
 _________________________________________________________________________  
V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v 

upravené podobě. 
Statutární město Ostrava, městský obvod Poruba 

  
Mimořádné zastupitelstvo městského obvodu Poruba, 14. zasedání dne 
28.01.2021 

Strana 1/5 

  

     
  
  
  
  

S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O   O S T R A V A   M Ě S T S K Ý    
O B V O D   P O R U B A   

  
  
  
  
  
  

USNESENÍ 
  

Mimořádné zastupitelstvo 
městského obvodu Poruba 

14. zasedání konané dne 28.01.2021 

 __________________________________________________________________________  
  

číslo 209/MZMOb1822/14 - 211/MZMOb1822/14 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

  
  
  
 

Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D. 
starostka 

Bc. Miroslav Otisk, MSc., MBA 
místostarosta 

  



 _________________________________________________________________________  
V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v 

upravené podobě. 
Statutární město Ostrava, městský obvod Poruba 

  
Mimořádné zastupitelstvo městského obvodu Poruba, 14. zasedání dne 
28.01.2021 

Strana 2/5 

  

  
Přehled usnesení zastupitelstva městského obvodu Poruba dle čísel ze dne: 28.01.2021 
  
Číslo usnesení Materiál K jaké problematice Zn.předkl

. 
 __________________________________________________________________________________________  
209/MZMOb1822/14 1 Prodej nemovitých věcí v k.ú. Poruba, obec Ostrava 11 
210/MZMOb1822/14 1 Uzavření dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě o koupi nemovité věci 

a o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 2020/17/469 ze dne 
08.06.2020 a dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě o koupi nemovité 
věci č. 2020/17/470 ze dne 08.06.2020 

11 

211/MZMOb1822/14 2 Pověření Kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu 
Poruba k plnění úkolu 

01 
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Mimořádné zastupitelstvo městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
209/MZMOb1822/14 

  (zn.předkl.) 
11 

ke svému usnesení č. 1925/MRMOb1822/46 
  
1) rozhodlo 
  

 o prodeji nemovitých věcí: 

- pozemek p.č. 2801/28 - ostatní plocha o výměře 97 m2 

- pozemek p.č. 2801/29 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 766 m2 

- pozemek p.č. 2801/30 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 181 m2 

- pozemek p.č. 2801/31 - ostatní plocha o výměře 200 m2 

- pozemek p.č. 2801/32 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 284 m2 

- pozemek p.č. 2801/33 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 91 m2 

- pozemek p.č. 2801/138 - ostatní plocha o výměře 223 m2 

- pozemek p.č. 2801/166 - ostatní plocha o výměře 98 m2 

- část pozemku p.č. 2801/125 - ostatní plocha o výměře 2380 m2, dle 
geometrického plánu čís. 3173-11/2019 ze dne 14.3.2019 označen jako pozemek 
p.č. 2801/198 

vše v k.ú. Poruba, obec Ostrava 

kupní cena: 5 500 Kč/m2 + DPH s tím, že kupující uhradí další náklady 
prodávajícího spojené s prodejem ve výši 19 726,50 Kč 

kupující: Lidl Česká republika v.o.s., IČO 26178541, se sídlem Praha 5, Nárožní 
1359/11, PSČ 15800 

a o uzavření kupní smlouvy dle přílohy č. 10 tohoto materiálu, přičemž součástí 
kupní smlouvy bude sjednání výhrady zpětné koupě, jako práva věcného ve 
prospěch prodávajícího - statutárního města Ostravy - městského obvodu Poruba, 
se sídlem Klimkovická 55/28, Ostrava-Poruba, PSČ 70856, IČO 00845451, 
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k prodávaným pozemkům 

  
2) ukládá 
  

zajistit uzavření kupní smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
  Zodpovídá: Ing. Zbyněk Richter, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí 
  Termín:      26.02.2021 
  

  
 __________________________________________________________________________  

  
Mimořádné zastupitelstvo městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
210/MZMOb1822/14 

  (zn.předkl.) 
11 

ke svému usnesení č. 186/ZMOb1822/13 
ke svému usnesení č. 138/ZMOb1822/10 
  
1) rozhodlo 
  

o uzavření dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě o koupi nemovité věci a o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě č. 2020/17/469 ze dne 08.06.2020 dle přílohy č. 1 
tohoto materiálu a dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě o koupi nemovité věci č. 
2020/17/470 ze dne 08.06.2020 dle přílohy č. 2 tohoto materiálu, dle důvodové 
zprávy 

  
2) ukládá 
  

zajistit uzavření dodatků dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
  Zodpovídá: Ing. Zbyněk Richter, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí 
  Termín:      29.01.2021 
  

  
 __________________________________________________________________________  

  
Mimořádné zastupitelstvo městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
211/MZMOb1822/14 

  (zn.předkl.) 
01 

1) pověřuje 
  

Kontrolní výbor Zastupitelstva městského obvodu Poruba k provedení kontroly 
dodržování právních předpisů a vnitřních norem Úřadu městského obvodu Poruba 
při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s předpokládanou hodnotou 
plnění v rozmezí od 50.000,- Kč do 300.000,- Kč za období od 1. 1. 2020 do 31. 
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12. 2020 dle upravené důvodové zprávy 

  
2) ukládá 
  

informovat o přijetí tohoto usnesení Kontrolní výbor Zastupitelstva městského 
obvodu Poruba 

  
  Zodpovídá: Mgr. Petra Jelínková, LL.M., vedoucí útvaru právní podpory 
  Termín:      05.02.2021 
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