
Statutární město Ostrava 
Městský obvod Nová Ves 

 
Usnesení  z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Nová Ves 

konaného dne  28.listopadu 2007  
(usn. č. 98/12 -  108/12) 

  
 
  
98/12 Zastupitelstvo městského obvodu Nová Ves   
určuje  za ověřovatele zápisu  z  12.  zasedání  konaného dne   28. listopadu    2007:   
Vladimíra Bednáře a Ludmilu Haškovou 
 
  
99/12 Zastupitelstvo městského obvodu Nová Ves   
schvaluje  zápis  z   11. zasedání zastupitelstva   městského obvodu Nová Ves  konaného dne 
8. října  2007 
 
 
100/12 Zastupitelstvo městského obvodu Nová Ves  
 volí   návrhovou komisi ve složení: Ing.Tomáš Lefner a  Zdeněk Voznička 
  
  
101/12  Zastupitelstvo městského obvodu Nová Ves  
schvaluje  předložený  program  12.  zasedání s úpravou: 
1. Informace o  hospodaření Městského obvodu Nová Ves za období 01- 10/2007  
2. Prodej pozemků  parc.č. 142/2 o výměře 3.864 m2 a pozemku  p. č.  88/19 o výměře   
    317 m2  v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava  z majetku statutárního města Ostrava  -  
    svěřeno městskému obvodu Nová Ves  
3. Záměr prodeje  pozemku parc. st. č. 1048  (zastavěná plocha)  o výměře  793 m2 v k. ú.  
    Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava (ul. Fričova)  z   majetku statutárního města Ostrava  -  
    svěřeno městskému obvodu Nová Ves  
4. Návrh Programu   obnovy, rozvoje a údržby městského obvodu Nová Ves na volební   
    období   2006 – 2010  
5.  Žádost  Naděždy a  Josefa Frydrychových, Opavská 1139/42, Ostrava – Poruba o směnu  
     pozemků p.p.č. 461/6 (orná půda)  za část pozemku p.p.č. 461/20 (orná půda), vše v k.ú.  
     Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava (u byt. domu  na ul. Bartolomějská)  
6. Návrh na zrušení  usnesení  ZObv Nová Ves č.  25/5- 2 ze dne 29. ledna 2007  (koupě  
    pozemku parc.č. 437/4 v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava od společnosti     
    STEELEX,  s. r. o.)      a sdělení o  odstoupení   od záměru  prodeje pozemku  parc. č.   
    459/2 v k. ú. Nová   Ves  u Ostravy, obec Ostrava   (p.Valkovská) tzv. Bartolomějské pole 
7.  Organizační a různé  - záměr prodeje pozemků 
 
     Závěr 
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102/12 Zastupitelstvo městského obvodu Nová Ves 
a) bere na vědomí průběžnou  zprávu o  plnění rozpočtu  MObv Nová Ves za  období  
01 - 10/2007 
 
b) bere na vědomí rozpočtové opatření starostky  RO 7/2007/ST   a RO 8/2007/ST a 
rozpočtová  opatření Rady města Ostravy  pro  městský obvod Nová Ves 
 
  
103/12 Zastupitelstvo městského obvodu Nová Ves 
a) bere na vědomí   informaci, že   byly splněny podmínky pro prodej nemovitosti z majetku 
statutárního města Ostrava – svěřeno městskému obvodu Nová Ves, a to  pozemků  parc. č. 
142/2 o výměře 3.864 m2 a pozemku  parc. č.  88/19 o výměře     317 m2 , vše  v k. ú. Nová 
Ves u Ostravy, obec Ostrava   
  
b) rozhodlo prodat   z majetku statutárního města Ostrava – svěřeno městskému obvodu 
Nová Ves   pozemek   parc. č. 142/2 (ostatní plocha)  o výměře 3.864 m2 , který vznikl  na 
základě geometrického  plánu č. 535-113/2005  vyhotoveného  dne 14.10.2005 a 
odsouhlašeného  KÚ pro MSK, Kat. pracoviště Ostrava  dne 3.11.2005 ,   a pozemku  parc. č.  
88/19 (ostatní plocha)  o výměře  317 m2 , vše  v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava    
kupujícímu Povodí Odry, státní podnik, se sídlem Varenská 49, PSČ 701 26 Ostava  1,  
IČ 708 900 21 za  cenu 1,310.740,- Kč, která byla stanovena  znaleckým posudkem  č. 
2006/072, který vypracoval soudní znalec Ing. Pavel Krämer  
 
c)  zmocňuje starostku k podpisu smlouvy  
 
d)  ukládá starostce  dořešit  formální záležitosti  prodeje 
 
  
104/12 Zastupitelstvo městského obvodu Nová Ves 
a) bere na vědomí   žádost   Radomíra Richtra o prodej pozemků  z majetku statutárního města 
Ostrava – svěřeno městskému obvodu Nová Ves,  a to: 

• pozemek parc. č.  st. 1048 o výměře 793 m2  (zastavěná plocha a nádvoří) 
• pozemek parc.č. 88/16 o výměře  208 m2 (ostatní plocha) 
• pozemek parc.č. 88/17 o výměře 112 m2 (zahrada)  
• části pozemku, které vznikly  z  parc. č  88/6 (zahrada)  oddělením dle  GP č.   
      556-35/2006, který vyhotovil Ing. Kramoliš dne   12. 5. 2006,  

a to:  pozemek p. č. 88/20 o výměře   83m2 

pozemek p.č. 88/21 o výměře  509 m2 

pozemek p.č. 88/22 o výměře 70 m2, vše v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava   
(ulice Fričova)  

  
b)   bere na vědomí, že  svým usnesením č. 33/6 b) ze dne 26. 3. 2007 zrušilo  schválení záměru 
prodeje (z důvodu chybné formulace usnesení)   
 
c)  souhlasí s prodejem pozemku parc.č.  st..  1048  (zastavěná plocha a  nádvoří) o výměře  793 m2   
v  k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava,  z majetku statutárního  města Ostrava – svěřeného 
městskému obvodu Nová Ves 
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d) doporučuje  Zastupitelstvu města Ostravy schválit záměr  prodeje pozemku parc. č.  st.   1048  
(zastavěná plocha a  nádvoří) o výměře  793 m2  v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava,  z majetku 
statutárního  města Ostrava – svěřeného městskému obvodu Nová Ves 
 
e) odkládá  rozhodnutí o   prodeji pozemků: 

• pozemek parc.č. 88/16 o výměře  208 m2 (ostatní plocha) 
• pozemek parc.č. 88/17 o výměře 112 m2 (zahrada)  
• části pozemku, které vznikly  z  parc.č  88/6 (zahrada)  oddělení GP č.  556-35/2006,který 

vyhotovil Ing.Kramoliš dne   12. 5. 2006,  
a to:  pozemek p. č. 88/20 o výměře   83m2 

         pozemek p. č. 88/21 o výměře  509 m2 

         pozemek p. č. 88/22 o výměře 70 m2, vše v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava  
do doby ověření  poměrů  z hlediska  stavebně-správního  a  uložení inž. sítí  včetně věcných břemen   
 
   
  
105/12 Zastupitelstvo městského obvodu Nová Ves 
a) bere na vědomí  návrh Programu   obnovy, rozvoje a údržby městského obvodu Nová Ves 
na volební   období   2006 – 2010  
 
b) schvaluje  Program   obnovy, rozvoje a údržby městského obvodu Nová Ves na volební      
období   2006 – 2010  dle předloženého  návrhu 
 
c) ukládá starostce  předkládat  průběžnou zprávu  o plnění   vždy   v měsíci prosinci b.r.  
  
Zodpovídá: Jana Kubová 
Termín:  prosinec  b.r.  
  
  
106/12 Zastupitelstvo městského obvodu Nová Ves 
a) bere na vědomí   žádost  Naděždy a  Josefa Frydrychových, Opavská 1139/42, Ostrava – 
Poruba o směnu  pozemku  p. p. č. 461/6 (orná půda) o výměře 1.803 m2   za část pozemku 
z majetku statutárního města Ostrava – svěřeno městskému obvodu Nová Ves -  p. p. č. 
461/20 (orná půda), vše v k.ú.  Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava (u byt. domu  na ul. 
Bartolomějská)  
 
b)  nesouhlasí se směnou pozemků dle předloženého návrhu  
 
c) doporučuje  Zastupitelstvu města Ostravy nesouhlasit se   záměrem  směny pozemků     
p. p. č. 461/6 (orná půda)  o výměře  1.803 m2  z  vlastnictví  Naděždy a  Josefa 
Frydrychových   za část pozemku  v majetku statutárního města Ostrava – svěřeného 
městskému obvodu Nová Ves  - p. p. č. 461/20 (orná půda), vše v k.ú. Nová Ves u Ostravy, 
obec Ostrava (u byt. domu  na ul. Bartolomějská),  a to z důvodu, že  je záměr    pozemek  
  p. p. č. 461/20   prodat  
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107/12 Zastupitelstvo městského obvodu Nová Ves 
a) bere na vědomí   informaci, že vlastníci pozemku parc. č.  459/2 v k. ú. Nová Ves u 
Ostravy, obec Ostrava (Marie Valkovská vlastník ID 3/4, MUDr. Ivo Valkovský vlastník ID 
1/4) sdělili, že  v současné době nemají   zájem pozemek  nebo jeho část odprodat městskému 
obvodu  
  
 b) rozhodlo, na základě  vývoje  situace     v lokalitě tzv. „Bartolomějská pole“, odstoupit od 
záměru koupě pozemku parc. č.  437/4 (ostatní plocha) o výměře  542 m2  v k. ú. Nová Ves u 
Ostravy, obec Ostrava, od společnosti STEELEX, s. r.o.   
 
  
108/12  Zastupitelstvo městského obvodu Nová Ves 
a) bere na vědomí     doporučení  Komise  dopravy, místního  hospodářství a výstavby   na  
záměr prodeje pozemků  v majetku statutárního města Ostrava – svěřených městskému 
obvodu Nová Ves v lokalitě tzv. „Bartolomějská pole“ pro výstavbu  bydlení individuálního  
 
b)  doporučuje Zastupitelstvu města Ostravy  schválit záměr prodeje pozemků z majetku 
statutárního města Ostrava – svěřených městskému obvodu Nová Ves, a to: 

• pozemek  parc. č. 426/2 o výměře  377 m2 (ost. plocha) 
• pozemek  parc. č.  426/4 o výměře 500 m2 (ost. plocha) 
• pozemek  parc. č.  427    o výměře  5.414 m2 (orná půda)  
• pozemek  parc. č.  465/2 o výměře  79 m2 (zahrada) 
• pozemek  parc. č.  469/1 o výměře  6.805 m2 (orná půda) 
• pozemek  parc. č.  469/8 o výměře  215 m2 (ost. plocha)   

vše  v k. ú. Nová Ves  u Ostravy, obec Ostrava, za účelem výstavby  bydlení individuálního.  
 
 
 
         ………………………….   …………………….. 
      Jana   Kubová     Ing. Tomáš Lefner  
     starostka           místostarosta  


