/14 

Revokace usnesení č. 400/ZMOb-Vitk/1014/19 - 
Stanovisko k regulaci hazardu 

0482/ZMOb-Vit/1014/23 KSDaB/ZMOb/
0004/14 

Projednání žádosti o prominutí pohledávky z nájmu 
bytu 

0483/ZMOb-Vit/1014/23 KSDaB/ZMOb/
0005/14 

Návrh na uzavření dohod o splátkách pohledávek č. 
OKSDaB/En/83/2014 

0484/ZMOb-Vit/1014/23 MaFK/ZMOb/0
024/14 

Revokace prodeje pozemků parc. č. 215/3 a 215/4 v 
k. ú. Vítkovice (pozemky pod budovami sběrny na 
ul. Sirotčí) 

0485/ZMOb-Vit/1014/23 MaFK/RMOb/0
151/14 

Stanovisko k připravovanému návrhu na záměr 
města směnit pozemky v k. ú. Zábřeh-VŽ a Polanka 
nad Odrou za pozemek v k. ú. Polanka nad Odrou, 
jehož vlastníkem je BUDOUCNOST, spotřební 
družstvo v Ostravě 

0486/ZMOb-Vit/1014/23 MaFK/ZMOb/0
018/14 

Prodej pozemku parc. č. 794/2 v k. ú. Vítkovice 
(Lidická 7A) 

0487/ZMOb-Vit/1014/23 MaFK/ZMOb/0
023/14 

Prodej pozemků v k. ú. Vítkovice - Kovářská 11 
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0488/ZMOb-Vit/1014/23 MaFK/ZMOb/0
021/14 

Záměr prodat pozemek parc. č. 459/3 v k. ú. 
Vítkovice - Nerudova 30 

0489/ZMOb-Vit/1014/23 MaFK/ZMOb/0
022/14 

Koupě pozemku parc. č. 247/75 v k. ú. Vítkovice 
(pod částí chodníku Bivojova - Lidická) 

0490/ZMOb-Vit/1014/23 MaFK/ZMOb/0
025/14 

Předkupní právo k nemovitým věcem - garážím 

0491/ZMOb-Vit/1014/23 MaFK/ZMOb/0
026/14 

Nepodání žaloby ve věci uplatnění relativní 
neplatnosti proti převodu vlastnictví nemovitých 
věcí 

0492/ZMOb-Vit/1014/23 MaFK/ZMOb/0
020/14 

Koupě nemovité věci - garáže (p. Uherek) 

0493/ZMOb-Vit/1014/23 MaFK/ZMOb/0
019/14 

Revokace části usnesení (bezúplatný převod 
pozemku z ČR - ÚZSVM) 

0494/ZMOb-Vit/1014/23 MaFK/ZMOb/0
027/14 

Stanovisko k záměru města prodat pozemek parc. č. 
358/7 v k. ú. Vítkovice 

0495/ZMOb-Vit/1014/23 OVVaK/ZMOb/
0027/14 

Informativní zpráva o činnosti starosty, RMOb a 
ÚMOb Vítkovice za období I. čtvrtletí 2014 

  
OVVaK/ZMOb/0019/14 
Ověření zápisu z 22. zasedání Zastupitelstva MOb Vítkovice konaného dne 16. 06. 
2014 
  
Usnesení číslo: 0470/ZMOb-Vit/1014/23 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) schvaluje 
  ústní zprávu pana Ing. Aleše Knotta a p. Leoše Koláčka o ověření zápisu z 22. (mimořádného) 

zasedání Zastupitelstva MOb Vítkovice konaného dne 14. 04. 2014.  
 
OVVaK/ZMOb/0018/14 
Program jednání 23. zasedání Zastupitelstva MOb Vítkovice konaného dne 16. června 
2014 
  
Usnesení číslo: 0471/ZMOb-Vit/1014/23 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) schvaluje 
  program jednání 23. zasedání Zastupitelstva MOb Vítkovice konaného dne 16. 06. 2014. 
 
OVVaK/ZMOb/0028/14 
Projednání dotazů, připomínek a podnětů vznesených na 21. zasedání Zastupitelstva 
MOb Vítkovice dne 17. 03. 2014 a na 22. (mimořádném) zasedání Zastupitelstva MOb 
Vítkovice dne 14. 04. 2014 
  
Usnesení číslo: 0472/ZMOb-Vit/1014/23 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) bere na vědomí 
  informativní zprávu k dotazům, připomínkám a podnětům vznesených na 21. zasedání 

Zastupitelstva MOb Vítkovice dne 17. 03. 2014 a na 22. (mimořádném) zasedání 
Zastupitelstva MOb Vítkovice dne 14. 04. 2014. 
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OVVaK/RMOb/0054/14 
Stanovení počtu členů Zastupitelstva MOb Vítkovice na další volební období 
2014-2018 
  
Usnesení číslo: 0473/ZMOb-Vit/1014/23 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) stanoví 
  dle § 67 a 68 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, s přihlédnutím k počtu 

obyvatel a rozsahu a velikosti územního obvodu, počet členů zastupitelstva pro další volební 
období let 2014-2018, a to v počtu 15 členů; 

2) ukládá 
  starostovi MOb Vítkovice zabezpečit do 2 dnů po stanovení počtu členů zastupitelstva 

zveřejnění na úřední desce, a to v souladu s § 68 odst. 2 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. v 
platném znění. 

 
OVVaK/ZMOb/0024/14 
Plán schůzí RMOb Vítkovice a zasedání ZMOb Vítkovice pro 2. pololetí roku 2014 
  
Usnesení číslo: 0474/ZMOb-Vit/1014/23 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) bere na vědomí 
  a) termíny konání schůzí RMOb Vítkovice ve 2. pololetí roku 2014                                

    09. 07.                                       03. 09.                      
    23. 07.                                       17. 09. 
    13. 08.                                       01. 10. 
    27. 08.                                       15. 10.  
 b) termíny konání zasedaní ZMOb Vítkovice ve 2. pololetí roku 2014 
    15. 09.                                        

 
OVVaK/ZMOb/0010/14 
Zápis ze 17. jednání kontrolního výboru ZMOb Vítkovice ze dne 6. 5. 2014 
  
Usnesení číslo: 0475/ZMOb-Vit/1014/23 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) bere na vědomí 
  Zápis ze 17. jednání kontrolního výboru ZMOb Vítkovice ze dne 06. 05. 2014; 
2) rozhodlo 
  nerevokovat své usnesení č. 0443/ZMOb-Vit/1014/21 ze dne 17. 03. 2014 v plném znění. 
 
FRaŠ/ZMOb/0013/14 
Zápis ze 17. zasedání finančního výboru MOb Vítkovice 
  
Usnesení číslo: 0476/ZMOb-Vit/1014/23 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) bere na vědomí 
  Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru MOb Vítkovice. 
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FRaŠ/ZMOb/0014/14 
Zpráva o hospodaření, schválení účetní závěrky MOb Vítkovice za r. 2013 
  
Usnesení číslo: 0477/ZMOb-Vit/1014/23 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) schvaluje 
  A. Zprávu o výsledku hospodaření za rok 2013 - závěrečný účet včetně příloh (příl. č. 1) s 

tím, že souhlasí s celoročním hospodařením bez výhrad, 
B. finanční vypořádání se státním rozpočtem, rozpočtem města a příspěvkovými 

organizacemi, 
C. Zprávu o provedené inventarizaci za rok. 2013 (přil. č. 2) 
D. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 (příl. č. 3); 

2) schvaluje 
  A. účetní závěrku MOb Vítkovice za rok 2013 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2013 

(příl. č. 4 až 9) 
B. hospodářský výsledek MOb Vítkovice za rok 2013 a jeho převedení na účet 432 -

Výsledek hospodaření minulých let; 
3) zmocňuje 
  starostu MOb Vítkovice k podpisu Protokolu o schválení účetní závěrky dle bodu 2A tohoto 

usnesení. 
 
FRaŠ/ZMOb/0015/14 
Rozbory hospodaření MOb Vítkovice k 31.03.2014 
  
Usnesení číslo: 0478/ZMOb-Vit/1014/23 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) schvaluje 
  rozbory hospodaření MOb Vítkovice k 31.03.2014. 
 
FRaŠ/ZMOb/0012/14 
Půjčky ze sociálního fondu 
  
Usnesení číslo: 0479/ZMOb-Vit/1014/23 

 

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

fondu, pro: 
• pí XXXXXXXX                            20.000,00 Kč 
• pí XXXXXXXX                   20.000,00 Kč 
• pí XXXXXXXX                   20.000,00 Kč 
• p. XXXXXXXX                   20.000,00 Kč  

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

 
  

 
 
FRaŠ/ZMOb/0016/14 
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Přiznání a poskytnutí následné pobídkové slevy - Zengrova 718/10 
  
Usnesení číslo: 0480/ZMOb-Vit/1014/23 
Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) rozhodlo 
  a) přiznat a poskytnou slevu dle Pravidel pro přiznání a poskytování “pobídkové následné 

slevy” do výše max. 35% z kupní ceny realizovaného prodeje nemovitostí - bytových domů - z 
vlastnictví SMO, svěřených městskému obvodu Vítkovice, 
b) přiznat a poskytnout slevu Bytovému družstvu Zengrova 718/10, se sídlem Zengrova 
718/10, Ostrava-Vítkovice, IČ: 29399891, zastoupenému předsedou družstva pí. Radmilou 
Passlerovou, r.č. 855130/6049, 
c) požadovat úhradu alikvotního podílu daně z převodu nemovitostí ve výši Kč. 48.721,00 do 
30.09.2014 
d) uzavřít dohodu o poskytnutí “slevy” dle tohoto usnesení; 

2) zmocňuje 
  starostu k podpisu dohody o poskytnutí slevy dle tohoto usnesení. 
 
FRaŠ/ZMOb/0017/14 
Revokace usnesení č. 400/ZMOb-Vitk/1014/19 - Stanovisko k regulaci hazardu 
  
Usnesení číslo: 0481/ZMOb-Vit/1014/23 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) revokuje 
  usnesení č. 400/ZMOb-Vitk/1014/19 - Stanovisko k regulaci hazardu ze dne 14. 10. 2013 v 

plném znění; 
2) doporučuje 
  Zastupitelstvu města Ostravy změnit znění obecně závazné vyhlášky č. 11/2011 

A. v odrážce čtvrté v čl. 1, bod 1: na území celého městského obvodu Vítkovice 
B. z čl. 2 vynechat městský obvod Vítkovice. 

 
KSDaB/ZMOb/0004/14 
Projednání žádosti o prominutí pohledávky z nájmu bytu 
  
Usnesení číslo: 0482/ZMOb-Vit/1014/23 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) bere na vědomí 
  žádost pana XXXXXXXXXXXXX o prominutí poplatků z prodlení dle předložené přílohy č. 

1; 
2) rozhodlo 
  neuzavřít dohodu o prominutí poplatků z prodlení s panem XXXXXXXXXXX, bytem 

XXXXXXXXXXX, dle předložené důvodové zprávy. 
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KSDaB/ZMOb/0005/14 
Návrh na uzavření dohod o splátkách pohledávek č. OKSDaB/En/83/2014 
  
Usnesení číslo: 0483/ZMOb-Vit/1014/23 
Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) rozhodlo 
  uzavřít  dohody o splátkách pohledávek z nájmu bytu se lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců 

ve výši: 
- 19.586,- Kč s panem XXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX 
- 78.832,- Kč s paní XXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX; 

2) zmocňuje 
  starostu MOb Vítkovice k podpisu dohod o splátkách pohledávek z nájmu bytu; 
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. 

 
MaFK/ZMOb/0024/14 
Revokace prodeje pozemků parc. č. 215/3 a 215/4 v k. ú. Vítkovice (pozemky pod 
budovami sběrny na ul. Sirotčí) 
  
Usnesení číslo: 0484/ZMOb-Vit/1014/23 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) rozhodlo 
  revokovat své usnesení č. 0363/ZMOb-Vit/1014/17 ze dne 10.06.2013 v plném znění. 
 
MaFK/RMOb/0151/14 
Stanovisko k připravovanému návrhu na záměr města směnit pozemky v k. ú. 
Zábřeh-VŽ a Polanka nad Odrou za pozemek v k. ú. Polanka nad Odrou, jehož 
vlastníkem je BUDOUCNOST, spotřební družstvo v Ostravě 
  
Usnesení číslo: 0485/ZMOb-Vit/1014/23 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) rozhodlo 
  vydat souhlas k připravovanému návrhu na záměr města směnit pozemky, a to: 

• pozemek parc. č. 2350/2, ost. plocha, jiná plocha, o výměře 462 m2, který vznikne 
sloučením dílu “a” odděleného z pozemku parc. č. 2350 a dílu “b” odděleného z 
pozemku parc. č. 2367/1, dle  geometrického plánu č. 2895-39/2013 ze dne 30.05.2013, 
vše v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, městského obvodu Polanka nad Odrou, 

• pozemek parc. č. st. 1640, zast. plocha, o výměře 193 m2, který vznikne oddělením z 
pozemku parc. č. st. 1640, dle geometrického plánu č. 1789-40/2010 ze dne 12.02.2010, 
vše v k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice, ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy, městského obvodu Vítkovice, 

za 
• pozemek parc. č. 823/1, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 1275 m2, k. ú. Polanka 

nad Odrou, obec Ostrava, jehož vlastníkem je BUDOUCNOST, spotření družstvo v 
Ostravě, Petra Křičky 2863/17a, 701 78 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 00032352 (dále 
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jen “BUDOUCNOST s.d.”),  
s podmínkou: 

1. že družstvo BUDOUCNOST s.d. uhradí statutárnímu městu Ostrava-městskému 
obvodu Vítkovice za faktické užívání části pozemku parc. č. st. 1640, k. ú. Zábřeh-VŽ, 
obec Ostrava, část obce Vítkovice, za období od 01.03.2008 do 31.05.2014 částku ve 
výši 384.101,00 Kč s tím, že tato částka bude uhrazena před uzavřením směnné 
smlouvy. Další částku za faktické užívání části předmětného pozemku v měsíční výši 
6.712,60 Kč za období od 01.06.2014 do doby přechodu vlastnictví pozemku na 
BUDOUCNOST s.d. uhradí družstvo BUDOUCNOST s.d. do 3 měsíců od uzavření 
smlouvy o směně pozemků.   

2. že se BUDOUCNOST s.d. v samostatné části smlouvy o směně pozemků písemně 
zaváže uhradit statutárnímu městu Ostrava-městskému obvodu Vítkovice veškerou 
náhradu nákladů řízení, které budou po zpětvzetí žaloby v souvislosti s pravomocným 
zastavením soudního řízení soudem žalobci uloženy k úhradě, a to včetně nákladů 
soudního řízení spočívající v zaplacení soudního poplatku z návrhů (OS Ostrava sp. zn. 
23 C 187/2010 a sp. zn. 56 C 22/2012), vše do 3 měsíců od uzavření smlouvy o směně 
pozemků;    

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

bodu 1. tohoto usnesení statutárnímu městu Ostrava. 
 
MaFK/ZMOb/0018/14 
Prodej pozemku parc. č. 794/2 v k. ú. Vítkovice (Lidická 7A) 
  
Usnesení číslo: 0486/ZMOb-Vit/1014/23 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) rozhodlo 
  prodat nemovitou věc - pozemek parc. č. 794/2, zast. plocha a nádvoří (pod bytovým domem 

č.p. 2935 - Lidická 7A), o výměře 74 m2, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, 
vlastníku shora uvedené budovy - fyzické osobě - panu XXXXXXXXXXXXX, nar. XX. XX. 
XXXX, bytem XXXXXXXXXXXX, 
za kupní cenu ve výši Kč 59.200,00 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/0023/14 
Prodej pozemků v k. ú. Vítkovice - Kovářská 11 
  
Usnesení číslo: 0487/ZMOb-Vit/1014/23 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) rozhodlo 
  a) prodat část pozemku parc. č. 402/15, zast. plocha a nádvoří (pod bytovým domem č.p. 545 -

Kovářská 11), oddělenou geometrickým plánem č. 2075-63/2013 a nově označenou jako 
pozemek parc. č. 402/15, zast. plocha, o výměře 247 m2, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, do 
podílového spoluvlastnictví kupujícím (spoluvlastníkům shora uvedeného domu): 
- kupující 1/: XXXXXXXXXXXX, nar. XX. XX. XXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, id. 
3225/12679 nemovitosti, 
- kupující 2/: manželé XXXXXXX, nar. XX. XX. XXXXX a XXXXXXX, nar. XX. XX. 
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XXXX, oba bytem XXXXXXXXXXXXXXX, id. 8986/38037 nemovitosti (do společného 
jmění manželů), 
- kupující 3/: XXXXXXXXXXXX, nar. XX. XX. XXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, id. 
9701/38037 nemovitosti, 
- kupující 4/: D XXXXXXXXXXXX, nar. XX. XX. XXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, id. 
3225/12679 nemovitosti, 
za sjednanou kupní cenu ve výši Kč 130.036,00 s tím, že kupní cenu uhradí kupující takto: 
- kupující označen jako kupující 1/ uhradí za id. 3225/12679 nemovitosti Kč 33.047,00 při 
podpisu kupní smlouvy, 
- kupující označeni jako kupující 2/ uhradí za id. 8986/38037 nemovitosti Kč 30.810,00 při 
podpisu kupní smlouvy, 
- kupující označen jako kupující 3/ uhradí za id. 9701/38037 nemovitosti Kč 33.132,00 při 
podpisu kupní smlouvy, 
- kupující označen jako kupující 4/ uhradí za id. 3225/12679 nemovitosti Kč 33.047,00 při 
podpisu kupní smlouvy, 
b) prodat pozemek parc. č. 402/49, zast. plocha a nádvoří (pod garáží u bytového domu č.p. 
545 - Kovářská 11), o výměře 20 m2, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, 
kupujícím - vlastníkům (SJM) shora uvedené budovy - manželům XXXXXXXXXXXXX, nar. 
XX. XX. XXXX a XXXXXXXXXX, nar. XX. XX. XXXX, oba bytem 
XXXXXXXXXXXXXXXX, do společného jmění manželů, 
za kupní cenu ve výši Kč 10.000,00 s tím, že kupní cenu uhradí kupující při podpisu kupní 
smlouvy.  

 
MaFK/ZMOb/0021/14 
Záměr prodat pozemek parc. č. 459/3 v k. ú. Vítkovice - Nerudova 30 
  
Usnesení číslo: 0488/ZMOb-Vit/1014/23 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) rozhodlo 
  o záměru prodat nemovitou věc - pozemek parc. č. 459/3, zast. plocha a nádvoří, o výměře 274 

m2, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava. 
Pozemek je zastavěný bytovým domem č.p. 602 - Nerudova 30, který není součástí tohoto 
pozemku. 

 
MaFK/ZMOb/0022/14 
Koupě pozemku parc. č. 247/75 v k. ú. Vítkovice (pod částí chodníku Bivojova - 
Lidická) 
  
Usnesení číslo: 0489/ZMOb-Vit/1014/23 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) rozhodlo 
  koupit nemovitou věc - pozemek parc. č. 247/75, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 

4 m2, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, 
od právnické osoby: Asental Land, s.r.o., se sídlem Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 
00 Ostrava, zapsané v OR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 29249, IČ 
27769143, 
za kupní cenu ve výši Kč 2.400,00 s tím, že kupní cenu bude uhrazena do 30 dnů od podpisu 
kupní smlouvy;   
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2) zmocňuje 
  starostu MOb Vítkovice k podpisu kupní smlouvy dle tohoto usnesení. 
 
MaFK/ZMOb/0025/14 
Předkupní právo k nemovitým věcem - garážím 
  
Usnesení číslo: 0490/ZMOb-Vit/1014/23 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) bere na vědomí 
  dopisy 

• ”Oznámení o záměru prodat nemovitou věc - budovu bez čp/če - garáž” manželů pana 
XXXXXXXXXX a paní XXXXXXXXX, ze dne 14.05.2014, 

• ”Oznámení o záměru prodat nemovitou věc - budovu bez čp/če - garáž” paní 
XXXXXXXXXXX, ze dne 30.04.2014, 

• Oznámení o záměru prodat nemovitost bez čp/če, garáž, manželů pana XXXXXXXXX a 
paní XXXXXXXXXXX, ze dne 27.05.2014; 

2) rozhodlo 
  neuplatnit předkupní právo 

a. k nemovité věci - budově bez čp/če - garáži na pozemku parc. č. 176/81, zast. pl. a 
nádvoří, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, 

b. k nemovité věci - budově bez čp/če - garáži na pozemku parc. č. st. 2843/1, zast. pl. a 
nádvoří, k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice, 

c. k nemovité věci - budově bez čp/če - garáži na pozemku parc. č. 176/42, zast. pl. a 
nádvoří, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava. 

 
MaFK/ZMOb/0026/14 
Nepodání žaloby ve věci uplatnění relativní neplatnosti proti převodu vlastnictví 
nemovitých věcí 
  
Usnesení číslo: 0491/ZMOb-Vit/1014/23 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) bere na vědomí 
  a. převod nemovité věci - budovy bez čp/če - garáže stojící na pozemku parc. č. 195/122, 

zast. pl. a nádvoří, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, 
b. převod nemovité věci - budovy bez čp/če - garáže stojící na pozemku parc. č. 143/41, zast. 

pl. a nádvoří, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, 
c. převod nemovité věci - budovy bez čp/če - garáže stojící na pozemku parc. č. 191/6, zast. 

pl. a nádvoří, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, 
d. převod spoluvlastnického podílu id.1/4  na budově č. p. 527 - způsob využití bydlení - na 

pozemku parc. č. 528/7, zast. pl. a nádvoří, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, na adrese 
Erbenova 107, Ostrava-Vítkovice; 

2) rozhodlo 
  nepodat žalobu ve věci uplatnění relativní neplatnosti proti převodům vlastnictví dle bodu 1.. 

tohoto usnesení. 
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MaFK/ZMOb/0020/14 
Koupě nemovité věci - garáže (p. Uherek) 
  
Usnesení číslo: 0492/ZMOb-Vit/1014/23 
Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) bere na vědomí 
  dopis “Oznámení o záměru prodat nemovitost bez čp/če, garáž” pana XXXXXXXXX, ze dne 

31.03.2014; 
2) rozhodlo 
  a. uplatnit předkupní právo k nemovité věci - budově bez čp/če - garáži na pozemku parc. č. 

404/34, zast. pl. a nádvoří, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava. 
b. příjmout nabídku povinné osoby - pana XXXXXXXXXX, nar. XX. XX. XXXX, bytem 

XXXXXXXXXXXX, za kupní cenu ve výši 5.000,- Kč s tím, že kupní cena bude 
uhrazena do 30 dnů od právní moci rozhodnutí katastrálního úřadu o vkladu vlastnického 
práva; 

3) zmocňuje 
  starostu MOb Vítkovice k podpisu kupní smlouvy dle bodu 2. tohoto usnesení. 
 
MaFK/ZMOb/0019/14 
Revokace části usnesení (bezúplatný převod pozemku z ČR - ÚZSVM) 
  
Usnesení číslo: 0493/ZMOb-Vit/1014/23 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) rozhodlo 
  a) revokovat část svého usnesení č. 0446/ZMOb-Vit/1014/21 ze dne 17.03.2014, a to v bodě 1., 

v prvním odstavci text: “pozemek p.p.č. 489/21, zahrada, o výměře 514 m2, k. ú. Vítkovice, 
obec Ostrava”, 
b) výše revokované nahradit textem: “pozemek p.p.č. 489/21, zahrada, o výměře 514 m2, k. ú. 
Zábřeh-VŽ, obec Ostrava”. 

 
MaFK/ZMOb/0027/14 
Stanovisko k záměru města prodat pozemek parc. č. 358/7 v k. ú. Vítkovice 
  
Usnesení číslo: 0494/ZMOb-Vit/1014/23 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) rozhodlo 
  vydat souhlasné stanovisko k záměru města prodat nemovitou věc, svěřenou městskému 

obvodu Vítkovice, a to pozemek parc. č. 358/7, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 21 m2, k. 
ú. Vítkovice, obec Ostrava, za účelem vytvoření funkčně souvisejícího celku s nemovitými 
věcmi v soukromém vlastnictví; 

2) ukládá 
  odboru majetkovému a finanční kontroly zaslat žádost o schválení záměru prodeje nemovité 

věci dle bodu 1. tohoto usnesení statutárnímu městu Ostrava.  
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OVVaK/ZMOb/0027/14 
Informativní zpráva o činnosti starosty, RMOb a ÚMOb Vítkovice za období I. čtvrtletí 
2014 
  
Usnesení číslo: 0495/ZMOb-Vit/1014/23 
Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 
1) bere na vědomí 
  Informativní zprávu o činnosti  starosty, RMOb a ÚMOb Vítkovice za období  I. čtvrtletí 

2014. 
  

 

  

 

 


