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Statutární město Ostrava 
městský obvod Slezská Ostrava 
zastupitelstvo městského obvodu 

Usnesení  

 

 
 
 
 
Přehled usnesení zastupitelstva městského obvodu dle čísel ze dne: 15.02.2018 

 
 

Číslo usnesení Materiál Název 
 
0484/ZMOb-Sle/1418/19 VV/ 

ZMOb/8.0001/18 
 
 
 
 
0485/ZMOb-Sle/1418/19 MS/ 

ZMOb/4.0001/18 
 
0486/ZMOb-Sle/1418/19 MS/ 

ZMOb/4.0002/18 
 
 
 
0487/ZMOb-Sle/1418/19 MS/ 

ZMOb/4.0003/18 
 
 
 
0488/ZMOb-Sle/1418/19 MS/ 

ZMOb/4.0017/18 
 
0489/ZMOb-Sle/1418/19 MS/ 

ZMOb/4.0004/18 
0490/ZMOb-Sle/1418/19 MS/ 

ZMOb/4.0005/18 
 
0491/ZMOb-Sle/1418/19 MS/ 

ZMOb/4.0006/18 
 
0492/ZMOb-Sle/1418/19 MS/ 

ZMOb/4.0007/18 
 
0493/ZMOb-Sle/1418/19 MS/ 

ZMOb/4.0008/18 
 
0494/ZMOb-Sle/1418/19 MS/ 

ZMOb/4.0009/18 
 
0495/ZMOb-Sle/1418/19 MS/ 

ZMOb/4.0010/18 
0496/ZMOb-Sle/1418/19 MS/ 

ZMOb/4.0011/18 

Zpráva ověřovatelů zápisu z 18. zasedání 
Zastupitelstva městského obvodu Slezská 
Ostrava a určení ověřovatelů pro 19. zasedání 
Zastupitelstva městského obvodu Slezská 
Ostrava 
Projednání opětovné žádosti o vypořádání 
spoluvlastnictví nemovitých věcí - bytové domy 
na ulici Na Baranovci - SBD NH 
Záměr prodeje podílů na pozemku p.č. 
1470, přináležejících k bytovým jednotkám 
nacházejícím se ve stavbě č.p. 448, bytový dům 
- k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 
Záměr prodeje podílů na pozemku p.č.st. 1164, 
přináležejících k jednotkám nacházejícím se ve 
stavbě č.p. 701, bytový dům - k.ú. Muglinov, 
obec Ostrava 
Projednání výzvy k poskytnutí slevy z kupní 
ceny před podáním žaloby - p. Koutný, p. 
Lattenbergová 
Projednání uzavření dohody o narovnání - p. 
Koutný, p. Lattenbergová 
Předkupní právo - koupě garáže na pozemku 
p.č.st. 886 v k.ú. Muglinov, obec Ostrava - p. 
Kusyn 
Předkupní právo - koupě podílu na stavbě garáže 
stojící na pozemku p.č. 608/18 v k.ú. Slezská 
Ostrava, obec Ostrava - p. Vojtíšek 
Předkupní právo - koupě podílu na stavbě garáže 
stojící na pozemku p.č. 609/42 v k.ú. Slezská 
Ostrava, obec Ostrava - p. Kovalčíková 
Předkupní právo - koupě garáže na pozemku p.č. 
2065 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava - p. 
Kyška 
Předkupní právo - koupě garáže na pozemku p.č. 
2064 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava - p. 
Kyška 
Záměr prodeje části pozemku p.č. 545 (označena 
p.č. 545/2) v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 
Záměr prodeje pozemku p.č. 611/3 v k.ú. 
Koblov, obec Ostrava 
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0497/ZMOb-Sle/1418/19 MS/ 

ZMOb/4.0012/18 
 
 
 
0498/ZMOb-Sle/1418/19 MS/ 

ZMOb/4.0013/18 
 
 
 
0499/ZMOb-Sle/1418/19 MS/ 

ZMOb/4.0014/18 
 
 
 
0500/ZMOb-Sle/1418/19 MS/ 

ZMOb/4.0015/18 
 
0501/ZMOb-Sle/1418/19 MS/ 

ZMOb/4.0016/18 
 
 
 
 
0502/ZMOb-Sle/1418/19 FaR/ 

ZMOb/9.0001/18 
0503/ZMOb-Sle/1418/19 FaR/ 

ZMOb/9.0002/18 
0504/ZMOb-Sle/1418/19 FaR/ 

ZMOb/9.0004/18 
 
0505/ZMOb-Sle/1418/19 FaR/ 

ZMOb/9.0005/18 
 
0506/ZMOb-Sle/1418/19 ŠaK/ 

ZMOb/10.0001/18 
 
0507/ZMOb-Sle/1418/19 VV/ 

ZMOb/8.0002/18 

Záměr prodeje pozemku p.č. 425/5, částí 
pozemku p.č. 425/6 (označeny p.č. 425/9 a p.č. 
425/10) a pozemku p.č. 425/7 v k.ú. Heřmanice, 
obec Ostrava 
Prodej podílů na pozemku p.č. 1483, 
přináležejících k bytovým jednotkám č. 445/36 a 
č. 446/4 nacházejícím se ve stavbě č.p. 445, 446, 
bytový dům - k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 
Prodej podílu na pozemku p.č. 1483, 
přináležejícího k bytové jednotce č. 446/2 
nacházející se ve stavbě č.p. 445, 446, bytový 
dům - k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 
Prodej části pozemku p.č. 1195 (označena p.č. 
1195/2) v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava - p. 
Jakovidis a p. Klega 
Odnětí pozemku p.č.st. 353, jehož součástí je 
stavba č.p. 346, pozemku p.č.st. 354, jehož 
součástí je stavba č.p. 345, a pozemku p.č.st. 
355, jehož součástí je stavba č.p. 344, vše v k.ú. 
Muglinov, obec Ostrava 
Splátkový kalendář - pan Baláž 
 

 
Poskytnutí dotací z rozpočtu městského obvodu 
 

 
Poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu 
městského obvodu a rozpočtové opatření - SK 
Rapid Muglinov z.s. 
Poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu 
městského obvodu a rozpočtové opatření - FBC 
OSTRAVA z.s. 
Seznámení s výsledkem kontroly výkonu 
samostatné působnosti na úseku školství 
Magistrátem města Ostravy 
Informativní zpráva o činnosti orgánů 
městského obvodu Slezská Ostrava za období od 
15.11.2017 do 19.1.2018 
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Statutární město Ostrava 
městský obvod Slezská Ostrava 
zastupitelstvo městského obvodu 

Usnesení  

 

 

 
 
 
 

VV/ZMOb/8.0001/18 
Zpráva ověřovatelů zápisu z 18. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská 
Ostrava a určení ověřovatelů pro 19. zasedání Zastupitelstva městského obvodu 
Slezská Ostrava 

(zn. předkl.) 
110 

 
Usnesení číslo: 0484/ZMOb-Sle/1418/19 
Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava 

 

1) schvaluje 
zprávu ověřovatelů zápisu paní Ivety Frančíkové a paní Daniely Balarinové, o ověření zápisu z 
18.  zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava, konaného dne 21.12.2017, bez 
výhrad. 

 
2) určuje 

za ověřovatele zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava, konaného 
dne 15.02.2018, paní Dagmar Macháčkovou a pana Rostislava Dlouhého. 

 
 
 
 

MS/ZMOb/4.0001/18 
Projednání opětovné žádosti o vypořádání spoluvlastnictví nemovitých věcí - bytové 
domy na ulici Na Baranovci - SBD NH 

(zn. předkl.) 
180 

 
Usnesení číslo: 0485/ZMOb-Sle/1418/19 
Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava 

 

1) projednalo 
žádost, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu, o přehodnocení návrhu na vypořádání 
spoluvlastnictví podanou spoluvlastníkem: 

 
Stavební bytové družstvo Nová huť /zkratka SBD NH/ 
sídlo: Hýlova 26/40, Výškovice, 700 30 Ostrava 
IČO: 000 50 831 

 
která se týká přehodnocení výše ceny spoluvlastnického podílu; 

 

 
2) potvrzuje 

s odkazem na důvodovou zprávu a přílohu předloženého materiálu, své usnesení č. 0394/ZMOb- 
Sle/1418/16 ze dne 14.06.2017, kterým 

 
souhlasilo 

 
s návrhem vypořádání spoluvlastnictví nemovitých věcí, a to staveb bytových domů č.p. 1975, 
č.p. 1976, č.p. 1977 a č.p. 1978 v obci Ostrava, k.ú. Slezská Ostrava (budovy na ulici Na 
Baranovci 1975/30, 1976/32, 1977/34 a 1978/36), ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
se spoluvlastníkem: 

 
Stavební bytové družstvo Nová huť /zkratka SBD NH/ 
sídlo: Hýlova 26/40, Výškovice, 700 30 Ostrava 
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Statutární město Ostrava 
městský obvod Slezská Ostrava 
zastupitelstvo městského obvodu 

Usnesení  

 

 
IČO: 000 50 831 

 
a se zasláním předmětného návrhu vypořádání spoluvlastnictví uvedenému spoluvlastníkovi, 

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu. 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.03.2018 
vedoucí odboru majetkové správy 

 
 
 

MS/ZMOb/4.0002/18 
Záměr prodeje podílů na pozemku p.č. 1470, přináležejících k bytovým jednotkám 
nacházejícím se ve stavbě č.p. 448, bytový dům - k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

 
Usnesení číslo: 0486/ZMOb-Sle/1418/19 
Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava 

 

1) rozhodlo 
o záměru prodeje 

(zn. předkl.) 
180 

 
podílů na pozemku p.č. 1470, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 322 m2, přináležejících k 
bytovým jednotkám nacházejícím se ve stavbě, a to budově č.p. 448, bytový dům, stojící na 
uvedeném pozemku p.č. 1470, vše v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, konkrétně: 

 
podílu o velikosti id. 501/31497 ……………………... bytová jednotka č. 448/2 
podílu o velikosti id. 254/31497 ……………………... bytová jednotka č. 448/3 
podílu o velikosti id. 542/31497 ……………………... bytová jednotka č. 448/6 
podílu o velikosti id. 542/31497 ……………………... bytová jednotka č. 448/10 
podílu o velikosti id. 542/31497 ……………………... bytová jednotka č. 448/11 
podílu o velikosti id. 254/31497 ……………………... bytová jednotka č. 448/13 
podílu o velikosti id. 501/31497 ……………………... bytová jednotka č. 448/17 
podílu o velikosti id. 254/31497 ……………………... bytová jednotka č. 448/18 
podílu o velikosti id. 254/31497 ……………………... bytová jednotka č. 448/23 
podílu o velikosti id. 501/31497 ……………………... bytová jednotka č. 448/24 
podílu o velikosti id. 542/31497 ……………………... bytová jednotka č. 448/26 
podílu o velikosti id. 501/31497 ……………………... bytová jednotka č. 448/27 
podílu o velikosti id. 254/31497 ……………………... bytová jednotka č. 448/28 
podílu o velikosti id. 254/31497 ……………………... bytová jednotka č. 448/33 
podílu o velikosti id. 501/31497 ……………………... bytová jednotka č. 448/34 
podílu o velikosti id. 542/31497 ……………………... bytová jednotka č. 448/40 
podílu o velikosti id. 542/31497 ……………………... bytová jednotka č. 448/41 
podílu o velikosti id. 254/31497 ……………………... bytová jednotka č. 448/43 
podílu o velikosti id. 501/31497 ……………………... bytová jednotka č. 448/44 
podílu o velikosti id. 254/31497 ……………………... bytová jednotka č. 448/48 
podílu o velikosti id. 501/31497 ……………………... bytová jednotka č. 448/49 
podílu o velikosti id. 542/31497 ……………………... bytová jednotka č. 448/50 
podílu o velikosti id. 542/31497 ……………………... bytová jednotka č. 448/51 
podílu o velikosti id. 501/31497 ……………………... bytová jednotka č. 448/52 
podílu o velikosti id. 254/31497 ……………………... bytová jednotka č. 448/53 
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Usnesení  

 

 
podílu o velikosti id. 501/31497 ……………………... bytová jednotka č. 448/54 
podílu o velikosti id. 542/31497 ……………………... bytová jednotka č. 448/55 
podílu o velikosti id. 501/31497 ……………………... bytová jednotka č. 448/57 
podílu o velikosti id. 501/31497 ……………………... bytová jednotka č. 448/62 
podílu o velikosti id. 540/31497 ……………………... bytová jednotka č. 448/67 

 
dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu. 

 

 
Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.03.2018 

vedoucí odboru majetkové správy 
 
 
 

MS/ZMOb/4.0003/18 
Záměr prodeje podílů na pozemku p.č.st. 1164, přináležejících k jednotkám 
nacházejícím se ve stavbě č.p. 701, bytový dům - k.ú. Muglinov, obec Ostrava 

 
Usnesení číslo: 0487/ZMOb-Sle/1418/19 
Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava 

 

1) rozhodlo 
o záměru prodeje 

(zn. předkl.) 
180 

 
podílů na pozemku p.č.st. 1164, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 382 m2, přináležejících 
k jednotkám nacházejícím se ve stavbě, a to budově č.p. 701, bytový dům, stojící na uvedeném 
pozemku p.č.st. 1164, vše v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, konkrétně: 

 
podílu o velikosti id. 642/16488....……………………jednotka č. 701/2, byt 
podílu o velikosti id. 642/16488....……………………jednotka č. 701/18, byt 
podílu o velikosti id. 642/16488....……………………jednotka č. 701/20, byt 
podílu o velikosti id. 642/16488....……………………jednotka č. 701/21, byt 
podílu o velikosti id. 180/16488....……………………jednotka č. 701/25, garáž 
podílu o velikosti id. 180/16488....……………………jednotka č. 701/28, garáž 
podílu o velikosti id. 180/16488....……………………jednotka č. 701/29, garáž 
podílu o velikosti id. 180/16488....……………………jednotka č. 701/30, garáž 

 
dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu. 

 

 
Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.03.2018 

vedoucí odboru majetkové správy 
 
 
 

MS/ZMOb/4.0017/18 
Projednání výzvy k poskytnutí slevy z kupní ceny před podáním žaloby - p. Koutný, p. 
Lattenbergová 

 
Usnesení číslo: 0488/ZMOb-Sle/1418/19 
k usnesení č. 0489/ZMOb-Sle/1418/19 
k usnesení č. 4314/RMObM-Sle/1418/86 

 
Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava 

(zn. předkl.) 
180 
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Usnesení  

 

 
1) projednalo 

výzvu XXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXX X XX XXXXX XXXXX 
XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXX X XXXX 
XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXX X XX XXXXX XXXXX XXXXXX 
XXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX ze dne 05.02.2018 k poskytnutí slevy z kupní ceny 
před podáním žaloby, učiněnou jejich právním zástupcem, týkající se výše slevy z kupní ceny; 
předmětná výzva tvoří přílohu č. 1 předloženého materiálu; 

 
2) bere na vědomí 

doporučení Rady městského obvodu Slezská Ostrava z její 86. mimořádné schůze, konané dne 
15.02.2018, přijaté usnesením č. 4314/RMObM-Sle/1418/86 ze dne 15.02.2018, projednané 
materiálem č. MS/RMOb/4.0104/18. 

 
Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 28.02.2018 

vedoucí odboru majetkové správy 
 
 
 

MS/ZMOb/4.0004/18 
Projednání uzavření dohody o narovnání - p. Koutný, p. Lattenbergová 

 
Usnesení číslo: 0489/ZMOb-Sle/1418/19 
k usnesení č. 4314/RMObM-Sle/1418/86 
k usnesení č. 0488/ZMOb-Sle/1418/19 

(zn. předkl.) 
180 

 
Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava 

 

1) projednalo 
žádost XXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX 
XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXX X XXXX XXXX 
XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXX XXXXXX XXXXX 
XXXXXXX XXX XX XXXXXX, spoluvlastníků pozemku p.č. 631 v k.ú. Slezská Ostrava, obec 
Ostrava, o kompenzaci nákladů za odvoz podpovrchového znečištění uvedeného pozemku; dle 
důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu; 

 
2) rozhodlo 

vyhovět žádosti XXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXX 
XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXX X XXXX 
XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXX XXXXXX XXXXX 
XXXXXXX XXX XX XXXXXX, dle bodu 1 tohoto usnesení a 

 
uhradit ve prospěch uvedených žadatelů na úplné vypořádání částku ve výši 76.543,- Kč a 

uzavřít příslušnou dohodu o narovnání dle přílohy č. 4 předloženého materiálu; 

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu. 
 

 
Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.05.2018 

vedoucí odboru majetkové správy 
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MS/ZMOb/4.0005/18 
Předkupní právo - koupě garáže na pozemku p.č.st. 886 v k.ú. Muglinov, obec Ostrava 
- p. Kusyn 

 
Usnesení číslo: 0490/ZMOb-Sle/1418/19 
Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava 

 

1) rozhodlo 
neuplatnit předkupní právo a nekoupit 

(zn. předkl.) 
180 

 
stavbu, a to budovu bez č.p./č.ev., garáž, v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, stojící na pozemku p.č.st. 
886, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 23 m2, v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, 

 
od vlastníka: 
XXXXXXX XXXXXX XXXX X XXXX XXXX 
XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

 
za kupní cenu ve výši 30.000,- Kč a za týchž podmínek, jaké prodávající dohodl s kupujícím, resp. 
s koupěchtivým, v kupní smlouvě, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu; dle důvodové 
zprávy a přílohy předloženého materiálu. 

 
Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.03.2018 

vedoucí odboru majetkové správy 
 
 
 

MS/ZMOb/4.0006/18 
Předkupní právo - koupě podílu na stavbě garáže stojící na pozemku p.č. 608/18 v k.ú. 
Slezská Ostrava, obec Ostrava - p. Vojtíšek 

 
Usnesení číslo: 0491/ZMOb-Sle/1418/19 
Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava 

 

1) rozhodlo 
neuplatnit předkupní právo a nekoupit 

(zn. předkl.) 
180 

 
podíl o velikosti id. 1/2 na stavbě, a to budově bez č.p./č.ev., garáž, stojící na pozemku p.č. 608/18, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 24 m2, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 

 
od vlastníka: 
XXXXX XXXXXXXXX XXXX X XXXX XXXX 
XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

 
za kupní cenu ve výši 95.000,- Kč a za týchž podmínek, jaké prodávající dohodl s koupěchtivým 
v kupní smlouvě, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu; dle důvodové zprávy a přílohy 
předloženého materiálu. 

 
Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.03.2018 

vedoucí odboru majetkové správy 
 

(zn. předkl.) 



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené 
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MS/ZMOb/4.0007/18 
Předkupní právo - koupě podílu na stavbě garáže stojící na pozemku p.č. 609/42 v k.ú. 
Slezská Ostrava, obec Ostrava - p. Kovalčíková 

 
Usnesení číslo: 0492/ZMOb-Sle/1418/19 
Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava 

 

1) rozhodlo 
neuplatnit předkupní právo a nekoupit 

180 

 
podíl o velikosti id. 1/2 na stavbě, a to budově bez č.p./č.ev., garáž, stojící na pozemku p.č. 609/42, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 23 m2, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 

 
od vlastníka: 
XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX X XXXX XXXX 
XXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

 
za kupní cenu ve výši 60.000,- Kč a za týchž podmínek, jaké prodávající dohodl s koupěchtivým 
v kupní smlouvě, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu; dle důvodové zprávy a přílohy 
předloženého materiálu. 

 
Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.03.2018 

vedoucí odboru majetkové správy 
 
 
 

MS/ZMOb/4.0008/18 
Předkupní právo - koupě garáže na pozemku p.č. 2065 v k.ú. Slezská Ostrava, obec 
Ostrava - p. Kyška 

 
Usnesení číslo: 0493/ZMOb-Sle/1418/19 
Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava 

 

1) rozhodlo 
neuplatnit předkupní právo a nekoupit 

(zn. předkl.) 
180 

 
stavbu, a to budovu bez č.p./č.ev., garáž, stojící na pozemku p.č. 2065, zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 23 m2, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 

 
od vlastníka: 
XXXX XXXXXX XXXX X XXXX XXXX 
XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

 
za kupní cenu ve výši 50.000,- Kč a za týchž podmínek, jaké prodávající dohodl s koupěchtivým 
v kupní smlouvě, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu; dle důvodové zprávy a přílohy 
předloženého materiálu. 

 
Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.03.2018 

vedoucí odboru majetkové správy 
 

(zn. předkl.) 
MS/ZMOb/4.0009/18 180 
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Statutární město Ostrava 
městský obvod Slezská Ostrava 
zastupitelstvo městského obvodu 

Usnesení  

 

 
Předkupní právo - koupě garáže na pozemku p.č. 2064 v k.ú. Slezská Ostrava, obec 
Ostrava - p. Kyška 

 
Usnesení číslo: 0494/ZMOb-Sle/1418/19 
Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava 

 

1) rozhodlo 
neuplatnit předkupní právo a nekoupit 

 
stavbu, a to budovu bez č.p./č.ev., garáž, stojící na pozemku p.č. 2064, zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 25 m2, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 

 
od vlastníka: 
XXXX XXXXXX XXXX X XXXX XXXX 
XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

 
za kupní cenu ve výši 55.000,- Kč a za týchž podmínek, jaké prodávající dohodl s koupěchtivým 
v kupní smlouvě, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu; dle důvodové zprávy a přílohy 
předloženého materiálu. 

 
Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.03.2018 

vedoucí odboru majetkové správy 
 
 
 

MS/ZMOb/4.0010/18 
Záměr prodeje části pozemku p.č. 545 (označena p.č. 545/2) v k.ú. Slezská Ostrava, 
obec Ostrava 

 
Usnesení číslo: 0495/ZMOb-Sle/1418/19 
Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava 

 

1) rozhodlo 
vydat souhlas 

 
k záměru města prodat 

(zn. předkl.) 
180 

 
část pozemku p.č. 545, ostatní plocha, zeleň, o výměře 578 m2, v k.ú. Slezská Ostrava, obec 
Ostrava,  která  vznikla  rozdělením  tohoto  pozemku  na  základě  geometrického  plánu  č. 
4204-277/2017 ze dne 21.11.2017 a která je označena takto: 

 
- p.č. 545/2, ostatní plocha, zeleň, o výměře 104 m2, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu. 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 30.04.2018 
vedoucí odboru majetkové správy 

 
 
 

MS/ZMOb/4.0011/18 
Záměr prodeje pozemku p.č. 611/3 v k.ú. Koblov, obec Ostrava 

(zn. předkl.) 
180 
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Usnesení číslo: 0496/ZMOb-Sle/1418/19 
Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava 

 

1) rozhodlo 
vydat souhlas 

 
k záměru města prodat 

 
pozemek p.č. 611/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 11 m2, v k.ú. Koblov, obec Ostrava, 

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu. 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 30.04.2018 
vedoucí odboru majetkové správy 

 
 
 

MS/ZMOb/4.0012/18 
Záměr prodeje pozemku p.č. 425/5, částí pozemku p.č. 425/6 (označeny p.č. 425/9 a 
p.č. 425/10) a pozemku p.č. 425/7 v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava 

 
Usnesení číslo: 0497/ZMOb-Sle/1418/19 
Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava 

 

1) rozhodlo 
vydat souhlas 

(zn. předkl.) 
180 

 
k záměru města prodat: 

 
a) pozemek p.č. 425/5, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 657 m2, v k.ú. Heřmanice, 
obec Ostrava, 

 
b) části pozemku p.č. 425/6, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 758 m2, v k.ú. Heřmanice, 
obec Ostrava, které vznikly rozdělením tohoto pozemku na základě geometrického plánu č. 
2217-282/2017 ze dne 23.11.2017 a které jsou označeny jako: 

 
- pozemek p.č. 425/9, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 457 m2, v k.ú. Heřmanice, obec 
Ostrava, 
- pozemek p.č. 425/10, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 157 m2, v k.ú. Heřmanice, obec 
Ostrava, 

 
c) pozemek p.č. 425/7, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 307 m2, v k.ú. Heřmanice, 
obec Ostrava, 

 
dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu. 

 

 
Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 30.04.2018 

vedoucí odboru majetkové správy 
 

(zn. předkl.) 
MS/ZMOb/4.0013/18 180 



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené 
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Statutární město Ostrava 
městský obvod Slezská Ostrava 
zastupitelstvo městského obvodu 

Usnesení  

 

 
Prodej podílů na pozemku p.č. 1483, přináležejících k bytovým jednotkám č. 445/36 a 
č. 446/4 nacházejícím se ve stavbě č.p. 445, 446, bytový dům - k.ú. Slezská Ostrava, 
obec Ostrava 

 
Usnesení číslo: 0498/ZMOb-Sle/1418/19 
Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava 

 

1) rozhodlo 
o prodeji podílů na pozemku p.č. 1483, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 722 m2, 
přináležejících k bytovým jednotkám nacházejícím se ve stavbě, a to budově č.p. 445, 446, 
bytový dům, stojící na uvedeném pozemku p.č. 1483, vše v obci Ostrava, k.ú. Slezská Ostrava, 
konkrétně: 

 
a) podílu o velikosti id. 562/46475 přináležejícího k bytové jednotce č. 445/36, která se nachází 
ve výše uvedené stavbě, a to vlastníkovi této bytové jednotky: 

 
XXXXXX XXXXXXX XXXX X XXXX XXXX 
XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

 
za dohodnutou kupní cenu ve výši 8.886,- Kč; 

 
b) podílu o velikosti id. 656/46475 přináležejícího k bytové jednotce č. 446/4, která se nachází 
ve výše uvedené stavbě, a to vlastníkovi této bytové jednotky: 

 
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX X XXXX XXXX 
XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

 
za dohodnutou kupní cenu ve výši 10.356,- Kč; 

 
s tím, že každá výše uvedená dohodnutá kupní cena je splatná do 30 dnů od podpisu příslušné 
kupní smlouvy a před podáním příslušného návrhu na vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí, 

 
a o uzavření příslušných smluv; 

 
dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu. 

 

 
Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 30.06.2018 

vedoucí odboru majetkové správy 
 
 
 

MS/ZMOb/4.0014/18 
Prodej podílu na pozemku p.č. 1483, přináležejícího k bytové jednotce č. 446/2 
nacházející se ve stavbě č.p. 445, 446, bytový dům - k.ú. Slezská Ostrava, obec 
Ostrava 

 
Usnesení číslo: 0499/ZMOb-Sle/1418/19 
Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava 

 

1) rozhodlo 

(zn. předkl.) 
180 



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené 
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Statutární město Ostrava 
městský obvod Slezská Ostrava 
zastupitelstvo městského obvodu 

Usnesení  

 

 
o prodeji podílu na pozemku p.č. 1483, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 722 m2, 
přináležejícího k bytové jednotce nacházející se ve stavbě, a to budově č.p. 445, 446, bytový 
dům, stojící na uvedeném pozemku p.č. 1483, vše v obci Ostrava, k.ú. Slezská Ostrava, konkrétně 
podílu o velikosti id. 352/46475 přináležejícího k bytové jednotce č. 446/2, která se nachází ve 
výše uvedené stavbě, a to vlastníkovi této bytové jednotky: 

 
XXX XXXXXXXXX XXXX X XXXX XXXX 
XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

 
za dohodnutou kupní cenu ve výši 5.603,- Kč, 

 
s tím, že uvedená dohodnutá kupní cena je splatná do 30 dnů od podpisu příslušné kupní smlouvy 
a před podáním příslušného návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, 

 
a o uzavření příslušné smluvy; 

 
dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu. 

 

 
Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 30.06.2018 

vedoucí odboru majetkové správy 
 
 
 

MS/ZMOb/4.0015/18 
Prodej části pozemku p.č. 1195 (označena p.č. 1195/2) v k.ú. Slezská Ostrava, obec 
Ostrava - p. Jakovidis a p. Klega 

(zn. předkl.) 
180 

 
Usnesení číslo: 0500/ZMOb-Sle/1418/19 
Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava 

 

1) rozhodlo 
o prodeji části pozemku p.č. 1195, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 874 m2, v k.ú. Slezská 
Ostrava, obec Ostrava, která vznikla rozdělením tohoto pozemku na základě geometrického plánu 
č. 4129-21/2017 ze dne 08.04.2017 a která je označena jako: 

 
- pozemek p.č. 1195/2, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 532 m2, k.ú. Slezská Ostrava, obec 
Ostrava, 

 
a to žadatelům: 

 
XXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXX X XXXX XXXX 
XXXXXX XXXX XXXXX XXX XX XXXXXXXX 
X 
XXXX XXXX XXXXXX XXXX X XXXX XXXX 
XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXX 

 
za dohodnutou kupní cenu ve výši 646.479,- Kč vč. DPH, splatnou do 30 dnů od podpisu kupní 
smlouvy a před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, 

 
s tím, že každý z kupujících nabude na předmětu koupě spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/2, 
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s tím, že kupující uhradí městskému obvodu Slezská Ostrava náklady vynaložené na zpracování: 
- znaleckého posudku, tj. částku ve výši 3.025,- Kč vč. DPH, 

 
a o uzavření příslušné smlouvy, která nabude účinnosti dnem zaplacení kupní ceny a 
vynaložených nákladů, ne však dříve než dnem uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru 
smluv; 

 
dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu. 

 

 
Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 30.06.2018 

vedoucí odboru majetkové správy 
 
 
 

MS/ZMOb/4.0016/18 
Odnětí pozemku p.č.st. 353, jehož součástí je stavba č.p. 346, pozemku p.č.st. 354, 
jehož součástí je stavba č.p. 345, a pozemku p.č.st. 355, jehož součástí je stavba č.p. 
344, vše v k.ú. Muglinov, obec Ostrava 

 
Usnesení číslo: 0501/ZMOb-Sle/1418/19 
Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava 

 

1) souhlasí 
s odnětím svěřených nemovitých věcí, konkrétně: 

(zn. předkl.) 
180 

 
a) pozemku p.č.st. 353, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 600 m2, v k.ú. Muglinov, obec 
Ostrava, jehož součástí je stavba, a to budova č.p. 346, objekt k bydlení, 

 
b) pozemku p.č.st. 354, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 463 m2, v k.ú. Muglinov, obec 
Ostrava, jehož součástí je stavba, a to budova č.p. 345, objekt k bydlení, 

 
c) pozemku p.č.st. 355, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 705 m2, v k.ú. Muglinov, obec 
Ostrava, jehož součástí je stavba, a to budova č.p. 344, objekt k bydlení, 

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu. 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.03.2018 
vedoucí odboru majetkové správy 

 
 
 

FaR/ZMOb/9.0001/18 
Splátkový kalendář - pan Baláž 

(zn. předkl.) 
160 

 
Usnesení číslo: 0502/ZMOb-Sle/1418/19 
Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava 

 

1) rozhodlo 
uzavřít dohodu o plnění dluhu ve splátkách s uznáním dluhu s panem XXXXXXX XXXXXXXX 
nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X 
XXXXXXX XXXXXXXX týkající se dluhu vzniklého z nájmu bytu (nájemné a náklady za 
služby spojené s užíváním bytu), ve znění přílohy č. 3 předloženého materiálu, dle důvodové 
zprávy a přílohy předloženého materiálu. 
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Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: 28.02.2018 
vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
 
 

FaR/ZMOb/9.0002/18 
Poskytnutí dotací z rozpočtu městského obvodu 

(zn. předkl.) 
160 

 
Usnesení číslo: 0503/ZMOb-Sle/1418/19 
Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava 

 

1) rozhodlo 
poskytnout dotace z rozpočtu městského obvodu jednotlivým žadatelům dle návrhů uvedených 
v příloze č. 1 a č. 2 předloženého materiálu 

 
a 

 
uzavřít příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu městského obvodu dle 
přílohy č. 3 předloženého materiálu s žadateli dle tohoto usnesení, 

 
dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu. 

 

 
Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: 20.04.2018 

vedoucí odboru financí a rozpočtu 
 
 
 

FaR/ZMOb/9.0004/18 
Poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu městského obvodu a rozpočtové 
opatření - SK Rapid Muglinov z.s. 

(zn. předkl.) 
160 

 
Usnesení číslo: 0504/ZMOb-Sle/1418/19 
Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava 

 

1) rozhodlo 
poskytnout investiční účelovou dotaci ve výši 5 % z celkových skutečných nákladů, maximálně 
do výše 5 % z celkových plánovaných nákladů, tj. 716.000,- Kč, spolku SK Rapid Muglinov 
z.s., se sídlem Hladnovská 259/128, Muglinov, 712 00 Ostrava, IČO: 452 34 311, dle důvodové 
zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

 
a 

 
uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu městského obvodu dle přílohy č. 
2 předloženého materiálu. 

 

 
Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: 30.03.2018 

vedoucí odboru financí a rozpočtu 
 
 
 

FaR/ZMOb/9.0005/18 
Poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu městského obvodu a rozpočtové 
opatření - FBC OSTRAVA z.s. 

(zn. předkl.) 
160 



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené 
podobě. 
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Usnesení číslo: 0505/ZMOb-Sle/1418/19 
Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava 

 

1) rozhodlo 
poskytnout investiční účelovou dotaci ve výši 5 % z celkových skutečných nákladů, maximálně 
do výše 5 % z celkových plánovaných nákladů, tj. 262.000,- Kč, spolku FBC OSTRAVA z.s., se 
sídlem Hladnovská 259/128, Muglinov, 712 00 Ostrava, IČO: 646 28 060, dle důvodové zprávy 
a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

 
a 

 
uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu městského obvodu dle přílohy č. 
2 předloženého materiálu. 

 

 
Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: 30.03.2018 

vedoucí odboru financí a rozpočtu 
 
 
 

ŠaK/ZMOb/10.0001/18 
Seznámení s výsledkem kontroly výkonu samostatné působnosti na úseku školství 
Magistrátem města Ostravy 

(zn. předkl.) 
210 

 
Usnesení číslo: 0506/ZMOb-Sle/1418/19 
Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava 

 

1) bere na vědomí 
výsledek kontroly výkonu samostatné působnosti na úseku školství svěřené orgánům městského 
obvodu Slezská Ostrava, provedené odborem školství a sportu Magistrátu města Ostravy dne 12. 
12. 2017, dle přílohy a důvodové zprávy předloženého materiálu 

 

 
Vyřizuje: Mgr. Petra Nitková, T: 28.02.2018 

vedoucí odboru školství a kultury 
 
 
 

VV/ZMOb/8.0002/18 
Informativní zpráva o činnosti orgánů městského obvodu Slezská Ostrava za období 
od 15.11.2017 do 19.1.2018 

(zn. předkl.) 
110 

 
Usnesení číslo: 0507/ZMOb-Sle/1418/19 
Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava 

 

1) bere na vědomí 
informativní  zprávu  o  činnosti  orgánů  městského  obvodu  Slezská  Ostrava  za  období  od 
15.11.2017 do 19.1.2018 dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu 


