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Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava
zastupitelstvo městského obvodu

Usnesení

 
 

Přehled usnesení zastupitelstva městského obvodu dle čísel ze dne: 21.06.2018

 
Číslo usnesení
 

Materiál Název

0533/ZMOb-Sle/1418/21 VV/
ZMOb/8.0007/18

Zpráva ověřovatelů zápisu z 20. zasedání
Zastupitelstva městského obvodu Slezská
Ostrava a určení ověřovatelů pro 21. zasedání
Zastupitelstva městského obvodu Slezská
Ostrava

0534/ZMOb-Sle/1418/21 MS/
ZMOb/4.0036/18

Předkupní právo - koupě podílu na stavbě garáže
stojící na pozemku p.č. 609/28 v k.ú. Slezská
Ostrava, obec Ostrava - m. Benbenekovi

0535/ZMOb-Sle/1418/21 MS/
ZMOb/4.0037/18

Předkupní právo - koupě stavby garáže stojící
na pozemku p.č. 896/6 v k.ú. Kunčičky, obec
Ostrava - ČR-ÚZSVM

0536/ZMOb-Sle/1418/21 MS/
ZMOb/4.0038/18

Předkupní právo - koupě stavby garáže stojící
na pozemku p.č. 2897/54 v k.ú. Slezská Ostrava,
obec Ostrava - p. Waszut

0537/ZMOb-Sle/1418/21 MS/
ZMOb/4.0039/18

Předkupní právo - koupě podílu na stavbě garáže
stojící na pozemku p.č. 609/19 v k.ú. Slezská
Ostrava, obec Ostrava - p. Zmrzlík

0538/ZMOb-Sle/1418/21 MS/
ZMOb/4.0040/18

Předkupní právo - koupě podílu na stavbě garáže
stojící na pozemku p.č. 608/11 v k.ú. Slezská
Ostrava, obec Ostrava - p. Kuzník

0539/ZMOb-Sle/1418/21 MS/
ZMOb/4.0041/18

Předkupní právo - koupě podílu na stavbě garáže
stojící na pozemku p.č. 608/19 v k.ú. Slezská
Ostrava, obec Ostrava - p. Lišková

0540/ZMOb-Sle/1418/21 MS/
ZMOb/4.0042/18

Prodej pozemku p.č.st. 546/3 v k.ú. Heřmanice,
obec Ostrava, jehož součástí je stavba, a to
budova č.p. 752 (ulice Orlovská) - více žadatelů

0541/ZMOb-Sle/1418/21 MS/
ZMOb/4.0043/18

Prodej pozemku p.č. 1501/2 k.ú. Pudlov, obec
Bohumín - p. Oračková

0542/ZMOb-Sle/1418/21 MS/
ZMOb/4.0044/18

Prodej části pozemku p.č. 162/44 (označena p.č.
162/55) v k.ú. Muglinov, obec Ostrava - Red
Cafe Classic 10 s.r.o.

0543/ZMOb-Sle/1418/21 MS/
ZMOb/4.0045/18

Prodej podílu na pozemku p.č.st. 1164,
přináležejícího k nebytové jednotce č. 701/29
nacházející se ve stavbě č.p. 701, bytový dům -
k.ú. Muglinov, obec Ostrava

0544/ZMOb-Sle/1418/21 MS/
ZMOb/4.0046/18

Prodej podílů na pozemku p.č. 1473,
přináležejících k bytovým jednotkám č. 439/9,
439/13, 439/16, 439/21, 439/22, 440/12, 440/18
a 440/21 nacházejícím se ve stavbě č.p. 439,

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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440, bytový dům - k.ú. Slezská Ostrava, obec
Ostrava

0545/ZMOb-Sle/1418/21 MS/
ZMOb/4.0047/18

Prodej podílů na pozemku p.č. 1481,
přináležejících k bytovým jednotkám č. 443/5,
443/13, 443/23, 443/26, 443/28, 443/29, 443/32,
443/34, 443/37 a 443/38 nacházejícím se ve
stavbě č.p. 443, 444, bytový dům - k.ú. Slezská
Ostrava, obec Ostrava

0546/ZMOb-Sle/1418/21 MS/
ZMOb/4.0048/18

Prodej podílů na pozemku p.č. 1481,
přináležejících k bytovým jednotkám č. 444/1,
444/2, 444/5, 444/6, 444/12, 444/20, 444/33,
444/35, 444/31 a 443/19 nacházejícím se ve
stavbě č.p. 443, 444, bytový dům - k.ú. Slezská
Ostrava, obec Ostrava

0547/ZMOb-Sle/1418/21 MS/
ZMOb/4.0049/18

Prodej podílů na pozemku p.č. 1470,
přináležejících k bytovým jednotkám č. 448/17,
448/24, 448/40, 448/57 a 448/67 nacházejícím
se ve stavbě č.p. 448, bytový dům - k.ú. Slezská
Ostrava, obec Ostrava

0548/ZMOb-Sle/1418/21 MS/
ZMOb/4.0050/18

Prodej podílu na pozemku p.č. 1481,
přináležejícího k bytové jednotce č. 444/21
nacházející se ve stavbě č.p. 443, 444, bytový
dům - k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava

0549/ZMOb-Sle/1418/21 MS/
ZMOb/4.0051/18

Záměr prodeje částí pozemků p.č. 119/1 a p.č.
119/6 v k.ú. Muglinov, obec Ostrava (označeny
p.č. 119/9)

0550/ZMOb-Sle/1418/21 MS/
ZMOb/4.0052/18

Záměr prodeje pozemku p.č. 186 v k.ú. Slezská
Ostrava, obec Ostrava

0551/ZMOb-Sle/1418/21 MS/
ZMOb/4.0053/18

Záměr prodeje pozemku p.č. 425/8 v k.ú.
Heřmanice, obec Ostrava

0552/ZMOb-Sle/1418/21 MS/
ZMOb/4.0054/18

Záměr prodeje pozemku p.č. 1756/1 v k.ú.
Slezská Ostrava, obec Ostrava

0553/ZMOb-Sle/1418/21 MS/
ZMOb/4.0055/18

Odnětí pozemků v k.ú. Hrušov, obec Ostrava

0554/ZMOb-Sle/1418/21 MS/
ZMOb/4.0056/18

Odnětí pozemků a podílů na stavbách - ulice Na
Baranovci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava

0555/ZMOb-Sle/1418/21 MS/
ZMOb/4.0057/18

Záměr prodeje pozemku p.č. 1607 v k.ú. Slezská
Ostrava, obec Ostrava

0556/ZMOb-Sle/1418/21 MS/
ZMOb/4.0058/18

Záměr prodeje části pozemku p.č. 4424
(označena p.č. 4424/2) v k.ú. Slezská Ostrava,
obec Ostrava

0557/ZMOb-Sle/1418/21 MS/
ZMOb/4.0059/18

Záměr prodeje pozemku p.č. 2078 v k.ú. Slezská
Ostrava, obec Ostrava

0558/ZMOb-Sle/1418/21 FaR/
ZMOb/9.0012/18

Zpráva o výsledku hospodaření městského
obvodu Slezská Ostrava za I. čtvrtletí roku 2018

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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0559/ZMOb-Sle/1418/21 FaR/
ZMOb/9.0013/18

Poskytnutí dotací z rozpočtu městského obvodu
- zastupitelstvo

0560/ZMOb-Sle/1418/21 FaR/
ZMOb/9.0014/18

Poskytnutí peněžitého daru a rozpočtové
opatření - Centrum pro rodinu a sociální péči z.s.

0561/ZMOb-Sle/1418/21 FaR/
ZMOb/9.0016/18

Rozpočtová opatření

0562/ZMOb-Sle/1418/21 FaR/
ZMOb/9.0015/18

Informativní zpráva o činnosti finančního
výboru Zastupitelstva městského obvodu
Slezská Ostrava za období 1/2018 - 6/2018

0563/ZMOb-Sle/1418/21 VV/
ZMOb/8.0008/18

Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva
městského obvodu Slezská Ostrava

0564/ZMOb-Sle/1418/21 VV/
ZMOb/8.0009/18

Informativní zpráva o činnosti kontrolního
výboru Zastupitelstva městského obvodu
Slezská Ostrava za 1. pololetí 2018

0565/ZMOb-Sle/1418/21 VV/
ZMOb/8.0006/18

Informativní zpráva o činnosti orgánů městského
obvodu Slezská Ostrava za období od 3.3.2018
do 11.5.2018

 

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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Statutární město Ostrava
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zastupitelstvo městského obvodu

Usnesení

 
(zn. předkl.)

VV/ZMOb/8.0007/18
Zpráva ověřovatelů zápisu z 20. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská
Ostrava a určení ověřovatelů pro 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu
Slezská Ostrava
 
Usnesení číslo: 0533/ZMOb-Sle/1418/21

110

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) schvaluje
 zprávu ověřovatelů zápisu pana Petra Kose a pana Marka Juráše, o ověření zápisu z 20. zasedání

Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava, konaného dne 12.04.2018, bez výhrad.
 
2) určuje
 za ověřovatele zápisu z 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava, konaného

dne 21.06.2018, paní Mgr. Miroslavu Faldynovou a pana Bc. Radomíra Mandoka.
 
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0036/18
Předkupní právo - koupě podílu na stavbě garáže stojící na pozemku p.č. 609/28 v k.ú.
Slezská Ostrava, obec Ostrava - m. Benbenekovi
 
Usnesení číslo: 0534/ZMOb-Sle/1418/21

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 neuplatnit předkupní právo a nekoupit

podíl o velikosti id. 1/2 na stavbě, a to budově bez č.p./č.ev., garáž, v k.ú. Slezská Ostrava, obec
Ostrava, stojící na pozemku p.č. 609/28, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 23 m2, v k.ú.
Slezská Ostrava, obec Ostrava,

od prodávajících:

XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXX X XXXX XXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXX X XXXX XXXX
XXX XXXXXX X XXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXX XXX XXX XXXXXXXXXX

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

 
Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 28.09.2018

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
podobě.
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MS/ZMOb/4.0037/18
Předkupní právo - koupě stavby garáže stojící na pozemku p.č. 896/6 v k.ú. Kunčičky,
obec Ostrava - ČR-ÚZSVM
 
Usnesení číslo: 0535/ZMOb-Sle/1418/21

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 neuplatnit předkupní právo a nekoupit

stavbu, a to budovu bez č.p./č.ev., garáž, v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava, stojící na pozemku p.č.
896/6, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 20 m2, v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava,

od prodávajícího:

Česká republika
příslušnost hospodařit s majetkem státu:
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
sídlo: Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2
IČO: 697 97 111

za kupní cenu ve výši 1.000,- 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: 28.09.2018

vedoucí odboru majetkové správy
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0038/18
Předkupní právo - koupě stavby garáže stojící na pozemku p.č. 2897/54 v k.ú. Slezská
Ostrava, obec Ostrava - p. Waszut
 
Usnesení číslo: 0536/ZMOb-Sle/1418/21

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 neuplatnit předkupní právo a nekoupit

stavbu, a to budovu bez č.p./č.ev., garáž, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, stojící na pozemku
p.č. 2897/54, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 24 m2, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,

od prodávajícího:

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

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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za kupní cenu ve výši 25.000,- 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: 31.08.2018

vedoucí odboru majetkové správy
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0039/18
Předkupní právo - koupě podílu na stavbě garáže stojící na pozemku p.č. 609/19 v k.ú.
Slezská Ostrava, obec Ostrava - p. Zmrzlík
 
Usnesení číslo: 0537/ZMOb-Sle/1418/21

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 neuplatnit předkupní právo a nekoupit

podíl o velikosti id. 1/2 na stavbě, a to budově bez č.p./č.ev., garáž, v k.ú. Slezská Ostrava, obec
Ostrava, stojící na pozemku p.č. 609/19, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 23 m2, v k.ú.
Slezská Ostrava, obec Ostrava,

od prodávajícího:

XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXXXXX XX XXXXXX XXXX XXX XX XXXXX 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: 31.08.2018

vedoucí odboru majetkové správy
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0040/18
Předkupní právo - koupě podílu na stavbě garáže stojící na pozemku p.č. 608/11 v k.ú.
Slezská Ostrava, obec Ostrava - p. Kuzník
 
Usnesení číslo: 0538/ZMOb-Sle/1418/21

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 neuplatnit předkupní právo a nekoupit

podíl o velikosti id. 1/2 na stavbě, a to budově bez č.p./č.ev., garáž, v k.ú. Slezská Ostrava, obec
Ostrava, stojící na pozemku p.č. 608/11, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 23 m2, v k.ú.
Slezská Ostrava, obec Ostrava,

od prodávajícího:

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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XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X XXXX XXXX
XXXXXX XXXX XXXX XXX XXX XXXXXXXX

za kupní cenu ve výši 30.000,- 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: 31.08.2018

vedoucí odboru majetkové správy
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0041/18
Předkupní právo - koupě podílu na stavbě garáže stojící na pozemku p.č. 608/19 v k.ú.
Slezská Ostrava, obec Ostrava - p. Lišková
 
Usnesení číslo: 0539/ZMOb-Sle/1418/21

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 neuplatnit předkupní právo a nekoupit

podíl o velikosti id. 1/2 na stavbě, a to budově bez č.p./č.ev., garáž, v k.ú. Slezská Ostrava, obec
Ostrava, stojící na pozemku p.č. 608/19, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 24 m2, v k.ú.
Slezská Ostrava, obec Ostrava,

od prodávajícího:

XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X XXXX XXXX
XXXXXX X XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX 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: 31.08.2018

vedoucí odboru majetkové správy
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0042/18
Prodej pozemku p.č.st. 546/3 v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava, jehož součástí je stavba,
a to budova č.p. 752 (ulice Orlovská) - více žadatelů
 
Usnesení číslo: 0540/ZMOb-Sle/1418/21

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) bere na vědomí
 záměry využití předmětu koupě, kterým je pozemek p.č.st. 546/3, zastavěná plocha a nádvoří,

o výměře 1358 m2, v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava, jehož součástí je stavba - budova č.p. 752,
stavba pro administrativu, a to včetně všech součástí a příslušenství, a dále výše kupní ceny
předmětu koupě, předložené a prezentované žadateli:

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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a) XXX XXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX,
b) ROSH a.s., IČO: 253 91 976, se sídlem: Čestmírova 217/22, Nusle, 140 00 Praha 4,

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu;
 
2) ukládá
 žadatelům dle bodu 1 tohoto usnesení, aby nejpozději do dne 31. 8. 2018 doplnili jejich žádosti

a předloženou dokumentaci, konkrétně, aby doložili způsob financování realizace a studii či
časovou osu realizace jejich záměrů využití předmětu koupě; dle důvodové zprávy předloženého
materiálu;

 
Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 20.09.2018

vedoucí odboru majetkové správy
3) konstatuje,
 že žadatelé dle bodu 1 tohoto usnesení mohou v návaznosti na bod 2 tohoto usnesení upravit

výši kupní ceny, kterou navrhli, a to rovněž nejpozději do dne 31. 8. 2018; dle důvodové zprávy
předloženého materiálu.

 
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0043/18
Prodej pozemku p.č. 1501/2 k.ú. Pudlov, obec Bohumín - p. Oračková
 
Usnesení číslo: 0541/ZMOb-Sle/1418/21

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 o prodeji pozemku p.č. 1501/2, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 429 m2, v k.ú. Pudlov,

obec Bohumín,

žadateli (kupujícímu):
XXXXXX XXXXXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX

za dohodnutou kupní cenu ve výši 63.260,- 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, 

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: 31.10.2018
vedoucí odboru majetkové správy

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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Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava
zastupitelstvo městského obvodu

Usnesení

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0044/18
Prodej části pozemku p.č. 162/44 (označena p.č. 162/55) v k.ú. Muglinov, obec Ostrava
- Red Cafe Classic 10 s.r.o.
 
Usnesení číslo: 0542/ZMOb-Sle/1418/21

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 o prodeji části pozemku p.č. 162/44, zahrada, o výměře 489 m2, v k.ú. Muglinov, obec Ostrava,

která je vymezena geometrickým plánem č. 2608-16/2017 ze dne 04.04.2017 a označena v něm
takto:

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

a to žadateli (kupujícímu):

Red Cafe Classic 10 s.r.o.
sídlo: U Staré elektrárny 236/16, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
IČO: 258 16 471

za dohodnutou kupní cenu ve výši 412.815,- 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: 31.10.2018
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0045/18
Prodej podílu na pozemku p.č.st. 1164, přináležejícího k nebytové jednotce č. 701/29
nacházející se ve stavbě č.p. 701, bytový dům - k.ú. Muglinov, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0543/ZMOb-Sle/1418/21

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 o prodeji podílu na pozemku p.č.st. 1164, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 382 m2,

přináležejícího k jednotce nacházející se ve stavbě, a to budově č.p. 701, bytový dům, stojící na
uvedeném pozemku p.č.st. 1164, vše v obci Ostrava, k.ú. Muglinov, konkrétně podílu o velikosti
id. 180/16488 přináležejícího k jednotce č. 701/29 (garáž), která se nachází ve výše uvedené
stavbě, a to vlastníkovi této jednotky:

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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Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava
zastupitelstvo městského obvodu

Usnesení

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

za dohodnutou kupní cenu ve výši 6.205,- 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 předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.10.2018
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0046/18
Prodej podílů na pozemku p.č. 1473, přináležejících k bytovým jednotkám č. 439/9,
439/13, 439/16, 439/21, 439/22, 440/12, 440/18 a 440/21 nacházejícím se ve stavbě č.p.
439, 440, bytový dům - k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0544/ZMOb-Sle/1418/21

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 o prodeji

podílů na pozemku p.č. 1473, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 515 m2, přináležejících k
bytovým jednotkám nacházejícím se ve stavbě, a to budově č.p. 439, 440, bytový dům, stojící na
uvedeném pozemku p.č. 1473, vše v obci Ostrava, k.ú. Slezská Ostrava, konkrétně:

a) podílu o velikosti id. 737/25718 přináležejícího k bytové jednotce č. 439/9, 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 16.187,- Kč;

b) podílu o velikosti id. 339/25718 přináležejícího k bytové jednotce č. 439/13, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to vlastníkovi této bytové jednotky:

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

za dohodnutou kupní cenu ve výši 7.500,- Kč;

c) podílu o velikosti id. 339/25718 přináležejícího k bytové jednotce č. 439/16, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to vlastníkovi této bytové jednotky:

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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Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava
zastupitelstvo městského obvodu

Usnesení

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

za dohodnutou kupní cenu ve výši 7.500,- Kč;

d) podílu o velikosti id. 737/25718 přináležejícího k bytové jednotce č. 439/21, 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 16.187,- Kč;

e) podílu o velikosti id. 339/25718 přináležejícího k bytové jednotce č. 439/22, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to vlastníkovi této bytové jednotky:

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

za dohodnutou kupní cenu ve výši 7.500,- Kč;

f) podílu o velikosti id. 737/25718 přináležejícího k bytové jednotce č. 440/12, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to vlastníkovi této bytové jednotky:

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

za dohodnutou kupní cenu ve výši 16.187,- Kč;

g) podílu o velikosti id. 737/25718 přináležejícího k bytové jednotce č. 440/18, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to vlastníkům této bytové jednotky:

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

za dohodnutou kupní cenu ve výši 16.187,- Kč;

h) podílu o velikosti id. 737/25718 přináležejícího k bytové jednotce č. 440/21, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to vlastníkům této bytové jednotky:

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

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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Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava
zastupitelstvo městského obvodu

Usnesení

za dohodnutou kupní cenu ve výši 16.187,- 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 předloženého materiálu.

 
Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.10.2018

vedoucí odboru majetkové správy
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0047/18
Prodej podílů na pozemku p.č. 1481, přináležejících k bytovým jednotkám č. 443/5,
443/13, 443/23, 443/26, 443/28, 443/29, 443/32, 443/34, 443/37 a 443/38 nacházejícím se
ve stavbě č.p. 443, 444, bytový dům - k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0545/ZMOb-Sle/1418/21

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 o prodeji

podílů na pozemku p.č. 1481, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 676 m2, přináležejících k
bytovým jednotkám nacházejícím se ve stavbě, a to budově č.p. 443, 444, bytový dům, stojící na
uvedeném pozemku p.č. 1481, vše v obci Ostrava, k.ú. Slezská Ostrava, konkrétně:

a) podílu o velikosti id. 651/43984 přináležejícího k bytové jednotce č. 443/5, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to vlastníkovi této bytové jednotky:

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

za dohodnutou kupní cenu ve výši 10.106,- Kč;

b) podílu o velikosti id. 651/43984 přináležejícího k bytové jednotce č. 443/13, 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 10.106,- Kč;

c) podílu o velikosti id. 352/43984 přináležejícího k bytové jednotce č. 443/23, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to vlastníkům této bytové jednotky:

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

za dohodnutou kupní cenu ve výši 5.510,- Kč;

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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Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava
zastupitelstvo městského obvodu

Usnesení

d) podílu o velikosti id. 650/43984 přináležejícího k bytové jednotce č. 443/26, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to spoluvlastníkům této bytové jednotky:

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

za dohodnutou kupní cenu ve výši 10.090,- Kč, přičemž podíl každého spoluvlastníka na
uvedeném podílu na pozemku bude o velikosti id. 1/2;

e) podílu o velikosti id. 562/43984 přináležejícího k bytové jednotce č. 443/28, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to vlastníkovi této bytové jednotky:

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

za dohodnutou kupní cenu ve výši 8.738,- Kč;

f) podílu o velikosti id. 651/43984 přináležejícího k bytové jednotce č. 443/29, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to vlastníkovi této bytové jednotky:

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

za dohodnutou kupní cenu ve výši 10.106,- Kč;

g) podílu o velikosti id. 562/43984 přináležejícího k bytové jednotce č. 443/32, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to vlastníkovi této bytové jednotky:

XXXXXX XXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XX XXXX

za dohodnutou kupní cenu ve výši 8.738,- Kč;

h) podílu o velikosti id. 650/43984 přináležejícího k bytové jednotce č. 443/34, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to vlastníkovi této bytové jednotky:

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

za dohodnutou kupní cenu ve výši 10.090,- Kč;

i) podílu o velikosti id. 651/43984 přináležejícího k bytové jednotce č. 443/37, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to vlastníkům této bytové jednotky:

XXXXXXX
XXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXX X XXXX XXXX

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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Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava
zastupitelstvo městského obvodu

Usnesení

XXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX

za dohodnutou kupní cenu ve výši 10.106,- Kč;

j) podílu o velikosti id. 650/43984 přináležejícího k bytové jednotce č. 443/38, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to vlastníkovi této bytové jednotky:

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

za dohodnutou kupní cenu ve výši 10.090,- 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 předloženého materiálu.

 
Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.10.2018

vedoucí odboru majetkové správy
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0048/18
Prodej podílů na pozemku p.č. 1481, přináležejících k bytovým jednotkám č. 444/1,
444/2, 444/5, 444/6, 444/12, 444/20, 444/33, 444/35, 444/31 a 443/19 nacházejícím se ve
stavbě č.p. 443, 444, bytový dům - k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0546/ZMOb-Sle/1418/21

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 o prodeji

podílů na pozemku p.č. 1481, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 676 m2, přináležejících k
bytovým jednotkám nacházejícím se ve stavbě, a to budově č.p. 443, 444, bytový dům, stojící na
uvedeném pozemku p.č. 1481, vše v obci Ostrava, k.ú. Slezská Ostrava, konkrétně:

a) podílu o velikosti id. 562/43984 přináležejícího k bytové jednotce č. 444/1, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to vlastníkovi této bytové jednotky:

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

za dohodnutou kupní cenu ve výši 8.738,- Kč;

b) podílu o velikosti id. 352/43984 přináležejícího k bytové jednotce č. 444/2, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to vlastníkovi této bytové jednotky:

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

za dohodnutou kupní cenu ve výši 5.510,- Kč;

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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Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava
zastupitelstvo městského obvodu

Usnesení

c) podílu o velikosti id. 562/43984 přináležejícího k bytové jednotce č. 444/5, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to vlastníkovi této bytové jednotky:

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

za dohodnutou kupní cenu ve výši 8.738,- Kč;

d) podílu o velikosti id. 352/43984 přináležejícího k bytové jednotce č. 444/6, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to vlastníkovi této bytové jednotky:

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

za dohodnutou kupní cenu ve výši 5.510,- Kč;

e) podílu o velikosti id. 656/43984 přináležejícího k bytové jednotce č. 444/12, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to vlastníkovi této bytové jednotky:

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

za dohodnutou kupní cenu ve výši 10.183,- Kč;

f) podílu o velikosti id. 656/43984 přináležejícího k bytové jednotce č. 444/20, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to vlastníkovi této bytové jednotky:

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

za dohodnutou kupní cenu ve výši 10.183,- Kč;

g) podílu o velikosti id. 562/43984 přináležejícího k bytové jednotce č. 444/33, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to vlastníkům této bytové jednotky:

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

za dohodnutou kupní cenu ve výši 8.738,- Kč;

h) podílu o velikosti id. 650/43984 přináležejícího k bytové jednotce č. 444/35, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to spoluvlastníkům této bytové jednotky:

XXXX XXXX XXXXXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX X XXXX XXXX

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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Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava
zastupitelstvo městského obvodu

Usnesení

XXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX
XXXXXXX

za dohodnutou kupní cenu ve výši 10.090,- Kč, přičemž podíl každého spoluvlastníka na
uvedeném podílu na pozemku bude o velikosti id. 1/2;

i) podílu o velikosti id. 650/43984 přináležejícího k bytové jednotce č. 444/31 a podílu o velikosti
id. 352/43984 přináležejícího k bytové jednotce č. 443/19, které se nacházejí ve výše uvedené
stavbě, a to vlastníkovi těchto bytových jednotek:

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

za dohodnutou kupní cenu ve výši 15.600,- 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 předloženého materiálu.

 
Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.10.2018

vedoucí odboru majetkové správy
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0049/18
Prodej podílů na pozemku p.č. 1470, přináležejících k bytovým jednotkám č. 448/17,
448/24, 448/40, 448/57 a 448/67 nacházejícím se ve stavbě č.p. 448, bytový dům - k.ú.
Slezská Ostrava, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0547/ZMOb-Sle/1418/21

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 o prodeji

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 obci Ostrava, k.ú. Slezská Ostrava, konkrétně:

a) podílu o velikosti id. 501/31497 přináležejícího k bytové jednotce č. 448/17, 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 4.810,- Kč;

b) podílu o velikosti id. 501/31497 přináležejícího k bytové jednotce č. 448/24, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to vlastníkovi této bytové jednotky:

XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX X XXXX XXXX

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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Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava
zastupitelstvo městského obvodu

Usnesení

XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX

za dohodnutou kupní cenu ve výši 4.810,- Kč;

c) podílu o velikosti id. 542/31497 přináležejícího k bytové jednotce č. 448/40, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to vlastníkovi této bytové jednotky:

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

za dohodnutou kupní cenu ve výši 5.187,- Kč;

d) podílu o velikosti id. 501/31497 přináležejícího k bytové jednotce č. 448/57, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to vlastníkům této bytové jednotky:

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

za dohodnutou kupní cenu ve výši 4.810,- Kč;

e) podílu o velikosti id. 540/31497 přináležejícího k bytové jednotce č. 448/67, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to vlastníkovi této bytové jednotky:

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

za dohodnutou kupní cenu ve výši 5.169,- 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 předloženého materiálu.

 
Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.10.2018

vedoucí odboru majetkové správy
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0050/18
Prodej podílu na pozemku p.č. 1481, přináležejícího k bytové jednotce č. 444/21
nacházející se ve stavbě č.p. 443, 444, bytový dům - k.ú. Slezská Ostrava, obec
Ostrava
 
Usnesení číslo: 0548/ZMOb-Sle/1418/21

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 o prodeji podílu na pozemku p.č. 1481, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 676 m2,

přináležejícího k bytové jednotce nacházející se ve stavbě, a to budově č.p. 443, 444, bytový
dům, stojící na uvedeném pozemku p.č. 1481, vše v obci Ostrava, k.ú. Slezská Ostrava, konkrétně

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.

Strana 18/25



Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava
zastupitelstvo městského obvodu

Usnesení

podílu o velikosti id. 562/43984 přináležejícího k bytové jednotce č. 444/21, která se nachází ve
výše uvedené stavbě, a to vlastníkovi této bytové jednotky:

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

za dohodnutou kupní cenu ve výši 2.000,- Kč,

a o uzavření kupní smluvy ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu;

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.10.2018
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0051/18
Záměr prodeje částí pozemků p.č. 119/1 a p.č. 119/6 v k.ú. Muglinov, obec Ostrava
(označeny p.č. 119/9)
 
Usnesení číslo: 0549/ZMOb-Sle/1418/21

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) vydává
 souhlas k záměru města prodat

část pozemku p.č. 119/1, zahrada, v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, o výměře 402 m2 z celkové
výměry 2640 m2, vymezenou geometrickým plánem č. 2653-7/2018 ze dne 08.02.2018 (pro
rozdělení uvedeného pozemku a změnu hranic pozemků) a označenou v něm jako díl "a", a
část pozemku p.č. 119/6, trvalý travní porost, v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, o výměře 54 m2

z celkové výměry 930 m2, vymezenou geometrickým plánem č. 2653-7/2018 ze dne 08.02.2018
(pro rozdělení uvedeného pozemku a změnu hranic pozemků) a označenou v něm jako díl "b",
které dle uvedeného geometrického plánu společně tvoří jeden celek označený jako:

- pozemek p.č. 119/9, zahrada o výměře 456 m2, v k.ú. Muglinov, obec Ostrava,

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.08.2018
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0052/18
Záměr prodeje pozemku p.č. 186 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0550/ZMOb-Sle/1418/21

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 vydat souhlas

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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Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava
zastupitelstvo městského obvodu

Usnesení

k záměru města prodat

pozemek p.č. 186, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 3438 m2, v k.ú. Slezská Ostrava, obec
Ostrava,

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.08.2018
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0053/18
Záměr prodeje pozemku p.č. 425/8 v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0551/ZMOb-Sle/1418/21

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 vydat souhlas

k záměru města prodat

pozemek p.č. 425/8, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 257 m2, v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava,

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.08.2018
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0054/18
Záměr prodeje pozemku p.č. 1756/1 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0552/ZMOb-Sle/1418/21

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 vydat souhlas

k záměru města prodat

pozemek p.č. 1756/1, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 153 m2, v k.ú. Slezská Ostrava, obec
Ostrava,

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.08.2018
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0055/18 180

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
podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava
zastupitelstvo městského obvodu

Usnesení

Odnětí pozemků v k.ú. Hrušov, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0553/ZMOb-Sle/1418/21
Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) souhlasí
 s odnětím svěřených pozemků v k.ú. Hrušov, obec Ostrava, specifikovaných v příloze č.

1 (Seznam pozemků) předloženého materiálu; dle důvodové zprávy a přílohy předloženého
materiálu.

 
Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.08.2018

vedoucí odboru majetkové správy
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0056/18
Odnětí pozemků a podílů na stavbách - ulice Na Baranovci v k.ú. Slezská Ostrava,
obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0554/ZMOb-Sle/1418/21

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) souhlasí
 s odnětím svěřených nemovitých věcí, a to konkrétně:

- pozemku p.č. 964/6, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 302 m2, v obci Ostrava, k.ú. Slezská
Ostrava,
- pozemku p.č. 973/6, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 161 m2, v obci Ostrava, k.ú. Slezská
Ostrava,
- pozemku p.č. 973/5, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 290 m2, v obci Ostrava, k.ú. Slezská
Ostrava,
- pozemku p.č. 980/5, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 291 m2, v obci Ostrava, k.ú. Slezská
Ostrava,
- podílu o velikosti id. 748/1000 na stavbě, a to budově č.p. 1975, bytový dům, stojící na pozemku
p.č. 964/6, vše v obci Ostrava, k.ú. Slezská Ostrava,
- podílu o velikosti id. 748/1000 na stavbě, a to budově č.p. 1976, bytový dům, stojící na pozemku
p.č. 973/6, vše v obci Ostrava, k.ú. Slezská Ostrava,
- podílu o velikosti id. 748/1000 na stavbě, a to budově č.p. 1977, bytový dům, stojící na pozemku
p.č. 973/5, vše v obci Ostrava, k.ú. Slezská Ostrava,
- podílu o velikosti id. 748/1000 na stavbě, a to budově č.p. 1978, bytový dům, stojící na pozemku
p.č. 980/5, vše v obci Ostrava, k.ú. Slezská Ostrava,

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.08.2018
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0057/18
Záměr prodeje pozemku p.č. 1607 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
 

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
podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava
zastupitelstvo městského obvodu

Usnesení

Usnesení číslo: 0555/ZMOb-Sle/1418/21
Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 o záměru prodeje

pozemku p.č. 1607, trvalý travní porost, o výměře 812 m2, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.07.2018
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0058/18
Záměr prodeje části pozemku p.č. 4424 (označena p.č. 4424/2) v k.ú. Slezská Ostrava,
obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0556/ZMOb-Sle/1418/21

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 o záměru prodeje

části pozemku p.č. 4424, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 4556 m2, v k.ú. Slezská
Ostrava, obec Ostrava, vymezené geometrickým plánem č. 3288-15/2011 ze dne 20.07.2011 a
označené v něm takto:

- pozemek p.č. 4424/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 9 m2, v k.ú. Slezská Ostrava, obec
Ostrava,

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.07.2018
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0059/18
Záměr prodeje pozemku p.č. 2078 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0557/ZMOb-Sle/1418/21

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 o záměru prodeje

pozemku p.č. 2078, zahrada, o výměře 244 m2, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.07.2018
vedoucí odboru majetkové správy

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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Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava
zastupitelstvo městského obvodu

Usnesení

 
(zn. předkl.)

FaR/ZMOb/9.0012/18
Zpráva o výsledku hospodaření městského obvodu Slezská Ostrava za I. čtvrtletí roku
2018
 
Usnesení číslo: 0558/ZMOb-Sle/1418/21

160

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

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

roku 2018“ dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: 29.06.2018
vedoucí odboru financí a rozpočtu

 
(zn. předkl.)

FaR/ZMOb/9.0013/18
Poskytnutí dotací z rozpočtu městského obvodu - zastupitelstvo
 
Usnesení číslo: 0559/ZMOb-Sle/1418/21

160

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 příloh předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: 31.08.2018
vedoucí odboru financí a rozpočtu

 
(zn. předkl.)

FaR/ZMOb/9.0014/18
Poskytnutí peněžitého daru a rozpočtové opatření - Centrum pro rodinu a sociální péči
z.s.
 
Usnesení číslo: 0560/ZMOb-Sle/1418/21

160

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) projednalo
 žádost spolku Centrum pro rodinu a sociální péči z.s., IČO: 488 04 517, se sídlem Kostelní

náměstí 3172/1, 702 00 Ostrava, o peněžitý dar; předmětná žádost tvoří přílohu č. 1 předloženého
materiálu;

 
2) rozhodlo

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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Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava
zastupitelstvo městského obvodu

Usnesení

 poskytnout peněžitý dar ve výši 26.000,- Kč spolku Centrum pro rodinu a sociální péči z.s., IČO:
488 04 517, se sídlem Kostelní náměstí 3172/1, 702 00 Ostrava, dle důvodové zprávy a přílohy
č. 1 předloženého materiálu

a

uzavřít darovací smlouvu ve znění přílohy č. 2 předloženého materiálu;
 

Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: 31.07.2018
vedoucí odboru financí a rozpočtu

3) schvaluje
 rozpočtové opatření dle důvodové zprávy předloženého materiálu:

ORJ 9, § 6171, pol. 5222 (neinvestiční transfery spolkům)           - 26.000,-
ORJ 9, § 4371, pol. 5222 (neinvestiční transfery spolkům)          + 26.000,-

dle důvodové zprávy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: 31.07.2018
vedoucí odboru financí a rozpočtu

 
(zn. předkl.)

FaR/ZMOb/9.0016/18
Rozpočtová opatření
 
Usnesení číslo: 0561/ZMOb-Sle/1418/21

160

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) schvaluje
 rozpočtová opatření dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu
 

Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: 29.06.2018
vedoucí odboru financí a rozpočtu

 
(zn. předkl.)

FaR/ZMOb/9.0015/18
Informativní zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu
Slezská Ostrava za období 1/2018 - 6/2018
 
Usnesení číslo: 0562/ZMOb-Sle/1418/21

108

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) bere na vědomí
 zprávu o činnosti finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava za období

1/2018 - 6/2018 dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 
 

(zn. předkl.)
VV/ZMOb/8.0008/18
Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava
 

110

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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Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava
zastupitelstvo městského obvodu

Usnesení

Usnesení číslo: 0563/ZMOb-Sle/1418/21
Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) schvaluje
 předloženou kontrolu splněných usnesení Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava za

období 09.11.2017 - 10.04.2018, s tím, že se splněná usnesení uvedená v příloze č. 1 vyřazují
ze sledování.

 
 

(zn. předkl.)
VV/ZMOb/8.0009/18
Informativní zpráva o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu
Slezská Ostrava za 1. pololetí 2018
 
Usnesení číslo: 0564/ZMOb-Sle/1418/21

110

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) bere na vědomí
 

informativní zprávu o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu Slezská
Ostrava dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu

 
 

(zn. předkl.)
VV/ZMOb/8.0006/18
Informativní zpráva o činnosti orgánů městského obvodu Slezská Ostrava za období
od 3.3.2018 do 11.5.2018
 
Usnesení číslo: 0565/ZMOb-Sle/1418/21

110

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) bere na vědomí
 informativní zprávu o činnosti orgánů městského obvodu Slezská Ostrava za období od 3.3.2018

do 11.5.2018 dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu
 
 

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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