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Přehled usnesení zastupitelstva městského obvodu dle čísel ze dne: 09.09.2013 

  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název 

0372/ZMOb-Vit/1014/18 OVVaK/ZMOb/

0031/13 

Ověření zápisu z 17. zasedání Zastupitelstva MOb 

Vítkovice konaného dne 11. 06. 2013 

0373/ZMOb-Vit/1014/18 OVVaK/RMOb/

0073/13 

Návrh programu pro 18. zasedání ZMOb Vítkovice 

konané dne 09. 09. 2013 

0374/ZMOb-Vit/1014/18 OVVaK/ZMOb/

0033/13 

Zpráva o bezpečnostní situaci ve služebním obvodě 

Policie ČR, Ostrava-Vítkovice a Zpráva o 

bezpečnostní situaci na území městského obvodu 

Vítkovice z pohledu činnosti Městské policie 

Ostrava za I. pololetí 2013. 

0375/ZMOb-Vit/1014/18 OVVaK/ZMOb/

0025/13 

Projednání dotazů, připomínek a podnětů 

vznesených na 17. zasedání Zastupitelstva MOb 

Vítkovice dne 11. 06. 2013 

0376/ZMOb-Vit/1014/18 OVVaK/ZMOb/

0034/13 

Informativní zpráva o plnění usnesení ZMOb 

Vítkovice za 1. pololetí roku 2013. 

0377/ZMOb-Vit/1014/18 OVVaK/ZMOb/

0036/13 

Přehled stížností a podnětů podaných v I. pololetí 

2013 

0378/ZMOb-Vit/1014/18 FRaŠ/ZMOb/00

24/13 

Zápis ze 14. zasedání Finančního výboru MOb 

Vítkovice 

0379/ZMOb-Vit/1014/18 FRaŠ/ZMOb/00

25/13 

Rozbory hospodaření MOb Vítkovice k 30.06.2013 

0380/ZMOb-Vit/1014/18 FRaŠ/ZMOb/00

26/13 

Udělení výjimky a přiznání a poskytnutí následné 

pobídkové slevy, prominutí smluvní pokuty - 

Erbenova 8 

0381/ZMOb-Vit/1014/18 FRaŠ/ZMOb/00

23/13 

Přiznání a poskytnutí následné pobídkové slevy - 

Rostislavova 21 (Martina Prosková) 

0382/ZMOb-Vit/1014/18 FRaŠ/RMOb/01

01/13 

Přiznání a poskytnutí následné pobídkové slevy - 

Bytové družstvo Zengrova 6 

0383/ZMOb-Vit/1014/18 FRaŠ/ZMOb/00

17/13 

Půjčky ze sociálního fondu 

0384/ZMOb-Vit/1014/18 FRaŠ/ZMOb/00

27/13 

Finanční dar pro FC Vítkovice 1919 

0385/ZMOb-Vit/1014/18 KSDaB/ZMOb/

0009/13 

Výstavba “Hřiště U Nádraží”, na pozemku p.č. 

195/1, k.ú. Vítkovice , Ostrava-Vítkovice- žádost o 

dotační příspěvek- Oranžové hřiště 2014 

0386/ZMOb-Vit/1014/18 KSDaB/ZMOb/

0012/13 

Návrh na uzavření dohod o splátkách pohledávek č. 

OKSDaB/En/68/2013 

0387/ZMOb-Vit/1014/18 KSDaB/ZMOb/

0011/13 

Projednání žádosti o prominutí pohledávky z nájmu 

bytu 

0388/ZMOb-Vit/1014/18 MaFK/ZMOb/0

025/13 

Koupě nemovitostí - budov bez čp/če – garáží v k. 

ú. Zábřeh-VŽ 

0389/ZMOb-Vit/1014/18 MaFK/ZMOb/0

026/13 

Koupě nemovitostí - budov bez čp/če – garáží v k. 

ú. Vítkovice 
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0390/ZMOb-Vit/1014/18 MaFK/ZMOb/0

030/13 

Stanovisko k záměru prodat části pozemků parc. č. 

718/1 a 718/7 v k. ú. Vítkovice (u ZŠ 

Ostrava-Vítkovice, Šalounova 56, budovy na 

adrese Halasova 30) 

0391/ZMOb-Vit/1014/18 MaFK/ZMOb/0

028/13 

Záměr prodat pozemek parc. č. 810/2 v k. ú. 

Vítkovice - Nerudova 5A 

0392/ZMOb-Vit/1014/18 MaFK/ZMOb/0

027/13 

Záměr prodat pozemek parc. č. 815/1 v k. ú. 

Vítkovice - Nerudova 15 

0393/ZMOb-Vit/1014/18 MaFK/ZMOb/0

032/13 

Záměr prodat pozemek parc. č. 244/8 v k. ú. 

Vítkovice (zahrada - Rudná 28) 

0394/ZMOb-Vit/1014/18 MaFK/ZMOb/0

029/13 

Revokace prodeje pozemků v k. ú. Vítkovice - 

Obránců míru 63 x Kovářská 8 

0395/ZMOb-Vit/1014/18 MaFK/ZMOb/0

031/13 

Žádost o koupi nemovitosti - budova č. p. 967, 

Ostrava-Vítkovice (Blok Centrum, o. s.) 

0396/ZMOb-Vit/1014/18 MaFK/ZMOb/0

033/13 

Dohoda o předkupním právu-Sirotčí 45A, 

Ostrava-Vítkovice 

0397/ZMOb-Vit/1014/18 OVVaK/ZMOb/

0028/13 

Informativní zpráva o činnosti starosty, RMOb a 

ÚMOb Vítkovice za období II. čtvrtletí 2013 
  
OVVaK/ZMOb/0031/13 
Ověření zápisu z 17. zasedání Zastupitelstva MOb Vítkovice konaného dne 11. 06. 
2013 
  
Usnesení číslo: 0372/ZMOb-Vit/1014/18 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 

1) schvaluje 

  ústní zprávu pana Karola Hercíka, ak. malíře a pana Ing. Aleše Knotta o ověření zápisu z 

17. zasedání Zastupitelstva MOb Vítkovice konaného dne 11. 06. 2013. 
 
OVVaK/RMOb/0073/13 
Návrh programu pro 18. zasedání ZMOb Vítkovice konané dne 09. 09. 2013 
  
Usnesení číslo: 0373/ZMOb-Vit/1014/18 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 

1) bere na vědomí 

  upravený program 18. zasedání ZMOb Vítkovice konaného dne 09. 09. 2013. 
 
OVVaK/ZMOb/0033/13 
Zpráva o bezpečnostní situaci ve služebním obvodě Policie ČR, Ostrava-Vítkovice a 
Zpráva o bezpečnostní situaci na území městského obvodu Vítkovice z pohledu 
činnosti Městské policie Ostrava za I. pololetí 2013. 
  
Usnesení číslo: 0374/ZMOb-Vit/1014/18 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 

1) bere na vědomí 

  Zprávu o bezpečnostní situaci ve služebním obvodě Policie ČR, Ostrava-Vítkovice za období 

od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2013. 

Zprávu o bezpečnostní situaci na území městského obvodu Vítkovice z pohledu činnosti 

Městské policie Ostrava za I. pololetí 2013. 
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OVVaK/ZMOb/0025/13 
Projednání dotazů, připomínek a podnětů vznesených na 17. zasedání Zastupitelstva 
MOb Vítkovice dne 11. 06. 2013 
  
Usnesení číslo: 0375/ZMOb-Vit/1014/18 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 

1) bere na vědomí 

  informativní zprávu k dotazům, připomínkám a podnětům vznesených na 17. zasedání 

Zastupitelstva MOb Vítkovice dne 11. 06. 2013; 
 
OVVaK/ZMOb/0034/13 
Informativní zpráva o plnění usnesení ZMOb Vítkovice za 1. pololetí roku 2013. 
  
Usnesení číslo: 0376/ZMOb-Vit/1014/18 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 

1) bere na vědomí 

  informativní zprávu o plnění usnesení ZMOb Vítkovice za 1. pololetí roku 2013. 
 
OVVaK/ZMOb/0036/13 
Přehled stížností a podnětů podaných v I. pololetí 2013 
  
Usnesení číslo: 0377/ZMOb-Vit/1014/18 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 

1) bere na vědomí 

  přehled stížností a podnětů podaných na ÚMOb Vítkovice v době od 01. 01. 2013 do 30. 06. 

2013. 
 
FRaŠ/ZMOb/0024/13 
Zápis ze 14. zasedání Finančního výboru MOb Vítkovice 
  
Usnesení číslo: 0378/ZMOb-Vit/1014/18 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 

1) bere na vědomí 

  Zápis ze 14. zasedání Finančního výboru MOb Vítkovice. 
 
FRaŠ/ZMOb/0025/13 
Rozbory hospodaření MOb Vítkovice k 30.06.2013 
  
Usnesení číslo: 0379/ZMOb-Vit/1014/18 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 

1) schvaluje 

  rozbory hospodaření MOb Vítkovice k 30.06.2013. 
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FRaŠ/ZMOb/0026/13 
Udělení výjimky a přiznání a poskytnutí následné pobídkové slevy, prominutí smluvní 
pokuty - Erbenova 8 
  
Usnesení číslo: 0380/ZMOb-Vit/1014/18 
Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 

1) rozhodlo 

  a) udělit výjimku z Pravidel pro přiznání a poskytování “pobídkové následné slevy” do výše 

max. 30% z kupní ceny realizovaného prodeje nemovitostí- bytových domů - z vlastnictví 

SMO, svěřených městskému obvodu Vítkovice 

b) přiznat a poskytnout slevu spoluvlastníkům domu Erbenova 8/679, Ostrava - Vítkovice ve 

výši 75% 

c) požadovat úhradu alikvotního podílu daně z převodu nemovitosti ve výši 3% z poskytnuté 

slevy, 

d) uzavřít dohody o poskytnutí “slevy” dle tohoto usnesení; 

2) rozhodlo 

  neprominout spoluvlastníkům domu Erbenova 8/679, Ostrava - Vítkovice smluvní pokutu za 

pozdní úhradu nemovitosti dle důvodové zprávy. 
 
FRaŠ/ZMOb/0023/13 
Přiznání a poskytnutí následné pobídkové slevy - Rostislavova 21 (Martina Prosková) 
  
Usnesení číslo: 0381/ZMOb-Vit/1014/18 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 

1) rozhodlo 

  přiznat a poskytnout slevu dle Pravidel pro přiznání a poskytování “pobídkové následné slevy” 

do výše max. 30% z kupní ceny realizovaného prodeje nemovitostí - bytových domů - z 

vlastnictví SMO, svěřených městskému obvodu Vítkovice; 

2) rozhodlo 

  přiznat a poskytnout slevu slečně XXXXXXX XXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem 

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX, ve výši Kč 258.960,00; 

3) rozhodlo 

  požadovat úhradu alikvotního podílu daně z převodu nemovitostí ve výši Kč 7.769,00; 

4) rozhodlo 

  uzavřít dohodu o poskytnutí “slevy” dle tohoto usnesení; 

5) zmocňuje 

  starostu k podpisu dohody o poskytnutí slevy dle tohoto usnesení. 
 
FRaŠ/RMOb/0101/13 
Přiznání a poskytnutí následné pobídkové slevy - Bytové družstvo Zengrova 6 
  
Usnesení číslo: 0382/ZMOb-Vit/1014/18 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 

1) rozhodlo 

  přiznat a poskytnout 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; 

2) rozhodlo 

  přiznat a poskytnout slevu Bytovému družstvu Zengrova 6 ve výši Kč 1.507.637,00; 
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3) rozhodlo 

  požadovat úhradu alikvotního podílu daně z převodu nemovitostí ve výši Kč 45.229,00; 

4) rozhodlo 

  uzavřít dohodu o poskytnutí “slevy” dle tohoto usnesení; 

5) zmocňuje 

  starostu k podpisu dohody o poskytnutí slevy dle tohoto usnesení. 
 
FRaŠ/ZMOb/0017/13 
Půjčky ze sociálního fondu 
  
Usnesení číslo: 0383/ZMOb-Vit/1014/18 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 

1) rozhodlo 

  v souladu se zásadami Sociálního fondu MOb Vítkovice o poskytnutí půjčky ze sociálního 

fondu, pro: 

• pí XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX                      20.000,00 Kč 

• XXX XXXXX XXXXXXXXXXXX                                20.000,00 Kč 

• XXXX XXXXXXX XXXXXXX                                     20.000,00 Kč  

  

 Vyřizuje: Bc. Milena Rozkošná,  

 Pověřena zastupováním funkce vedoucí odboru FRaŠ 

2) zmocňuje 

  starostu MOb Vítkovice k podpisu smlouvy dle tohoto usnesení. 
 
FRaŠ/ZMOb/0027/13 
Finanční dar pro FC Vítkovice 1919 
  
Usnesení číslo: 0384/ZMOb-Vit/1014/18 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 

1) rozhodlo 

  poskytnout finanční dar FC Vítkovice 1919, 30. dubna 560/11, Ostrava - Moravská Ostrava a 

Přívoz, PSČ 702 00, IČ: 22881425 na pořízení materiálového vybavení pro děti v přípravce ve 

výši 20 tis. Kč; 

2) schvaluje 

  rozpočtové opatření:  

• zvýší se financování na pol. 8115 ORJ 41         o    20  tis. Kč  

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

3) zmocňuje 

  starostu k podpisu darovací smlouvy dle tohoto usnesení. 
 
KSDaB/ZMOb/0009/13 
Výstavba “Hřiště U Nádraží”, na pozemku p.č. 195/1, k.ú. Vítkovice , Ostrava-Vítkovice- 
žádost o dotační příspěvek- Oranžové hřiště 2014 
  
Usnesení číslo: 0385/ZMOb-Vit/1014/18 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 

1) rozhodlo 

  za podmínky  souhlasu Rady města  požádat o dotační příspěvek  z grantového řízení pro rok 
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2014- 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. 21% DPH 2 382 636,00 Kč. 
 
KSDaB/ZMOb/0012/13 
Návrh na uzavření dohod o splátkách pohledávek č. OKSDaB/En/68/2013 
  
Usnesení číslo: 0386/ZMOb-Vit/1014/18 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 

1) rozhodlo 

  uzavřít dohody o splátkách pohledávek z nájmu bytu se lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců 

ve výši: 

- 12.939,- Kč s panem XXXXXXX XXXXXXXX bytem XXXXXXXX XXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

- 23.627,- Kč s paní XXXXXXX XXXXX, bytem XXXXXXXXXXX XX 

XXXXXXXXXXXXXXXXX; 

2) rozhodlo 

  neuzavřít dohodu o splátkách pohledávek z nájmu bytu se lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců 

ve výši: 

- 182.355,- Kč s paní XXXXXXXXX XXXXXX, bytem XXXXXXXXXXX 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. 
 
KSDaB/ZMOb/0011/13 
Projednání žádosti o prominutí pohledávky z nájmu bytu 
  
Usnesení číslo: 0387/ZMOb-Vit/1014/18 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 

1) bere na vědomí 

  žádost manželů XXXXXXXXXX o prominutí poplatků z prodlení dle předložené přílohy č. 1; 

2) rozhodlo 

  neuzavřít dohodu o prominutí poplatků z prodlení s panem XXXXXX XXXXXXX, bytem 

Mitrovická XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXX, zastoupeným JUDr. Jarmilou 

Lipnickou Pešlovou, advokátkou se sídlem Přívozská 10, Ostrava-Moravská Ostrava a s paní 

XXXXXX XXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX 

XXXX, dle předložené důvodové zprávy. 
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MaFK/ZMOb/0025/13 
Koupě nemovitostí - budov bez čp/če – garáží v k. ú. Zábřeh-VŽ 
  
Usnesení číslo: 0388/ZMOb-Vit/1014/18 
Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 

1) rozhodlo 

  1. 1.  

o koupi nemovitosti: budovy bez čp/če - garáže stojící na pozemku parc. č. st. 2935, zast.pl. v 

k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice, od fyzické osoby – pana XXXXXXXXX, 

nar. XX. XX. XXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

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. 

1. 2.  

o koupi nemovitosti: budovy bez čp/če - garáže stojící na pozemku parc. č. st. 2928, zast.pl. v 

k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice, od fyzické osoby – pana XXXXXXXXX, 

nar. XX. XX. XXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 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. 

1. 3.  

o koupi nemovitosti: budovy bez čp/če - garáže stojící na pozemku parc. č. st. 2941, zast.pl. v 

k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice, od fyzické osoby – pana XXXXXXXXX, 

nar. XX. XX. XXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 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. 

1. 4.  

o koupi nemovitosti: budovy bez čp/če - garáže stojící na pozemku parc. č. st. 3839, zast.pl. v 

k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice, od fyzické osoby – pana XXXXXXXXX, 

nar. XX. XX. XXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 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. 5.  

o koupi nemovitosti: budovy bez čp/če - garáže stojící na pozemku parc. č. st. 3840, zast.pl. v 

k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice, od fyzické osoby – pana XXXXXXXXX, 

nar. XX. XX. XXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 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. 

1.6.  

o koupi nemovitosti: budovy bez čp/če - garáže stojící na pozemku parc. č. st. 3844, zast.pl. v 

k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice, od fyzické osoby – pana XXXXXXXXX, 

nar. XX. XX. XXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 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. 7.  

o koupi nemovitosti: budovy bez čp/če - garáže stojící na pozemku parc. č. st. 3854, zast.pl. v 

k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice, od fyzické osoby – pana XXXXXXXXX, 

nar. XX. XX. XXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 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. 8.    

o koupi nemovitosti: budovy bez čp/če - garáže stojící na pozemku parc. č. st. 3846, zast.pl. v 

k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice, od spoluvlastníků (SJM) - fyzických 

osob: XXXXXXXXX, nar. XX. XX. XXXX, trvale bytem 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a paní XXXXXXXXX, nar. XX. XX. XXXX, trvale 

bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 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. 9.    

o koupi nemovitosti: budovy bez čp/če - garáže stojící na pozemku parc. č. st. 4377, zast.pl. v 

k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice, od spoluvlastníků (SJM) - fyzických 

osob: pana XXXXXXXXX, nar. XX. XX. XXXX, trvale bytem 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a paní XXXXXXXXX, nar. XX. XX. XXXX, trvale 

bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 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. 10.    

o koupi nemovitosti - budovy bez čp/če - garáže stojící na pozemku parc. č. st. 2945, zast.pl. v 

k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice, od spoluvlastníků (SJM) - fyzických 

osob: pana XXXXXXXXX, nar. XX. XX. XXXX, trvale bytem 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a paní XXXXXXXXX, nar. XX. XX. XXXX, trvale 

bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 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. 11.    

o koupi nemovitosti - budovy bez čp/če - garáže stojící na pozemku parc. č. st. 3845, zast.pl. v 

k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice, od spoluvlastníků (SJM) - fyzických 

osob: pana XXXXXXXXX, nar. XX. XX. XXXX, trvale bytem 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a paní XXXXXXXXX, nar. XX. XX. XXXX, trvale 

bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za sjednanou kupní cenu ve výši 48.000,- 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/0026/13 
Koupě nemovitostí - budov bez čp/če – garáží v k. ú. Vítkovice 
  
Usnesení číslo: 0389/ZMOb-Vit/1014/18 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 

1) rozhodlo 

  1. 1. 

o koupi nemovitosti: budovy bez čp/če - garáže stojící na pozemku parc. č. 216/16, zast.pl. v k. 

ú. Vítkovice, obec Ostrava, od fyzické osoby – pana XXX XXXXX, nar. XXXXXXXXXX, 

trvale bytem XXXXXX XXXXXXX XX XX XXXX XX XX XX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXX XXX 

 za sjednanou kupní cenu 10.000,- 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. 2.   

o koupi nemovitosti: budovy bez čp/če - garáže stojící na pozemku parc. č. 216/15, zast.pl. v k. 

ú. Vítkovice, obec Ostrava, od spoluvlastníků (SJM) - fyzických osob: pana XXXXXX 

XXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XX XX XXXXX XX XX XXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXX XX, a paní XXXX XXXXXXXXX 

XXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XX XX XXXXX XX XX XXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXX XX,  

za sjednanou kupní cenu ve výši 10.000,- 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/0030/13 
Stanovisko k záměru prodat části pozemků parc. č. 718/1 a 718/7 v k. ú. Vítkovice (u 
ZŠ Ostrava-Vítkovice, Šalounova 56, budovy na adrese Halasova 30) 
  
Usnesení číslo: 0390/ZMOb-Vit/1014/18 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 

1) rozhodlo 

  vydat souhlasné stanovisko k záměru města Ostravy prodat nemovitosti, svěřené městskému 

obvodu Vítkovice, a to: 

- část pozemku parc. č. 718/1, ostatní plocha, zeleň, oddělenou geometrickým plánem č. 

2045-3/2013 a nově označenou jako pozemek parc. č. 718/13, ostatní plocha, zeleň, o výměře 

148 m2, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, 

- část pozemku parc. č. 718/7, zast. plocha a nádvoří, společný dvůr, oddělenou geometrickým 

plánem č. 2045-3/2013 a nově označenou jako pozemek parc. č. 718/14, ostatní plocha, jiná 

plocha, o výměře 111 m2, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, 

za účelem realizace stavby “Parkování u domu Halasova 388/32, Ostrava-Vítkovice”; 

2) ukládá 

  odboru majetkovému a finanční kontroly zaslat žádost o schválení záměru prodeje nemovitostí 

dle bodu 1. tohoto usnesení statutárnímu městu Ostrava. 
 
MaFK/ZMOb/0028/13 
Záměr prodat pozemek parc. č. 810/2 v k. ú. Vítkovice - Nerudova 5A 
  
Usnesení číslo: 0391/ZMOb-Vit/1014/18 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 

1) rozhodlo 

  o záměru prodat nemovitost - pozemek parc. č. 810/2, zast. plocha a nádvoří, o výměře 72 

m2 (pod bytovým domem č.p. 2940 - Nerudova 5A), k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, který tvoří 

funkčně související celek s uvedeným bytovým domem. 
 
MaFK/ZMOb/0027/13 
Záměr prodat pozemek parc. č. 815/1 v k. ú. Vítkovice - Nerudova 15 
  
Usnesení číslo: 0392/ZMOb-Vit/1014/18 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 

1) rozhodlo 

  o záměru prodat nemovitost - pozemek parc. č. 815/1, zast. plocha a nádvoří, o výměře 73 
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m2 (pod bytovým domem č.p. 133 - Nerudova 15), k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, který tvoří 

funkčně související celek s uvedeným bytovým domem. 
 
MaFK/ZMOb/0032/13 
Záměr prodat pozemek parc. č. 244/8 v k. ú. Vítkovice (zahrada - Rudná 28) 
  
Usnesení číslo: 0393/ZMOb-Vit/1014/18 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 

1) rozhodlo 

  o záměru prodat nemovitost - pozemek parc. č. 244/8, zahrada, o výměře 331 m2, který tvoří 

funkčně související celek s bytovým domem č.p. 858 - Rudná 28, k. ú. Vítkovice, obec 

Ostrava.   
 
MaFK/ZMOb/0029/13 
Revokace prodeje pozemků v k. ú. Vítkovice - Obránců míru 63 x Kovářská 8 
  
Usnesení číslo: 0394/ZMOb-Vit/1014/18 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 

1) rozhodlo 

  revokovat své US č. 0334/ZMOb-Vit/1014/16 ze dne 11.03.2013 v plném znění. 
 
MaFK/ZMOb/0031/13 
Žádost o koupi nemovitosti - budova č. p. 967, Ostrava-Vítkovice (Blok Centrum, o. s.) 
  
Usnesení číslo: 0395/ZMOb-Vit/1014/18 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 

1) rozhodlo 

  vzít na vědomí dopis “Žádost o převod nemovitosti ve vlastnictví Statutárního města 

Ostrava-Městského obvodu Vítkovice do vlastnictví občanského sdružení Blok Centrum, o. s.” 

od sdružení Blok Centrum, o. s., ze dne 22.05.2013; 

2) rozhodlo 

  a. ponechat nemovitost - budovu č. p. 967 - občanská vybavenost - na pozemku parc. č. 

478/4, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy - městského obvodu Vítkovice, a řešit užívání předmětné 

budovy nadále výpůjčkou; 

b. vydat nesouhlasné stanovisko k záměru města Ostravy prodat nemovitosti, svěřené 

městskému obvodu Vítkovice, a to budovu č. p. 967 - občanská vybavenost -  na 

pozemku parc. č. 478/4, zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 478/4, zastavěná 

plocha a nádvoří, a část pozemku parc. č. 478/1, ostatní plocha, o výměře dle zákresu v 

katastrální mapě, vše v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava; 

3) ukládá 

  odboru majetkovému a finanční kontrole zaslat žadateli stanovisko Zastupitelstva MOb 

Vítkovice dle bodu 2. tohoto usnesení. 
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MaFK/ZMOb/0033/13 
Dohoda o předkupním právu-Sirotčí 45A, Ostrava-Vítkovice 
  
Usnesení číslo: 0396/ZMOb-Vit/1014/18 
Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 

1) rozhodlo 

  vzít na vědomí dopis “Žádost o součinnost ÚMOb při transformaci sdružení CENTROM dle 

zákona 68/2013 Sb. - řešení majetkoprávních vztahů k nemovitosti Sirotčí 765/45a” 

CENTROM, občanského sdružení, ze dne 16.08.2013; 

2) rozhodlo 

  a. vzít na vědomí odstoupení CENTROM, občanské sdružení, od kupní smlouvy na 

nemovitosti - budovu č. p. 765 - objekt k bydlení - na pozemku parc. č. 216/10, zastavěná 

plocha a nádvoří, a pozemek parc. č. 216/10, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 

Vítkovice, obec Ostrava, na adrese Sirotčí 45A, Ostrava-Vítkovice, - ze dne 03.04.2013 

(právní účinky vkladu vznikly dnem 09.04.2013) uzavřené s Sociální bydlení 

CENTROM, org. j. 

b. neuplatnit předkupní právo sjednané v kupní smlouvě s dohodou o předkupním právu 

věcném č. 4270700003 ze dne 02.08.2010; 

c. 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, o. s., zastoupenou předsedou Bc. 

Marcelem Dymanusem, nar. 07.11.1966, sídlem Sirotčí 765/45A, 703 

00  Ostrava-Vítkovice, IČ: 22771999, 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/0028/13 
Informativní zpráva o činnosti starosty, RMOb a ÚMOb Vítkovice za období II. čtvrtletí 
2013 
  
Usnesení číslo: 0397/ZMOb-Vit/1014/18 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice 
 

1) bere na vědomí 

  Informativní zprávu o činnosti  starosty, RMOb a ÚMOb Vítkovice za období  II. čtvrtletí 

2013. 

  
 

  
 

 


