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Usnesení 
15. zasedání zastupitelstva městského obvodu 
konaného dne 17.06.2016 

  

čís. 145/ZMOb-Svi/1418/15 
- 

147/ZMOb-Svi/1418/15 

  

  
  
  
 

  
  
  
 

______________________________ 

Ing. Helena Wieluchová 

starostka 

  
  
  
 

______________________________ 

Ing. Daniel Žitník 

místostarosta 

  
  
  
 

  
  

Přehled usnesení zastupitelstva městského obvodu dle čísel ze dne: 17.06.2016 
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Číslo usnesení 
  

Materiál Název 

145/ZMOb-Svi/1418/15 ZMOb/0012/16 Schválení programu 

146/ZMOb-Svi/1418/15 ZMOb/0013/16 Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje části 

pozemku parc. č. 242/1 v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

147/ZMOb-Svi/1418/15 ZMOb/0015/16 Návrh na znovuprojednání prodeje pozemků parc. č. 

69/2 a parc. č. 69/3, vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava 
  
ZMOb/0012/16 
Schválení programu 
  
Usnesení číslo: 145/ZMOb-Svi/1418/15 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schvaluje 

  program 15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Svinov konaného dne 17.6.2016  

s úpravou 

 

 Vyřizuje: Lucie Fucimanová,  

 pracovník podatelny a kontroly 

  
ZMOb/0013/16 
Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje části pozemku parc. č. 242/1 v k. ú. 
Svinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 146/ZMOb-Svi/1418/15 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) rozhodlo 

  vydat nesouhlasné stanovisko k záměru prodeje části pozemku parc. č. 242/1, zahrada v k. ú. 

Svinov, obec Ostrava v rozsahu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu   

 

 Vyřizuje: Bohuslava Figarová,  

 pracovník smluvních vztahů 
 

ZMOb/0015/16 
Návrh na znovuprojednání prodeje pozemků parc. č. 69/2 a parc. č. 69/3, vše v k. ú. 
Svinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 147/ZMOb-Svi/1418/15 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) projednalo 

  zápis z projednání dalšího postupu prodeje pozemků parc. č. 69/2 a parc. č. 69/3, vše v k. ú. 

Svinov, obec Ostrava ze dne 29.04.2016 

 

2) rozhodlo 

  zaslat výzvu Mgr. Martinu Kovalskému, jednateli společnosti Czech Cool Trade s.r.o.,        

IČ 01483846, se sídlem Husitská 705/54, Praha 3-Žižkov, odštěpný závod Czech Cool Trade 

s.r.o. - pobočka Ostrava, se sídlem Bílovecká 483/44, 721 00 Ostrava-Svinov k podpisu kupní 

smlouvy, dle usnesení Zastupitelstva městského obvodu Svinov č. 117/11/15 c) ze dne 

17.12.2015, nejpozději do 15.7.2016 
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 Vyřizuje: Bohuslava Figarová,  

 pracovník smluvních vztahů 

 

3) rozhodlo 

  při nesplnění bodu 2) tohoto usnesení, zrušit své usnesení č. 117/11/15 c) ze dne 17.12.2015 a 

prodat pozemky parc. č. 69/2, ostatní plocha, jiná plocha a parc. č. 69/3, zastavěná plocha a 

nádvoří, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava, Patriku 

Bogdalíkovi, trvale bytem Radhošťská 1198/14, 721 00 Ostrava-Svinov za kupní cenu ve výši 

246.500 Kč a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu    

 

 Vyřizuje: Bohuslava Figarová, T: 15.07.2016 

 pracovník smluvních vztahů 

 

4) ukládá 

  zabezpečit reklamaci znaleckého posudku č. 2827/43/15 ze dne 26.11.2015 o odhadu ceny 

nemovitých věcí - pozemků parc.č. 69/2 a parc.č. 69/3, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., vše 

v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

 

Vyřizuje:      Bohuslava Figarová                         T: 15.07.2016 

                pracovník smluvních vztahů 

  

 

  
 

 


