20. 10. 2010
Žádost o informace podle zákona 106/99 Sb. ohledně veřejného osvětlení v OstravěPorubě na ulici Karola Šmidkeho. Dostala se k nám informace, že zde proběhla
rekonstrukce městského osvětlení, při které byly původní černé lampy, které se zde
nacházely, opraveny tak, že zde stojí lampy zcela nové. Žádám o zaslání důvodové
zprávy, proč zde byly postaveny lampy nové a jak staré byly původní černé lampy?
A kolik celá rekonstrukce stála MOb Poruba?

22. 10. 2010
Provoz, správa, údržba veřejného osvětlení v Ostravě, jakož i s veřejným osvětlením spojené
investice, jsou v kompetenci Magistrátu města Ostravy, potažmo organizace Ostravské
komunikace, a.s. Z těchto důvodů nejsme bohužel schopni podat relevantní informace.
---------12. 10. 2010
Žádost o zaslání podrobných informací – termíny, popis projektu, příp. projektovou
dokumentaci – ke stavbě „rekonstrukce zpevněných ploch ve vybraných lokalitách v
Ostravě-Porubě, Lokalita ulice Vietnamská – parkoviště“, která má být zahájena ve
42. týdnu.
21. 10. 2010
K žádosti o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb., ze dne 11.května 1999 v
platném znění, o zaslání projektové dokumentace ke stavbě „Rekonstrukce zpevněných ploch
ve vybraných lokalitách v Ostravě-Porubě, včetně dostavby parkovišť, lokalita ulice
Vietnamská, oprava parkoviště“ sdělujeme, že kopie projektové dokumentace je
zpracovatelem projektu ohodnocena na 1005,- Kč.
Na základě § 17 výše uvedeného zákona požaduje MOb Poruba před poskytnutím informací
(projektové dokumentace) uhradit částku 1005,- Kč na účet MOb Poruba.
č.ú. 19-1649335379/0800
v.s. 310 05 11111
Pokud stačí nahlédnout do dokumentace, je možno v úřední dny po předchozí telefonické
domluvě v kanceláři dv. č. 410 ÚMOb Poruba.
---------31. 8. 2010
Žádáme o poskytnutí informací dle ustanovení § 2, zákona číslo 106/1999 Sb. o
svobodném přístupu k informacím, v platném znění, zda Vaše město/obec přijalo na
základě novely zákona číslo 565/1990 Sb. o místních poplatcích, v platném znění, obecně
závaznou vyhlášku zavádějící na území Vašeho města/obce místní poplatek za
provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené
Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu.
V případě, že byla výše uvedená vyhláška ve Vašem městě/obci přijata, prosíme o její
zaslání na adresu naší společnosti písemně, anebo elektronicky.

Pokud vyhláška města/obce o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního
předpisu nebyla ve Vašem městě/obci zastupitelstvem dosud přijata, ale uvažujete o
jejím přijetí, dovolujeme si zdvořile požádat, abychom o takovémto Vašem kroku byli co
nejdříve uvědoměni.
V případě, že byla vyhláška o místním poplatku za provozování výherního hracího
přístroje nebo jiného technického herního zařízení povoleného Ministerstvem financí
podle jiného právního předpisu zastupitelstvem Vašeho města/obce již přijata a nabyla
účinnosti a vypršel již termín ohlašovací povinnosti, žádáme ve smyslu ustanovení § 14
zákona číslo 337/1992 Sbírky o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, o
povolení navrácení lhůty ke splnění ohlašovací povinnosti v předešlý stav a o stanovení
nové lhůty 30 (třiceti) dnů ke splnění ohlašovací povinnosti dle předcházející věty a
přesáhne-li lhůta splatnosti předmětného poplatku uvedenou lhůtu, žádáme též o
přiměřené prodloužení lhůty splatnosti tohoto poplatku.
15. 9. 2010
Na území SMO-MOb Poruba platí v současné době Obecně závazná vyhláška č. 1/1998 města
Ostravy – Městského obvodu Poruba, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací
přístroj ve znění změn a doplňků, to znamená, že vybíráme poplatek pouze za provozovaný
výherní hrací přístroj.
Magistrát města Ostravy (městský obvod není oprávněn vydat obecně závazné vyhlášky)
připravuje novou obecně závaznou vyhlášku v souladu se změnou zákona č. 565/1990 Sb. v
platném znění, která bude v souladu s platnou legislativou.
O vydání nové obecně závazné vyhlášky bude žadatel včas informován.
Přiložena příloha s názvem Výherní hrací přístroje se zpoplatňují i nadále, vydanou radou
obcí a měst k této problematice.
---------5. 5. 2010
Žádost o zaslání seznamu stavebních projektů, které jsou plánovány na rok 2010 a
budou financovány z rozpočtu města nebo dotačních titulů. U těchto projektů je
požadován
- název projetu,
- popis projektu,
- rozpočet projektu,
- plánovaný termín započetí projektu,
- předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele, popř. výherce.

18. 5. 2010

Akce

Cena bez
DPH

Termín

Zhotovitel

Výměna oken
ZŠ Komenského

5889 tis.
Kč

1.7.–25.8.

Europrojekt Build &
Technology, s.r.o.

Výměna výplní stavebních
otvorů ZŠ Ľ. Štúra

4449 tis.
Kč

1.7.–25.8.

Morys, s.r.o.

Výměna střešní krytiny ZŠ
Porubská 832

5916 tis.
Kč

1.6.–31.8.

Vostav Morava, a.s.

Rekonstrukce nám.
B. Němcové

cca 8000
tis. Kč

červenec–říjen

probíhá výběrové řízení

Rekonstrukce pěších
komunikací ul. O. Synka

5965 tis.
Kč

12.5.–31.7.

Europrojekt Build &
Technology, s.r.o.

Ulice K. Pokorného
parkoviště P68

2949 tis.
Kč

20.5.–31.8.

Elspol, s.r.o.

červenec–listopad

probíhá výběrové řízení

Rekonstrukce školního hřiště cca 18000
ZŠ Porubská 831 a 832
tis. Kč
----------

18. 2. 2010
Žádost o zaslání plánů města/obce pro rok 2010, resp. seznam projektů, které jsou
plánovány městem/obcí na rok 2010 a budou financovány z rozpočtů obce nebo z
veřejných rozpočtů. U těchto projektů je požadován
- název projetu
- popis projektu
- rozpočet projektu
- plánovaný termín započetí projektu
- předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele.
26. 2. 2010
Městský obvod Poruba by měl mít pro letošní rok k dispozici 2 x 22 mil. Kč na investiční
akce na školských zařízeních a komunikacích. Specifikace jednotlivých akcí není doposud
stanovena, bude předmětem rozhodnutí vedení městského obvodu.
----------

15. 2. 2010
Žádost o poskytnutí informace
a) Cenu za 1 m2 plochy bytu prodaného jejich nájemníkům v rámci „privatizace“
bytového fondu obce (část obce) v období leden – září 2004. Pokud nebude v daném
časovém období známa jedna cena za m2, tak cenovým rozpětím za 1 m2 plochy bytu.
b) Kopie jednotlivých usnesení orgánů obce (části obce), ve kterých bylo rozhodnuto o
prodeji bytového fondu obce (části obce) za období leden–září 2004.
16. 2. 2010
a) Cena za 1 m2 plochy bytu prodaného jejich nájemníkům v rámci „privatizace“ bytového
fondu městského obvodu Poruba pro uvedené období ledne až září 2004 činí:
prodej stávajícím nájemcům: 1360,- Kč/m2
prodej „obsazených“ bytů: -prodej volných bytů: 5667,- Kč/m2 až 7928,- Kč/m2
b) V příloze zaslány kopie příslušných usnesení Zastupitelstva městského obvodu Poruba.
---------9. 2. 2010
Na mapce neudržovaných chodníků není uvedena ulice M. Majerové, přesto je v
neschůdném stavu a snaha o jeho úklid je nulová. Prosím o urychlené sjednání nápravy
– jen se o to nesnažte doporučeným dopisem, nebo snad dopisem do vlastních rukou.
Nevím, která firma má provádět údržbu a kolik za to dostane, ale mohu odpovědně
konstatovat, že nedělá téměř nic. Nikde není informace, kde se mohu obrátit v případě
neschůdnosti chodníků. A pojistka (Vaše) neřeší můj úraz, jen jste „mě“ připravili o
„moje“ peníze.
Prosím o odpověď na email s přílohou smlouvy firmy, která je odpovědná za zimní
údržbu chodníků včetně cenového a věcného ujednání (zákon o přístupu k informacím).
Dovoluji si upozornit, že za 30 dnů je pozdě, ale máte na to nárok.
Dne 17. 2. 2010 byla požadovaná smlouva o dílo zaslána žadateli.

