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Přehled usnesení zastupitelstva městského obvodu dle čísel ze dne: 13.09.2017

 
Číslo usnesení
 

Materiál Název

0414/ZMOb-Sle/1418/17 VV/
ZMOb/8.0014/17

Zpráva ověřovatelů zápisu z 16. zasedání
Zastupitelstva městského obvodu Slezská
Ostrava a určení ověřovatelů pro 17. zasedání
Zastupitelstva městského obvodu Slezská
Ostrava

0415/ZMOb-Sle/1418/17 MS/
ZMOb/4.0054/17

Projednání dopisu označeného jako "Protestní
žádost" obyvatel z ulice Kubínova v obci
Ostrava, k.ú. Heřmanice

0416/ZMOb-Sle/1418/17 MS/
ZMOb/4.0055/17

Záměr prodeje pozemku p.č.st. 1245, jehož
součástí je stavba, a to budova s č.p. 728 - ulice
Hladnovská, k.ú. Muglinov, obec Ostrava

0417/ZMOb-Sle/1418/17 MS/
ZMOb/4.0056/17

Odnětí pozemků v k.ú. Koblov, obec Ostrava

0418/ZMOb-Sle/1418/17 MS/
ZMOb/4.0057/17

Zrušení bodu 1 b) usnesení č. 0391/ZMOb-
Sle/1418/16 ze dne 14.06.2017 - prodej podílu
na pozemku p.č. 1480, přináležející k bytové
jednotce č. 441/15 nacházející se ve stavbě č.p.
441, 442, bytový dům - k.ú. Slezská Ostrava,
obec Ostrava

0419/ZMOb-Sle/1418/17 MS/
ZMOb/4.0058/17

Zrušení usnesení č. 0270/ZMOb-Sle/1418/12 ze
dne 15.09.2016 - záměr prodeje pozemku p.č.
45/14 v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava

0420/ZMOb-Sle/1418/17 MS/
ZMOb/4.0059/17

Záměr prodeje části pozemku p.č. 1539/1 v k.ú.
Slezská Ostrava, obec Ostrava

0421/ZMOb-Sle/1418/17 MS/
ZMOb/4.0060/17

Záměr prodeje pozemku p.č. 23/20 v k.ú.
Muglinov, obec Ostrava

0422/ZMOb-Sle/1418/17 MS/
ZMOb/4.0061/17

Záměr prodeje pozemků p.č. 382/25 a p.č.
382/46 v k.ú. Muglinov, obec Ostrava

0423/ZMOb-Sle/1418/17 MS/
ZMOb/4.0062/17

Záměr prodeje části pozemku p.č. 162/44
(označena p.č. 162/55) v k.ú. Muglinov, obec
Ostrava

0424/ZMOb-Sle/1418/17 MS/
ZMOb/4.0063/17

Záměr prodeje pozemku p.č. 409/7 v k.ú.
Heřmanice, obec Ostrava

0425/ZMOb-Sle/1418/17 MS/
ZMOb/4.0064/17

Prodej pozemku p.č. 315/2 v k.ú. Slezská
Ostrava, obec Ostrava - manž. Staníkovi

0426/ZMOb-Sle/1418/17 MS/
ZMOb/4.0065/17

Prodej částí pozemků p.č. 1874/3 a p.č. 1988/1
(označeny p.č. 1874/38 a p.č. 1874/39) v
k.ú. Koblov, obec Ostrava - Tenisový klub
Antošovice z.s.
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0427/ZMOb-Sle/1418/17 MS/
ZMOb/4.0066/17

Prodej pozemku p.č. 79 v k.ú. Muglinov, obec
Ostrava - p. Barniak

0428/ZMOb-Sle/1418/17 MS/
ZMOb/4.0067/17

Prodej částí pozemku p.č. 1430/5 (označeny
p.č. 1430/13 a p.č. 1430/14) a zřízení věcného
břemene - služebnosti v k.ú. Slezská Ostrava,
obec Ostrava - Veolia Energie ČR, a.s.

0429/ZMOb-Sle/1418/17 MS/
ZMOb/4.0068/17

Prodej podílů na pozemku p.č. 1483,
přináležejících k bytovým jednotkám č. 445/1,
445/3, 445/4, 445/6, 445/7, 445/8, 445/9,
445/12, 445/13, 445/14 a 445/15 nacházejícím
se ve stavbě č.p. 445, 446, bytový dům - k.ú.
Slezská Ostrava, obec Ostrava

0430/ZMOb-Sle/1418/17 MS/
ZMOb/4.0069/17

Prodej podílů na pozemku p.č. 1483,
přináležejících k bytovým jednotkám č. 445/17,
445/18, 445/19, 445/20, 445/21, 445/22, 445/23,
445/24, 445/26 a 445/27 nacházejícím se ve
stavbě č.p. 445, 446, bytový dům - k.ú. Slezská
Ostrava, obec Ostrava

0431/ZMOb-Sle/1418/17 MS/
ZMOb/4.0070/17

Prodej podílů na pozemku p.č. 1483,
přináležejících k bytovým jednotkám č. 445/30,
445/31, 445/32, 445/33, 445/34, 445/35, 445/37,
445/38, 445/39 a 445/40 nacházejícím se ve
stavbě č.p. 445, 446, bytový dům - k.ú. Slezská
Ostrava, obec Ostrava

0432/ZMOb-Sle/1418/17 MS/
ZMOb/4.0071/17

Prodej podílů na pozemku p.č. 1483,
přináležejících k bytovým jednotkám č. 446/2,
446/3, 446/6, 446/10, 446/13, 446/17, 446/21,
446/22, 446/26, 445/16 a 446/29 nacházejícím
se ve stavbě č.p. 445, 446, bytový dům - k.ú.
Slezská Ostrava, obec Ostrava

0433/ZMOb-Sle/1418/17 MS/
ZMOb/4.0072/17

Prodej podílů na pozemku p.č. 1483,
přináležejících k bytovým jednotkám č.
446/31, 446/33, 446/34, 446/35 a k nebytovým
jednotkám č. 446/45, 445/41, 445/44, 446/41,
446/42 a 446/44 nacházejícím se ve stavbě č.p.
445, 446, bytový dům - k.ú. Slezská Ostrava,
obec Ostrava

0434/ZMOb-Sle/1418/17 MS/
ZMOb/4.0073/17

Prodej podílu na pozemku p.č. 1483,
přináležejícího k bytové jednotce č. 445/11
nacházející se ve stavbě č.p. 445, 446, bytový
dům - k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava

0435/ZMOb-Sle/1418/17 FaR/
ZMOb/9.0022/17

Splátkový kalendář - paní Kroščenová

0436/ZMOb-Sle/1418/17 FaR/
ZMOb/9.0024/17

Odpis pohledávek
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0437/ZMOb-Sle/1418/17 FaR/
ZMOb/9.0025/17

Splátkový kalendář - paní Tozbey

0438/ZMOb-Sle/1418/17 FaR/
ZMOb/9.0026/17

Zpráva o výsledku hospodaření městského
obvodu Slezská Ostrava za I. pololetí roku 2017

0439/ZMOb-Sle/1418/17 FaR/
ZMOb/9.0027/17

Prominutí dluhu - Ing. Josef Hykl

0440/ZMOb-Sle/1418/17 ROaVZ/
ZMOb/2.0008/17

Změna usnesení pro podání žádosti o dotaci
z Operačního programu Životní prostředí pro
projekty „Snížení energetické náročnosti MŠ
Ostrava – Muglinov, Keramická 8/230“ a
„Snížení energetické náročnosti tělocvičny a
spojovacího krčku Základní školy v Ostravě –
Kunčičkách, Škrobálkova 51/300“

0441/ZMOb-Sle/1418/17 VV/
ZMOb/8.0015/17

Informativní zpráva o činnosti orgánů městského
obvodu Slezská Ostrava za období od 27.5.2017
do 27.8.2017
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(zn. předkl.)

VV/ZMOb/8.0014/17
Zpráva ověřovatelů zápisu z 16. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská
Ostrava a určení ověřovatelů pro 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu
Slezská Ostrava
 
Usnesení číslo: 0414/ZMOb-Sle/1418/17

110

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) schvaluje
 zprávu ověřovatelů zápisu pana Martina Karpa a paní Žanety Thomasové, o ověření zápisu z

16. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava, konaného dne 14.06.2017, bez
výhrad.

 
2) určuje
 za ověřovatele zápisu ze 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava,

konaného dne 13.09.2017, paní Ivetu Frančíkovou a paní Ivanu Šmidákovou.
 
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0054/17
Projednání dopisu označeného jako "Protestní žádost" obyvatel z ulice Kubínova v
obci Ostrava, k.ú. Heřmanice
 
Usnesení číslo: 0415/ZMOb-Sle/1418/17

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) bere na vědomí
 dopis obyvatel městského obvodu Slezská Ostrava, k.ú. Heřmanice, ulice Kubínova v Ostravě,

označený jako "Protestní žádost", týkající se stěhování problémových nájemců do bytů svěřených
městskému obvodu Slezská Ostrava a vytváření vyloučené lokality; předmětný dopis tvoří
přílohu č. 1 předloženého materiálu;

 
2) rozhodlo
 vyhradit si dle ustanovení § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

znění pozdějších předpisů, pravomoc v samostatné působnosti obce a projednat dopis označený
jako "Protestní žádost" obyvatel z ulice Kubínova v Ostravě, k.ú. Heřmanice, dle bodu 1 tohoto
usnesení a rozhodnout o odpovědi městského obvodu Slezská Ostrava na předmětný dopis, dle
důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu;

 
3) projednalo
 dopis obyvatel městského obvodu Slezská Ostrava, k.ú. Heřmanice, ulice Kubínova v Ostravě,

označený jako "Protestní žádost", dle bodu 1 tohoto usnesení; dle důvodové zprávy a přílohy
předloženého materiálu;

 
4) souhlasí
 s odpovědí městského obvodu Slezská Ostrava, ve znění přílohy č. 2 předloženého materiálu, na

dopis označený jako "Protestní žádost" obyvatel z ulice Kubínova v Ostravě, k.ú. Heřmanice,
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dle bodu 1 tohoto usnesení, a s jejím odesláním, dle důvodové zprávy a přílohy předloženého
materiálu.

 
Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.10.2017

vedoucí odboru majetkové správy
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0055/17
Záměr prodeje pozemku p.č.st. 1245, jehož součástí je stavba, a to budova s č.p. 728 -
ulice Hladnovská, k.ú. Muglinov, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0416/ZMOb-Sle/1418/17

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 že nemá záměr prodat pozemek p.č.st. 1245, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 246 m2, v k.ú.

Muglinov, obec Ostrava, jehož součástí je stavba, a to budova s č.p. 728, objekt k bydlení (adresa
místa: Hladnovská 728/73, Ostrava - Muglinov), a to včetně všech součástí a příslušenství; dle
důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.

 
Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 30.11.2017

vedoucí odboru majetkové správy
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0056/17
Odnětí pozemků v k.ú. Koblov, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0417/ZMOb-Sle/1418/17

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) souhlasí
 s odnětím svěřených pozemků:

- p.č. 2191/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 423 m2, v k.ú. Koblov, obec Ostrava,
- p.č. 2191/4, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 341 m2, v k.ú. Koblov, obec Ostrava,
- p.č. 2191/6, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 357 m2, v k.ú. Koblov, obec Ostrava,
- p.č. 2191/9, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 2620 m2, v k.ú. Koblov, obec Ostrava,
- p.č. 2191/11, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 251 m2, v k.ú. Koblov, obec Ostrava,

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.10.2017
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0057/17
Zrušení bodu 1 b) usnesení č. 0391/ZMOb-Sle/1418/16 ze dne 14.06.2017 - prodej
podílu na pozemku p.č. 1480, přináležející k bytové jednotce č. 441/15 nacházející se
ve stavbě č.p. 441, 442, bytový dům - k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0418/ZMOb-Sle/1418/17

180
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Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) ruší
 bod 1 b) usnesení č. 0391/ZMOb-Sle/1418/16 ze dne 14.06.2017, kterým rozhodlo

o prodeji podílu na pozemku p.č. 1480, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 672 m2,
přináležejícího k bytové jednotce nacházející se ve stavbě, a to budově č.p. 441, 442, bytový dům,
stojící na uvedeném pozemku p.č. 1480, vše v obci Ostrava, k.ú Slezská Ostrava, konkrétně:

podílu o velikosti id. 352/44034 přináležejícího k bytové jednotce č. 441/15, která se nachází ve
výše uvedené stavbě, a to vlastníkům této bytové jednotky:

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

za dohodnutou kupní cenu ve výši 5.035,- Kč;

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

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.10.2017
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0058/17
Zrušení usnesení č. 0270/ZMOb-Sle/1418/12 ze dne 15.09.2016 - záměr prodeje
pozemku p.č. 45/14 v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0419/ZMOb-Sle/1418/17

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) ruší
 usnesení č. 0270/ZMOb-Sle/1418/12 ze dne 15.09.2016, kterým

vydalo souhlas

k záměru města prodat pozemek p.č. 45/14, zahrada, o výměře 154 m2, v k.ú. Heřmanice, obec
Ostrava,

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.10.2017
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0059/17
Záměr prodeje části pozemku p.č. 1539/1 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava

180
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Usnesení číslo: 0420/ZMOb-Sle/1418/17
Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) vydává
 nesouhlas

k záměru města prodat

část pozemku p.č. 1539/1, ostatní plocha, jiná plocha, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, o
výměře 440 m2 z celkové výměry 15753 m2, dosud neoddělenou geometrickým plánem,

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.10.2017
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0060/17
Záměr prodeje pozemku p.č. 23/20 v k.ú. Muglinov, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0421/ZMOb-Sle/1418/17

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) vydává
 souhlas

k záměru města prodat pozemek p.č. 23/20, zahrada, o výměře 487 m2, v k.ú. Muglinov, obec
Ostrava,

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.10.2017
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0061/17
Záměr prodeje pozemků p.č. 382/25 a p.č. 382/46 v k.ú. Muglinov, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0422/ZMOb-Sle/1418/17

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) vydává
 a) souhlas

k záměru města prodat pozemek p.č. 382/25, ovocný sad, o výměře 8204 m2, v k.ú. Muglinov,
obec Ostrava,

b) nesouhlas

k záměru města prodat pozemek p.č. 382/46, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 1684 m2,
v k.ú. Muglinov, obec Ostrava,
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dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.10.2017
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0062/17
Záměr prodeje části pozemku p.č. 162/44 (označena p.č. 162/55) v k.ú. Muglinov, obec
Ostrava
 
Usnesení číslo: 0423/ZMOb-Sle/1418/17

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) vydává
 souhlas

k záměru města prodat

část pozemku p.č. 162/44, zahrada, o výměře 489 m2, v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, která vznikla
rozdělením tohoto pozemku na základě geometrického plánu č. 2608-16/2017 ze dne 04.04.2017
a která je označena takto:

- p.č. 162/55, zahrada, o výměře 275 m2, v k.ú. Muglinov, obec Ostrava,

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.10.2017
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0063/17
Záměr prodeje pozemku p.č. 409/7 v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0424/ZMOb-Sle/1418/17

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) vydává
 souhlas

k záměru města prodat pozemek p.č. 409/7, orná půda, o výměře 243 m2, v k.ú. Heřmanice, obec
Ostrava,

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.10.2017
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0064/17
Prodej pozemku p.č. 315/2 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava - manž. Staníkovi
 

180
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Usnesení číslo: 0425/ZMOb-Sle/1418/17
Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 o prodeji 

pozemku p.č. 315/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 29 m2, v k.ú. Slezská Ostrava, obec
Ostrava,

žadatelům:
manželé
XXXXXXXXX XXXXXXX XXXX X XX XXXX
XXXX XXXXXXXXXX XXXX X XX XXXX
oba bytem: XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX

za dohodnutou kupní cenu ve výši 10.000,- Kč, splatnou do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy a
před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí,

s tím, že kupující uhradí městskému obvodu Slezská Ostrava náklady na zpracování znaleckého
posudku ve výši 2.000,- Kč,

a o uzavření příslušné smlouvy,

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.12.2017
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0065/17
Prodej částí pozemků p.č. 1874/3 a p.č. 1988/1 (označeny p.č. 1874/38 a p.č. 1874/39) v
k.ú. Koblov, obec Ostrava - Tenisový klub Antošovice z.s.
 
Usnesení číslo: 0426/ZMOb-Sle/1418/17

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 o prodeji pozemků:

- p.č. 1874/38, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 49 m2,
- p.č. 1874/39, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 92 m2,

vše v obci Ostrava, k.ú. Koblov, přičemž pozemky jsou odděleny geometrickým plánem č.
1114-20/2015 ze dne 6.2.2015 od pozemku p.č. 1874/3, ostatní plocha, manipulační plocha, o
výměře 10549 m2, a od pozemku p.č. 1988/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 2119
m2, vše v obci Ostrava, k.ú. Koblov,

a to žadateli:
Tenisový klub Antošovice z.s.
sídlo: Antošovická 12/361, Antošovice, 711 00 Ostrava
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IČO: 228 25 428

za dohodnutou kupní cenu ve výši 78.384,- 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 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: 31.12.2017
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0066/17
Prodej pozemku p.č. 79 v k.ú. Muglinov, obec Ostrava - p. Barniak
 
Usnesení číslo: 0427/ZMOb-Sle/1418/17

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 o prodeji 

pozemku p.č. 79, zahrada, o výměře 296 m2, v k.ú. Muglinov, obec Ostrava,

žadateli:
XXXXX XXXXXXXX XXXX X XXXX XXXX
bytem: XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX

za dohodnutou kupní cenu ve výši 313.778,- Kč včetně DPH, splatnou do 30 dnů od podpisu
kupní smlouvy a před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí,

s tím, že kupující uhradí městskému obvodu Slezská Ostrava náklady na zpracování znaleckého
posudku ve výši 3.025,- Kč včetně 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: 31.12.2017
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0067/17 180
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Prodej částí pozemku p.č. 1430/5 (označeny p.č. 1430/13 a p.č. 1430/14) a zřízení
věcného břemene - služebnosti v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava - Veolia Energie
ČR, a.s.
 
Usnesení číslo: 0428/ZMOb-Sle/1418/17
Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 o prodeji částí pozemku p.č. 1430/5, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1510 m2, v k.ú. Slezská

Ostrava, obec Ostrava, které vznikly rozdělením tohoto pozemku na základě geometrického
plánu č. 4018-49/2016 ze dne 01.05.2016 a které jsou označeny takto:

- p.č. 1430/13, zastavěná plocha, o výměře 79 m2, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,
- p.č. 1430/14, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 34 m2, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,

a to žadateli:

Veolia Energie ČR, a.s.
sídlo: 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO: 451 93 410

za dohodnutou kupní cenu ve výši 113.000,- Kč, splatnou do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy
a před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí,

s tím, že kupující uhradí městskému obvodu Slezská Ostrava náklady vynaložené na zpracování:
- znaleckého posudku, tj. částku ve výši 2.500,- Kč, 
- geometrického plánu, tj. částku ve výši 3.751,- Kč,

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;
 
2) rozhodlo
 o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti k tíži pozemku p.č. 1430/5, ostatní

plocha, jiná plocha, o výměře 1510 m2, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, v rozsahu daném
geometrickým plánem č. 4141-98/2017 ze dne 05.05.2017, tj. v rozsahu 28 m2, ve prospěch
oprávněného z věcného břemene - služebnosti, a to statutárního města Ostrava, městského
obvodu Slezská Ostrava, s povinným z věcného břemene - služebnosti:

Veolia Energie ČR, a.s.
sídlo: 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO: 451 93 410

kdy obsahem věcného břemene - služebnosti je:
- právo oprávněného zřídit na vlastní náklady a vhodným a bezpečným způsobem na části výše
uvedeného pozemku stavbu, a to vodovodní potrubí DN 100,
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- právo oprávněného předmětnou stavbu provozovat, udržovat, opravovat, příp. odstranit, a to na
vlastní náklady a vhodným a bezpečným způsobem,
- právo oprávněného vstupovat a vjíždět na část výše uvedeného pozemku po nezbytnou dobu
a v nutném rozsahu za účelem zřízení předmětné stavby, její prohlídky, údržby, opravy nebo
odstranění,
- právo oprávněného provádět na předmětné stavbě úpravy za účelem její modernizace nebo
zlepšení její výkonnosti,
- povinnost povinného práva odpovídající tomuto věcnému břemeni - služebnosti trpět,

a to na dobu neurčitou a bezúplatně,

za podmínky, že se povinný z věcného břemene - služebnosti stane vlastníkem dotčeného
pozemku na základě kupní smlouvy dle bodu 1 tohoto usnesení.

Dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.12.2017
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0068/17
Prodej podílů na pozemku p.č. 1483, přináležejících k bytovým jednotkám č. 445/1,
445/3, 445/4, 445/6, 445/7, 445/8, 445/9, 445/12, 445/13, 445/14 a 445/15 nacházejícím se
ve stavbě č.p. 445, 446, bytový dům - k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0429/ZMOb-Sle/1418/17

180

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. 652/46475 přináležejícího k bytové jednotce č. 445/1 a podílu o velikosti
id. 352/46475 přináležejícího k bytové jednotce č. 445/3, které se nacházejí ve výše uvedené
stavbě, a to vlastníkům těchto bytových jednotek:

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

za dohodnutou kupní cenu ve výši 15.896,- Kč;

b) podílu o velikosti id. 562/46475 přináležejícího k bytové jednotce č. 445/4, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to vlastníkovi této bytové jednotky:
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XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX

za dohodnutou kupní cenu ve výši 8.886,- Kč;

c) podílu o velikosti id. 650/46475 přináležejícího k bytové jednotce č. 445/6, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to vlastníkovi této bytové jednotky:

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

za dohodnutou kupní cenu ve výši 10.262,- Kč;

d) podílu o velikosti id. 32/4225 přináležejícího k bytové jednotce č. 445/7, 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 5.603,- Kč;

e) podílu o velikosti id. 562/46475 přináležejícího k bytové jednotce č. 445/8, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to vlastníkovi této bytové jednotky:

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

za dohodnutou kupní cenu ve výši 8.886,- Kč;

f) podílu o velikosti id. 652/46475 přináležejícího k bytové jednotce č. 445/9, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to vlastníkům této bytové jednotky:

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

za dohodnutou kupní cenu ve výši 10.293,- Kč;

g) podílu o velikosti id. 562/46475 přináležejícího k bytové jednotce č. 445/12, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to vlastníkovi této bytové jednotky:

XXXXX XXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXX

za dohodnutou kupní cenu ve výši 8.886,- Kč;
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h) podílu o velikosti id. 652/46475 přináležejícího k bytové jednotce č. 445/13, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to spoluvlastníkům této bytové jednotky:

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

za dohodnutou kupní cenu ve výši 10.293,- Kč, přičemž podíl každého spoluvlastníka na
uvedeném podílu na pozemku bude o velikosti id. 1/2;

i) podílu o velikosti id. 2/143 přináležejícího k bytové jednotce č. 445/14, která se nachází ve
výše uvedené stavbě, a to vlastníkovi této bytové jednotky:

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

za dohodnutou kupní cenu ve výši 10.262,- Kč;

j) podílu o velikosti id. 352/46475 přináležejícího k bytové jednotce č. 445/15, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to vlastníkovi této bytové jednotky:

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

za dohodnutou kupní cenu ve výši 5.603,- 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; dle důvodové zprávy a přílohy přiloženého materiálu.

 
Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.03.2018

vedoucí odboru majetkové správy
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0069/17
Prodej podílů na pozemku p.č. 1483, přináležejících k bytovým jednotkám č. 445/17,
445/18, 445/19, 445/20, 445/21, 445/22, 445/23, 445/24, 445/26 a 445/27 nacházejícím se
ve stavbě č.p. 445, 446, bytový dům - k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0430/ZMOb-Sle/1418/17

180

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:
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a) podílu o velikosti id. 652/46475 přináležejícího k bytové jednotce č. 445/17, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to vlastníkům této bytové jednotky:

XXXXXXX
XXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXX
XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX

za dohodnutou kupní cenu ve výši 10.293,- Kč;

b) podílu o velikosti id. 2/143 přináležejícího k bytové jednotce č. 445/18, která se nachází ve
výše uvedené stavbě, a to vlastníkovi této bytové jednotky:

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

za dohodnutou kupní cenu ve výši 10.262,- Kč;

c) podílu o velikosti id. 352/46475 přináležejícího k bytové jednotce č. 445/19, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to vlastníkovi této bytové jednotky:

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

za dohodnutou kupní cenu ve výši 5.603,- Kč;

d) podílu o velikosti id. 562/46475 přináležejícího k bytové jednotce č. 445/20, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to vlastníkovi této bytové jednotky:

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

za dohodnutou kupní cenu ve výši 8.886,- Kč;

e) podílu o velikosti id. 652/46475 přináležejícího k bytové jednotce č. 445/21, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to vlastníkovi této bytové jednotky:

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

za dohodnutou kupní cenu ve výši 10.293,- Kč;

f) podílu o velikosti id. 650/46475 přináležejícího k bytové jednotce č. 445/22, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to vlastníkovi této bytové jednotky:

XXXXXX XXXXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX
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za dohodnutou kupní cenu ve výši 10.262,- Kč;

g) podílu o velikosti id. 352/46475 přináležejícího k bytové jednotce č. 445/23, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to vlastníkovi této bytové jednotky:

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

za dohodnutou kupní cenu ve výši 5.603,- Kč;

h) podílu o velikosti id. 562/46475 přináležejícího k bytové jednotce č. 445/24, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to vlastníkovi této bytové jednotky:

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

za dohodnutou kupní cenu ve výši 8.886,- Kč;

i) podílu o velikosti id. 2/143 přináležejícího k bytové jednotce č. 445/26, která se nachází ve
výše uvedené stavbě, a to vlastníkům této bytové jednotky:

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

za dohodnutou kupní cenu ve výši 10.262,- Kč;

j) podílu o velikosti id. 32/4225 přináležejícího k bytové jednotce č. 445/27, která se nachází ve
výše uvedené stavbě, a to vlastníkovi této bytové jednotky:

XXXXX XXXXXXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXXXXX X XXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXXXXXX

za dohodnutou kupní cenu ve výši 5.603,- 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; dle důvodové zprávy a přílohy přiloženého materiálu.

 
Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.03.2018

vedoucí odboru majetkové správy
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0070/17
Prodej podílů na pozemku p.č. 1483, přináležejících k bytovým jednotkám č. 445/30,
445/31, 445/32, 445/33, 445/34, 445/35, 445/37, 445/38, 445/39 a 445/40 nacházejícím se
ve stavbě č.p. 445, 446, bytový dům - k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
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Usnesení číslo: 0431/ZMOb-Sle/1418/17
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. 2/143 přináležejícího k bytové jednotce č. 445/30, která se nachází ve
výše uvedené stavbě, a to vlastníkovi této bytové jednotky:

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

za dohodnutou kupní cenu ve výši 10.262,- Kč;

b) podílu o velikosti id. 352/46475 přináležejícího k bytové jednotce č. 445/31, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to vlastníkovi této bytové jednotky:

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

za dohodnutou kupní cenu ve výši 5.603,- Kč;

c) podílu o velikosti id. 562/46475 přináležejícího k bytové jednotce č. 445/32, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to vlastníkovi této bytové jednotky:

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

za dohodnutou kupní cenu ve výši 8.886,- Kč;

d) podílu o velikosti id. 652/46475 přináležejícího k bytové jednotce č. 445/33, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to vlastníkovi této bytové jednotky:

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

za dohodnutou kupní cenu ve výši 10.293,- Kč;

e) podílu o velikosti id. 2/143 přináležejícího k bytové jednotce č. 445/34, která se nachází ve
výše uvedené stavbě, a to vlastníkům této bytové jednotky:

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

za dohodnutou kupní cenu ve výši 10.262,- Kč;

f) podílu o velikosti id. 352/46475 přináležejícího k bytové jednotce č. 445/35, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to vlastníkovi této bytové jednotky:

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

za dohodnutou kupní cenu ve výši 5.603,- Kč;

g) podílu o velikosti id. 652/46475 přináležejícího k bytové jednotce č. 445/37, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to vlastníkovi této bytové jednotky:

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

za dohodnutou kupní cenu ve výši 10.293,- Kč;

h) podílu o velikosti id. 2/143 přináležejícího k bytové jednotce č. 445/38, která se nachází ve
výše uvedené stavbě, a to vlastníkům této bytové jednotky:

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

za dohodnutou kupní cenu ve výši 10.262,- Kč;

i) podílu o velikosti id. 32/4225 přináležejícího k bytové jednotce č. 445/39, která se nachází ve
výše uvedené stavbě, a to vlastníkovi této bytové jednotky:

XXXX XXXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXXXXX XXXX XXX XXX XX XXXXXXXXX

za dohodnutou kupní cenu ve výši 5.603,- Kč;

j) podílu o velikosti id. 562/46475 přináležejícího k bytové jednotce č. 445/40, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to vlastníkovi této bytové jednotky:

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

za dohodnutou kupní cenu ve výši 8.886,- Kč;
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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 přiloženého materiálu.
 

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

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0071/17
Prodej podílů na pozemku p.č. 1483, přináležejících k bytovým jednotkám č.
446/2, 446/3, 446/6, 446/10, 446/13, 446/17, 446/21, 446/22, 446/26, 445/16 a 446/29
nacházejícím se ve stavbě č.p. 445, 446, bytový dům - k.ú. Slezská Ostrava, obec
Ostrava
 
Usnesení číslo: 0432/ZMOb-Sle/1418/17
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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. 352/46475 přináležejícího k bytové jednotce č. 446/2, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to vlastníkovi této bytové jednotky:

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

za dohodnutou kupní cenu ve výši 5.603,- Kč;

b) podílu o velikosti id. 467/46475 přináležejícího k bytové jednotce č. 446/3, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to vlastníkovi této bytové jednotky:

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

za dohodnutou kupní cenu ve výši 7.301,- Kč;

c) podílu o velikosti id. 352/46475 přináležejícího k bytové jednotce č. 446/6, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to spoluvlastníkům této bytové jednotky:

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

za dohodnutou kupní cenu ve výši 5.603,- Kč, přičemž podíl každého spoluvlastníka na
uvedeném podílu na pozemku bude o velikosti id. 1/2;

d) podílu o velikosti id. 352/46475 přináležejícího k bytové jednotce č. 446/10, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to vlastníkovi této bytové jednotky:

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

za dohodnutou kupní cenu ve výši 5.603,- Kč;

e) podílu o velikosti id. 562/46475 přináležejícího k bytové jednotce č. 446/13, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to vlastníkovi této bytové jednotky:

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

za dohodnutou kupní cenu ve výši 8.886,- Kč;

f) podílu o velikosti id. 562/46475 přináležejícího k bytové jednotce č. 446/17, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to vlastníkovi této bytové jednotky:

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

za dohodnutou kupní cenu ve výši 8.886,- Kč;

g) podílu o velikosti id. 562/46475 přináležejícího k bytové jednotce č. 446/21, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to vlastníkovi této bytové jednotky:

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

za dohodnutou kupní cenu ve výši 8.886,- Kč;

h) podílu o velikosti id. 352/46475 přináležejícího k bytové jednotce č. 446/22, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to vlastníkovi této bytové jednotky:

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

za dohodnutou kupní cenu ve výši 5.603,- Kč;

i) podílu o velikosti id. 352/46475 přináležejícího k bytové jednotce č. 446/26 a podílu o velikosti
id. 562/46475 přináležejícího k bytové jednotce č. 445/16, které se nacházejí ve výše uvedené
stavbě, a to vlastníkovi těchto bytových jednotek:
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XXXX XXXXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX

za dohodnutou kupní cenu ve výši 14.489,- Kč;

j) podílu o velikosti id. 562/46475 přináležejícího k bytové jednotce č. 446/29, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to vlastníkům této bytové jednotky:

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

za dohodnutou kupní cenu ve výši 8.886,- 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 přiloženého materiálu.
 

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

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0072/17
Prodej podílů na pozemku p.č. 1483, přináležejících k bytovým jednotkám č. 446/31,
446/33, 446/34, 446/35 a k nebytovým jednotkám č. 446/45, 445/41, 445/44, 446/41,
446/42 a 446/44 nacházejícím se ve stavbě č.p. 445, 446, bytový dům - k.ú. Slezská
Ostrava, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0433/ZMOb-Sle/1418/17
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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 a nebytovým 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. 2/143 přináležejícího k bytové jednotce č. 446/31 a podílu o velikosti
id. 357/46475 přináležejícího k nebytové jednotce č. 446/45, které se nacházejí ve výše uvedené
stavbě, a to vlastníkovi těchto jednotek:

XXXXXX XXXXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXXXXX XXXX XXXX XXX XX XXXXXXXXXX
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za dohodnutou kupní cenu ve výši 15.943,- Kč;

b) podílu o velikosti id. 562/46475 přináležejícího k bytové jednotce č. 446/33, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to vlastníkům této bytové jednotky:

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

za dohodnutou kupní cenu ve výši 8.886,- Kč;

c) podílu o velikosti id. 352/46475 přináležejícího k bytové jednotce č. 446/34, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to vlastníkům této bytové jednotky:

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

za dohodnutou kupní cenu ve výši 5.603,- Kč;

d) podílu o velikosti id. 650/46475 přináležejícího k bytové jednotce č. 446/35, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to vlastníkovi této bytové jednotky:

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

za dohodnutou kupní cenu ve výši 10.262,- Kč;

e) podílu o velikosti id. 357/46475 přináležejícího k nebytové jednotce č. 445/41, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to spoluvlastníkům této nebytové jednotky:

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

za dohodnutou kupní cenu ve výši 5.681,- Kč, přičemž podíl každého spoluvlastníka na
uvedeném podílu na pozemku bude o velikosti id. 1/2;

f) podílu o velikosti id. 170/46475 přináležejícího k nebytové jednotce č. 445/44, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to vlastníkovi této nebytové jednotky:

XXXX XXXXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX
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za dohodnutou kupní cenu ve výši 2.758,- Kč;

g) podílu o velikosti id. 177/46475 přináležejícího k nebytové jednotce č. 446/41, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to vlastníkovi této nebytové jednotky:

XXXX XXXXX XXXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX

za dohodnutou kupní cenu ve výši 2.867,- Kč;

h) podílu o velikosti id. 34/9295 přináležejícího k nebytové jednotce č. 446/42, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to vlastníkům této nebytové jednotky:

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

za dohodnutou kupní cenu ve výši 2.758,- Kč;

i) podílu o velikosti id. 357/46475 přináležejícího k nebytové jednotce č. 446/44, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to spoluvlastníkům této nebytové jednotky:

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

za dohodnutou kupní cenu ve výši 5.681,- Kč, přičemž podíl každého spoluvlastníka na
uvedeném podílu na pozemku bude o velikosti id. 1/2;

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 přiloženého materiálu.
 

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

 
(zn. předkl.)
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MS/ZMOb/4.0073/17
Prodej podílu na pozemku p.č. 1483, přináležejícího k bytové jednotce č. 445/11
nacházející se ve stavbě č.p. 445, 446, bytový dům - k.ú. Slezská Ostrava, obec
Ostrava
 
Usnesení číslo: 0434/ZMOb-Sle/1418/17

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 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. 445/11, která se nachází v uvedené
stavbě, a to vlastníkovi této bytové jednotky:

XXXXX XXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXXXXX X XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX 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 smlouvy;

dle důvodové zprávy a přílohy přiloženého materiálu.
 

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

 
(zn. předkl.)

FaR/ZMOb/9.0022/17
Splátkový kalendář - paní Kroščenová
 
Usnesení číslo: 0435/ZMOb-Sle/1418/17

160

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) projednalo
 žádost paní XXXXXXX XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXX

XXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXX, o splátkový kalendář ke splnění dluhu
vzniklého z nájmu bytu (nájemné a služby spojené s užíváním bytu) a z vyúčtování služeb
spojených s užíváním bytu; předmětná žádost tvoří přílohu č. 1 předloženého materiálu;

 
2) rozhodlo
 uzavřít dohodu o plnění dluhu ve splátkách s uznáním dluhu s paní XXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXX XXXXXX XXX XX
XXXXXXX X XXXXXXXX, týkající se dluhu vzniklého z nájmu bytu (nájemné a služby
spojené s užíváním bytu) a z vyúčtování služeb spojených 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: 30.09.2017

vedoucí odboru financí a rozpočtu
 

(zn. předkl.)
FaR/ZMOb/9.0024/17
Odpis pohledávek
 
Usnesení číslo: 0436/ZMOb-Sle/1418/17

160

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 odepsat pohledávku za:

a) paní XXXXXX XXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, přičemž se jedná o dluh
na nájemném a nákladech za služby spojené s užíváním bytu na adrese XXXXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX ve výši 50.395,- Kč;

b) paní XXXXX XXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, přičemž se jedná o dluh na
nájemném a nákladech za služby spojené s užíváním bytu na adrese XXXXXXXXXXX
XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX, ve výši 57.465,- Kč;

c) panem XXXXXX XXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, přičemž se jedná od dluh na
nájemném a nákladech za služby spojené s užíváním bytu na adrese XX XXXXXXX XXXXXX
XXXXXXX X XXXXXX, ve výši 24.316,- Kč a dluh na nákladech řízení ve výši 1.380,- Kč;

d) panem XXXXXXXX XXXXX, nar. XXXXXXXXXX, přičemž se jedná o dluh na nájemném
a nákladech za služby spojené s užíváním bytu na adrese XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX
X XXXXXXX ve výši 32.815,- Kč a dluh na nákladech řízení ve výši 1.350,- Kč;

e) paní XXXXXXXX XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, přičemž se jedná o dluh na
nájemném a nákladech za služby spojené s užíváním bytu na adrese XXXXXXXX XXXXXXX
XXXXXXX X XXXXXXXXXX ve výši 30.158,- Kč a dluh na nákladech řízení ve výši 1.210,-
Kč;

dle důvodové zprávy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: 30.09.2017
vedoucí odboru financí a rozpočtu

 
(zn. předkl.)

FaR/ZMOb/9.0025/17
Splátkový kalendář - paní Tozbey
 
Usnesení číslo: 0437/ZMOb-Sle/1418/17

160

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) projednalo
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 žádost paní XXXXXX XXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX
XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX, o splátkový kalendář ke splnění dluhu
vzniklého z nájmu bytu (nájemné a služby spojené s užíváním bytu) a z vyúčtování služeb
spojených s užíváním bytu; předmětná žádost tvoří přílohu č. 1 předloženého materiálu;

 
2) rozhodlo
 uzavřít dohodu o plnění dluhu ve splátkách s uznáním dluhu s paní XXXXXXX XXXXXXX nar.

XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX,
týkající se dluhu z nájmu bytu a z vyúčtování služeb  spojených s užíváním bytu, ve znění přílohy
č. 3 předloženého materiálu, dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.

 
Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: 30.09.2017

vedoucí odboru financí a rozpočtu
 

(zn. předkl.)
FaR/ZMOb/9.0026/17
Zpráva o výsledku hospodaření městského obvodu Slezská Ostrava za I. pololetí roku
2017
 
Usnesení číslo: 0438/ZMOb-Sle/1418/17

160

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) schvaluje
 předloženou „Zprávu o výsledku hospodaření městského obvodu Slezská Ostrava za I. pololetí

roku 2017“, dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: 30.09.2017
vedoucí odboru financí a rozpočtu

 
(zn. předkl.)

FaR/ZMOb/9.0027/17
Prominutí dluhu - Ing. Josef Hykl
 
Usnesení číslo: 0439/ZMOb-Sle/1418/17

160

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) projednalo
 žádost pana XXXX XXXXXX XXXXX, nar. XXX XXX XXXX, bytem XXX XXXXX

XXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX, o prominutí dluhu ve výši 24.744,- Kč,
představujícího podíl na náhradě škody způsobené městskému obvodu Slezská Ostrava;
předmětná žádost tvoří přílohu č. 1 předloženého materiálu;

 
Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková,

vedoucí odboru financí a rozpočtu
2) rozhodlo
 neprominout dluh ve výši 24.744,- Kč, představující podíl na náhradě škody způsobené

městskému obvodu Slezská Ostrava, panu XXXX XXXXXX XXXXXXX, nar. XXX XXX
XXXX, bytem XXX XXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX; dle důvodové
zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu.
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Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková,

vedoucí odboru financí a rozpočtu
 

(zn. předkl.)
ROaVZ/ZMOb/2.0008/17
Změna usnesení pro podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí
pro projekty „Snížení energetické náročnosti MŠ Ostrava – Muglinov, Keramická
8/230“ a „Snížení energetické náročnosti tělocvičny a spojovacího krčku Základní
školy v Ostravě – Kunčičkách, Škrobálkova 51/300“
 
Usnesení číslo: 0440/ZMOb-Sle/1418/17

220

k usnesení č. 0276/ZMOb-Sle/1418/12
 
Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) mění
 bod 1 usnesení č. 0276/ZMOb-Sle/1418/12 ze dne 15. 9. 2016, kterým:

1) rozhodlo
podat žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí pro projekt „Snížení energetické
náročnosti MŠ Ostrava – Muglinov, Keramická 8/230“ a o předpokládaném předfinancování
a spolufinancování tohoto projektu z rozpočtu městského obvodu ve výši 632 687,22 Kč a o
předpokládaném předfinancování dotace z rozpočtu městského obvodu v roce 2017 ve výši 421
791,48 Kč, a to za splnění udělení souhlasu rady města, dle důvodové zprávy předloženého
materiálu

a to takto:

1) rozhodlo
podat žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí pro projekt „Snížení energetické
náročnosti MŠ Ostrava – Muglinov, Keramická 8/230“ a o předpokládaném předfinancování
a spolufinancování tohoto projektu z rozpočtu městského obvodu ve výši 632 687,22 Kč a o
předpokládaném předfinancování dotace z rozpočtu městského obvodu v roce 2018 ve výši 421
791,48 Kč, a to za splnění udělení souhlasu rady města, dle důvodové zprávy předloženého
materiálu

 
Vyřizuje: Ing. Lenka Horsáková, T: 21.09.2017

vedoucí odboru pro rozvoj obvodu a veřejné zakázky
2) mění
 bod 2 svého usnesení č. 0276/ZMOb-Sle/1418/12 ze dne 15. 9. 2016, kterým:

2) rozhodlo
podat žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí pro projekt „Snížení energetické
náročnosti tělocvičny a spojovacího krčku Základní školy v Ostravě – Kunčičkách, Škrobálkova
51/300“ a o předpokládaném předfinancování a spolufinancování tohoto projektu z rozpočtu
městského obvodu ve výši 1 227 383,10 Kč a o předpokládaném předfinancování dotace z
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rozpočtu městského obvodu v roce 2017 ve výši 818 255,40 Kč, a to za splnění udělení souhlasu
rady města, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

a to takto:

2) rozhodlo
podat žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí pro projekt „Snížení energetické
náročnosti tělocvičny a spojovacího krčku Základní školy v Ostravě – Kunčičkách, Škrobálkova
51/300“ a o předpokládaném předfinancování a spolufinancování tohoto projektu z rozpočtu
městského obvodu ve výši 1 227 383,10 Kč a o předpokládaném předfinancování dotace z
rozpočtu městského obvodu v roce 2018 ve výši 818 255,40 Kč, a to za splnění udělení souhlasu
rady města, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 
Vyřizuje: Ing. Lenka Horsáková, T: 21.09.2017

vedoucí odboru pro rozvoj obvodu a veřejné zakázky
 

(zn. předkl.)
VV/ZMOb/8.0015/17
Informativní zpráva o činnosti orgánů městského obvodu Slezská Ostrava za období
od 27.5.2017 do 27.8.2017
 
Usnesení číslo: 0441/ZMOb-Sle/1418/17

110

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) bere na vědomí
 informativní zprávu o činnosti orgánů městského obvodu Slezská Ostrava za období od 27.5.2017

do 27.8.2017 dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu
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