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Přehled usnesenírady městského obvodu Poruba dle čísel ze dne: 06.12.2019 
  
Číslo usnesení Materiál K jaké problematice Zn.předkl

. 
 __________________________________________________________________________________________ 
999/RMOb1822/25 1 Předchozí souhlas s pronájmem místností č. 008 a 009 Centra 

sociálních služeb Poruba, příspěvkové organizace v Domě s 
pečovatelskou službou Poruba na ulici Průběžná 6222/122, 
Ostrava - Poruba 

19 

1000/RMOb1822/25 2 Návrh na uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o 
poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy - 
městského obvodu Poruba č. 2019/11/0216 ze dne 3.5.2019 

17 

1001/RMOb1822/25 3 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí 
o zřízení služebnosti ze dne 9.4.2019 

17 

1002/RMOb1822/25 4 Poskytnutí finančních prostředků z Fondu životního prostředí na 
zakoupení 12 ks sad košů na tříděný odpad a případné 
vybudování kontejnerového stání v celkové výši 70 tis. Kč. 

17 

1003/RMOb1822/25 5 Pronájem části pozemku p.č. 103/1 v k.ú. Poruba, obec 
Ostrava - uzavření dohody o skončení nájmu 

17 

1004/RMOb1822/25 6 Předzahrádka před restaurací “SPORT BAR” - žádost o udělení 
výjimky z Pravidel č. 5/2018 

17 

1005/RMOb1822/25 7 Převod nemovitých věcí v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava 17 
1006/RMOb1822/25 8 Smlouva o zřízení služebnosti na stavbu pod názvem 

“B2B1049/2016 Hlavní třída, Ostrava - Poruba” 
17 

1007/RMOb1822/25 9 Stanovisko k daru části pozemku parc. č. 3751/77 v k.ú. 
Poruba-sever, obec Ostrava 

17 

1008/RMOb1822/25 10 Stanovisko k záměru města prodat část pozemku p.č. 1002/1 v 
k.ú. Poruba, obec Ostrava 

17 

1009/RMOb1822/25 11 Stavba “Bytové domy v Porubě” - uzavření nájemní smlouvy 17 
1010/RMOb1822/25 12 Stavba “Stavební úpravy a přístavba lodžií BD Větrná 14, 16, 

18 - přeložka NTL plyn. přípojek PE 100 SDR 11 dn 63 (3 ks), 
číslo stavby: 88000091679” 

17 

1011/RMOb1822/25 13 Stavba “11010-078443, MIMO2x2_163_TM_T_OSYAL_OK” 17 
1012/RMOb1822/25 14 Záměr prodat části pozemku parc. č. 693 a parc. č. 894/5 v k. 

ú. Poruba, obec Ostrava, ul. Hlavní třída 
17 

1013/RMOb1822/25 15 Záměr pronájmu pozemku parc. č. 2414 (ul. V Zahradách) a 
pozemku parc. č. 802 (Skautská) vše v k.ú. Poruba, obec 
Ostrava - pod garážemi 

17 

1014/RMOb1822/25 1 Záměr prodat a pronajmout části pozemku p.č. 989/1 v k.ú. 
Poruba, obec Ostrava 

17 

1015/RMOb1822/25 16 Hlasování na shromáždění Společenství vlastníků jednotek 
Ukrajinská 1449, Ostrava-Poruba 

12 

1016/RMOb1822/25 17 Nabídka předkupního práva - garáž na poz. p. č. 2358/15, ul. 
Lvovská 

12 

1017/RMOb1822/25 18 Přednostní uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu 12 
1018/RMOb1822/25 19 Směna garáží v k. ú. Poruba-sever 12 
1019/RMOb1822/25 20 Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí VN a 

NN pro roky 2020 - 2021 
12 

1020/RMOb1822/25 21 Uzavření smluv o přistoupení k dluhu 12 
1021/RMOb1822/25 22 Záměry pronájmů prostorů sloužících podnikání BD U Oblouku 

501 
12 

1022/RMOb1822/25 23 Žádost o ukončení nájmu bytu v DPS dohodou 12 
1023/RMOb1822/25 24 Návrh na vydání předchozího souhlasu s neupotřebitelností 

movitého majetku spravovaného příspěvkovými organizacemi 
10 

1024/RMOb1822/25 25 Předchozí souhlas s přenecháním prostor v příspěvkové 
organizaci městského obvodu Poruba 

10 

1025/RMOb1822/25 26 Předchozí souhlas s přijetím daru příspěvkovou organizací 
městského obvodu Poruba 

10 

1026/RMOb1822/25 27 Předchozí souhlas s přijetím daru příspěvkovou organizací 
městského obvodu Poruba 

10 

1027/RMOb1822/25 28 Úprava právních vztahů se společností OVANET a.s. 10 
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1028/RMOb1822/25 29 Veřejná zakázka malého rozsahu na služby do 2 mil. Kč bez 
DPH „Zajištění softwarových licencí a souvisejících služeb“ 

10 

1029/RMOb1822/25 30 Zřízení kamerového systému pro oblasti Duha, Koruna, 
Opavská 6126/16b v Ostravě - Porubě 

10 

1030/RMOb1822/25 2 Platy ředitelů a ředitelek mateřských a základních škol, 
příspěvkových organizací zřizovaných statutárním městem 
Ostrava - městským obvodem Poruba 

10 

1031/RMOb1822/25 31 Návrh rozpočtových úprav 08 
1032/RMOb1822/25 32 Rozpočet statutárního města Ostravy - městského obvodu 

Poruba na rok 2020 
08 

1033/RMOb1822/25 33 Rozpočty příspěvkových organizací zřízených SMO-městským 
obvodem Poruba pro rok 2020 

08 

1034/RMOb1822/25 34 Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Ostravy - 
městského obvodu Poruba na léta 2021-2023 

08 

1035/RMOb1822/25 3 Smlouva o přímém bankovnictví 08 
1036/RMOb1822/25 35 Akční plán 2020 ke Strategickému plánu rozvoje městského 

obvodu Poruba 2018 - 2023 s výhledem do roku 2030 
04 

1037/RMOb1822/25 36 Dohoda o provedení vynucené překládky podzemního vedení 
sítě elektronických komunikací pro akci “Veřejné prostranství 
lokality Duha v Ostravě-Porubě” 

04 

1038/RMOb1822/25 37 Dodatek č. 3 ke Směrnici č. 24/2016 pro postup při vymáhání 
a odpisu pohledávek 

15 

1039/RMOb1822/25 38 Zásady statutárního města Ostravy – městského obvodu 
Poruba k pohřbívání osob a postupu vymáhání jeho nákladů 

15 

1040/RMOb1822/25 40 Odvolání člena Komise pro školství a vzdělávání Rady 
městského obvodu Poruba 

13 

1041/RMOb1822/25 41 Uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě č. 2014/03/23/0393 o 
připojení elektrické zabezpečovací signalizace objektu na 
zařízení dálkového přenosu a zajištění provozu zařízení 
dálkového přenosu 

13 

1042/RMOb1822/25 42 Uzavření dodatku - dodávka stravovacích poukázek 13 
1043/RMOb1822/25 6 Změna organizační struktury statutárního města Ostravy - 

Úřadu městského obvodu Poruba 
13 

1044/RMOb1822/25 43 Kontrola plnění usnesení 01 
1045/RMOb1822/25 44 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na službu “Realizace 

pátého ročníku CIRKULUM - mezinárodní festival nového 
cirkusu a pouličního divadla 2020” 

22 

1046/RMOb1822/25 4 Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu “Dodávka 
minirýpadla s příslušenstvím a přídavným zařízením” 

06 

1047/RMOb1822/25 5 Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu “Dodávka 
nákladního automobilu - nosiče kontejnerů s hydraulickou 
rukou” 

06 

  
  
  
Materiály stažené z projednávání 
  

 Materiál K jaké problematice Zn.předkl
. 

 __________________________________________________________________________________________ 
 39 Nálezy 13 
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Rada městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
999/RMOb1822/25 

  (zn.předkl.) 
19 

1) vydává 
  

předchozí souhlas s pronájmem místností č. 008 a 009 v Domě s pečovatelskou 
službou na ulici Průběžná 6222/122, Centra sociálních služeb Poruba, příspěvkové 
organizaci, pro žadatelku Libuši Pálkovou, IČO 88893405, sídlo Lumírova 514/10, 
700 30, Ostrava - Výškovice 

dle důvodové zprávy 

  
  

 __________________________________________________________________________  
  

Rada městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
1000/RMOb1822/25 

  (zn.předkl.) 
17 

1) projednala 
  

důvodovou zprávu 

  
2) rozhodla 
  

o uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu 
statutárního města Ostravy - městského obvodu Poruba č. 2019/11/0216 ze dne 
3.5.2019 uzavřené s Místo pro děti - spolek, IČO: 68308655 se sídlem Čs. exilu 
670/18, Poruba, 708 00 Ostrava ve znění návrhu uvedeného v příloze č. 2 tohoto 
materiálu 

  
3) ukládá 
  

zajistit uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z 
rozpočtu statutárního města Ostravy - městského obvodu Poruba č. 
2019/11/0216 ze dne 3.5.2019 dle bodu 2) tohoto usnesení 

  
  Zodpovídá: Ing. Petr Solanský, vedoucí odboru finančního a ekonomického 
  Termín:      16.12.2019 
  

  
 __________________________________________________________________________  

  
Rada městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení)   (zn.předkl.) 
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1001/RMOb1822/25 17 
1) rozhodla 
  

souhlasit s umístěním stavby zařízení zemního kabelového vedení a jedné 
přípojkové kabelové skříně v rámci stavby s názvem “Ostrava-Třebovice, 
Martinovská, NNk” v části pozemku parc. č. 2393/23 - ost. plocha v k. ú. 
Poruba-sever, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřen 
městskému obvodu Poruba 

  
2) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene - služebnosti č. 2019/17/0127 ze dne 9.4.2019 uzavřené mezi 
statutárním městem Ostrava - městským obvodem Poruba, IČO 00845451, se 
sídlem Ostrava - Poruba, Klimkovická 55/28, PSČ 708 56, jako budoucím 
povinným a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem: Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 
874/8, PSČ 40502, IČO: 24729035, jako budoucím oprávněným, jehož 
předmětem je rozšíření předmětu smlouvy o pozemek parc. č. 2393/23 - ost. 
plocha v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu 

  
3) ukládá 
  

zajistit uzavření dodatku dle bodu 1) a 2)  tohoto usnesení 

  
  Zodpovídá: Ing. Zbyněk Richter, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí 
  Termín:      31.01.2020 
  

  
 __________________________________________________________________________  

  
Rada městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
1002/RMOb1822/25 

  (zn.předkl.) 
17 

1) projednala 
  

důvodovou zprávu 

  
2) rozhodla 
  

o poskytnutí finančních prostředků z Fondu životního prostředí ve výši 70 tis. Kč 
na zakoupení 12 ks sad odpadkových košů na tříděný odpad a na 
případné vybudování kontejnerového stání na tříděný odpad 

  
3) rozhodla 
  

o zvýšení rozpočtu běžných výdajů 
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o 70 tis. Kč .......ODPA 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 

- na zakoupení 12 ks sad odpadkových košů na tříděný odpad a případného 
vybudování kontejnerového stání na tříděný odpad 

 o zvýšení financování 

o 70 tis. Kč ......POL 8115 - Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních 
účtech ÚZ 102/ zapojení Fondu životního prostředí 

  
4) ukládá 
  

realizovat rozpočtové úpravy dle bodu 3) tohoto usnesení 

  
  Zodpovídá: Ing. Petr Solanský, vedoucí odboru finančního a ekonomického 
  Termín:      10.12.2019 
  

  
 __________________________________________________________________________  

  
Rada městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
1003/RMOb1822/25 

  (zn.předkl.) 
17 

ke svému usnesení č. 3104/RMOb1418/89 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku p.č. 103/1 - ostatní plocha o 
výměře 15 m2 v k.ú. Poruba, obec Ostrava, vyplývajícího z uzavřené nájemní 
smlouvy čís.2018/17/03/0836  ze dne 11.7.2018 , uzavřené s nájemcem 
Mrňousek CZ s.r.o., IČO 29384460, se sídlem Na Valech 5522/36, Třebovice, 722 
00 Ostrava, a to dle přílohy čís. 5 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

zajistit uzavření dohody o skončení nájmu dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
  Zodpovídá: Ing. Zbyněk Richter, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí 
  Termín:      31.12.2019 
  
3) zmocňuje 
  

k podpisu dohody o skončení nájmu místostarostu Jana Dekického 
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 __________________________________________________________________________  
  

Rada městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
1004/RMOb1822/25 

  (zn.předkl.) 
17 

1) rozhodla 
  

o výjimce z požadavků na umístění a provedení předzahrádek stanovených v 
Pravidlech č. 5/2018 pro umísťování a provedení restauračních předzahrádek v 
městském obvodu Poruba a souhlasí s provedením předzahrádky před 
provozovnou restaurace “SPORT BAR” na ul. Opavská 1110/31 v Ostravě -
Porubě, dle přílohy č.3 předloženého materiálu při splnění podmínky odboru 
rozvoje obvodu uvedené v důvodové zprávě 

  
2) ukládá 
  

zaslat žadateli písemné stanovisko dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
  Zodpovídá: Ing. Zbyněk Richter, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí 
  Termín:      20.12.2019 
  

  
 __________________________________________________________________________  

  
Rada městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
1005/RMOb1822/25 

  (zn.předkl.) 
17 

  
1) doporučuje 
  

Zastupitelstvu městského obvodu Poruba vydat souhlas k záměru města 
darovat  pozemek p.č. 4408/134 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 270 m2, 
část pozemku p.č. 4408/133, dle geometrického plánu čís. 2947-17/2019 ze dne 
28.6.2019 označenou jako pozemek p.č. 4408/191 – ostatní plocha o výměře 945 
m2,  pozemek p.č. 4408/108 – ostatní plocha o výměře 2367 m2 v  k.ú. 
Poruba-sever, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeny 
městskému obvodu Poruba, Moravskoslezskému kraji, se sídlem 70200 
Ostrava-Moravská Ostrava, 28. října 2771/117, IČO 70890692 

  
2) doporučuje 
  

Zastupitelstvu městského obvodu Poruba vydat souhlas k nabytí stavby bez čp/če 
- jiná stavba, stojící na pozemku p.č. 4408/192 v k.ú. Poruba-sever, obec 
Ostrava, ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, se sídlem 70200 
Ostrava-Moravská Ostrava, 28. října 2771/117, IČO 70890692, statutárním 
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městem Ostrava, a to formou daru a k jejímu následnému svěření městskému 
obvodu Poruba  

  
3) ukládá 
  

předložit materiál dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení k projednání Zastupitelstvu 
městského obvodu Poruba 

  
  Zodpovídá: Jan Dekický, místostarosta 
  Termín:      17.12.2019 
  

  
 __________________________________________________________________________  

  
Rada městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
1006/RMOb1822/25 

  (zn.předkl.) 
17 

1) rozhodla 
  

zřídit věcné břemeno - služebnost k částem pozemků p.č. 890/1, 891 a 892, vše 
ostatní plocha v k. ú. Poruba, obec Ostrava, zakládající oprávněnému UPC Česká 
republika, s.r.o., se sídlem Praha 4 - Nusle, Závišova 502/5, PSČ 140 00, IČO: 
005 62 262, právo vlastním nákladem zřídit stavbu sítě elektronických komunikací 
s názvem “B2B 1049/2016 Hlavní třída, Ostrava - Poruba” na částech 
pozemků  p.č. 890/1, 891 a 892, vše ostatní plocha v k. ú. Poruba, obec Ostrava, 
vymezených geometrickým plánem č. 3002-554/2017, v nezbytném rozsahu 
vstupovat a vjíždět na uvedené pozemky v souvislosti se zřízením, provozem, 
opravami, údržbou nebo odstraněním tohoto zařízení a to za jednorázovou úhradu 
ve výši 15.500,- Kč + DPH dle přílohy č. 5 tohoto materiálu 

  
2) ukládá 
  

zajistit uzavření smlouvy o zřízení služebnosti dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
  Zodpovídá: Ing. Zbyněk Richter, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí 
  Termín:      20.12.2019 
  

  
 __________________________________________________________________________  

  
Rada městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
1007/RMOb1822/25 

  (zn.předkl.) 
17 

  
1) ruší 
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své usnesení č. 899/RMOb1822/22 ze dne 1. 11. 2019 

  
2) doporučuje 
  

Zastupitelstvu městského obvodu Poruba vydat souhlas k záměru města darovat 
část pozemku parc. č. 3751/77, která je dle geometrického plánu č. 
2946-16/2019 nově označena jako pozemek parc.č. 3751/258 - zahrada o 
výměře 944 m2 v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Poruba 

  
3) ukládá 
  

předložit materiál dle bodu 2) tohoto usnesení k projednání Zastupitelstvu 
městského obvodu Poruba 

  
  Zodpovídá: Jan Dekický, místostarosta 
  Termín:      17.12.2019 
  

  
 __________________________________________________________________________  

  
Rada městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
1008/RMOb1822/25 

  (zn.předkl.) 
17 

  
1) doporučuje 
  

Zastupitelstvu městského obvodu Poruba vydat nesouhlas k záměru města prodat 
část pozemku p.č. 1002/1 - ostatní plocha o výměře 466 m2, v k.ú. Poruba, obec 
Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřen městskému obvodu 
Poruba, dle přílohy čís. 1 a 4/2 tohoto materiálu 

  
2) doporučuje 
  

Zastupitelstvu městského obvodu Poruba vydat nesouhlas k záměru města prodat 
část pozemku p.č. 1002/1 - ostatní plocha o výměře 828 m2, v k.ú. Poruba, obec 
Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřen městskému obvodu 
Poruba, dle přílohy č. 1 a 4/1 tohoto materiálu 

  
3) ukládá 
  

předložit materiál dle bodů 1) a 2)  tohoto usnesení  k projednání Zastupitelstvu 
městského obvodu Poruba 

  
  Zodpovídá: Jan Dekický, místostarosta 
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  Termín:      17.12.2019 
  

  
 __________________________________________________________________________  

  
Rada městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
1009/RMOb1822/25 

  (zn.předkl.) 
17 

ke svému usnesení č. 901/RMOb1822/22 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření nájemní smlouvy na pronájem částí pozemků p.č. 899/1 - ostatní 
plocha o výměře 92 m2, p.č. 900 - ostatní plocha o výměře 17 m2, p.č. 944 -
ostatní plocha o výměře 10 m2, vše v k.ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, svěřeny městskému obvodu Poruba, za účelem 
umístění stavebního objektu označeného jako SO 03.1 - komunikace pěší 
částečně pojízdné, s nájemcem Areál Dvorek s.r.o., IČO 06718639, se sídlem 
Lihovarská 689/40a, Kunčičky, 718 00 Ostrava, na dobu neurčitou, nájemné ve 
výši: 100,- Kč/m2/rok, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

zajistit uzavření nájemní smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
  Zodpovídá: Ing. Zbyněk Richter, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí 
  Termín:      31.12.2019 
  
3) zmocňuje 
  

k podpisu nájemní smlouvy místostarostu Jana Dekického 

  
  

 __________________________________________________________________________  
  

Rada městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
1010/RMOb1822/25 

  (zn.předkl.) 
17 

1) rozhodla 
  

zřídit věcné břemeno - služebnost k částem pozemku parc. č. 704 - ost. plocha, v 
k. ú. Poruba, obec Ostrava, zakládající oprávněnému GasNet, s.r.o., IČO: 
27295567, se sídlem: Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, právo na své 
náklady zřídit a provozovat na částech uvedeného pozemku plynárenské zařízení v 
rozsahu, jak je vyznačeno v geometrickém plánu č. 3201-189/2019 pro vymezení 
rozsahu věcného břemene, vstupovat a vjíždět na uvedený pozemek v souvislosti 
se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním nebo odstraněním 
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tohoto zařízení, a to v nezbytném rozsahu, za jednorázovou úplatu ve výši 10.000 
Kč + DPH, 
plátce úplaty BYTOVÉ DRUŽSTVO VĚTRNÍK, IČO: 25392158, se sídlem: Větrná 
1056/18, Poruba, 708 00 Ostrava 
dle přílohy č. 3 tohoto materiálu 

  
2) ukládá 
  

zajistit uzavření smlouvy o zřízení služebnosti dle přílohy č. 3 tohoto materiálu 

  
  Zodpovídá: Ing. Zbyněk Richter, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí 
  Termín:      31.01.2020 
  

  
 __________________________________________________________________________  

  
Rada městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
1011/RMOb1822/25 

  (zn.předkl.) 
17 

1) rozhodla 
  

souhlasit s umístěním stavby podzemního komunikačního vedení a 
zařízení s názvem “11010-078443, MIMO2x2_163_TM_T_OSYAL_OK”, která bude 
situována v/na částech pozemků parc. č. 238/4 - ost. plocha, parc. č. 239/1 - ost. 
plocha, parc. č. 239/4 - ost. plocha a parc. č. 260/1 - ost. plocha, vše v k. ú. 
Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené 
městskému obvodu Poruba 

  
2) rozhodla 
  

o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi statutárním 
městem Ostrava - městským obvodem Poruba, se sídlem Klimkovická 55/28, 
Ostrava-Poruba, PSČ 70856, IČO: 00845451, jako budoucím povinným a Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s., IČO: 04084063, se sídlem: Olšanská 2681/6, 
Žižkov, 130 00 Praha 3, jako budoucím oprávněným, k částem pozemků parc. č. 
238/4 - ost. plocha, parc. č. 239/1 - ost. plocha, parc. č. 239/4 - ost. plocha a 
parc. č. 260/1 - ost. plocha, vše v k. ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Poruba, zakládající 
budoucímu oprávněnému právo vlastním nákladem zřídit a provozovat v/na 
částech uvedených pozemků stavbu podzemního komunikačního vedení a zařízení 
s názvem “11010-078443, MIMO2x2_163_TM_T_OSYAL_OK” v rozsahu, jak bude 
uvedeno v geometrickém plánu pro vymezení rozsahu věcného břemene, v 
nezbytném rozsahu vstupovat a vjíždět na uvedené pozemky v souvislosti s 
provozem, opravami, údržbou nebo odstraněním tohoto zařízení, a to za 
jednorázovou úhradu ve výši 16.384,- Kč + DPH dle Znaleckého posudku č. 
8204-132 ze dne 10. 10. 2019 
dle přílohy č. 12 předloženého materiálu 
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3) ukládá 
  

zajistit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti dle bodů 1) a 2) 
tohoto usnesení 

  
  Zodpovídá: Ing. Zbyněk Richter, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí 
  Termín:      31.01.2019 
  

  
 __________________________________________________________________________  

  
Rada městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
1012/RMOb1822/25 

  (zn.předkl.) 
17 

  
1) doporučuje 
  

Zastupitelstvu městského obvodu Poruba vydat nesouhlas k záměru města prodat 
části pozemků v k. ú. Poruba, obec Ostrava, a to: 
- parc. č. 693 - ost. plocha nově označena dle geometrického plánu č. 
3190-19/2019 ze dne 17.6.2019 jako pozemek parc. č. 693/2 - ost. plocha o 
výměře 112 m2 
- parc. č. 894/5 - ost. plocha nově označena dle geometrického plánu č. 
3190-19/2019 ze dne 17.6.2019 jako pozemek parc. č. 894/33 - ost. plocha o 
výměře 57 m2 
oba ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeny městskému obvodu 
Poruba, a to včetně na nich se nacházející části místní komunikace vedené v 
pasportu místních komunikací  IV. třídy označené jako samostatný chodník č. 
452d 

  
2) ukládá 
  

předložit materiál dle bodu 1) tohoto usnesení k projednání Zastupitelstvu 
městského obvodu Poruba 

  
  Zodpovídá: Jan Dekický, místostarosta 
  Termín:      17.12.2019 
  

  
 __________________________________________________________________________  

  
Rada městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
1013/RMOb1822/25 

  (zn.předkl.) 
17 

1) rozhodla 
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o záměru pronajmout pozemek parc. č. 2414 - zastavěná plocha a nádvoří o 
výměře 15 m2 v k.ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, svěřen městskému obvodu Poruba 

  
2) rozhodla 
  

o záměru pronajmout pozemek parc. č. 802 - zastavěná plocha a nádvoří o 
výměře 45 m2 v k.ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, svěřen městskému obvodu Poruba 

  
3) ukládá 
  

zveřejnit záměr pronájmů dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení na úřední desce Úřadu 
městského obvodu Poruba 

  
  Zodpovídá: Ing. Zbyněk Richter, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí 
  Termín:      20.12.2019 
  

  
 __________________________________________________________________________  

  
Rada městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
1014/RMOb1822/25 

  (zn.předkl.) 
17 

  
1) rozhodla 
  

o záměru pronajmout část pozemku p.č. 989/1  o výměře 743 m2 -  ostatní 
plocha v k.ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
svěřen městskému obvodu Poruba, za účelem umístění veřejného parkoviště, 
označenou písmenem “C” v příloze čís. 4 tohoto materiálu 

  
2) doporučuje 
  

Zastupitelstvu městského obvodu Poruba vydat souhlas k záměru města prodat 
část pozemku p.č. 989/1 - ostatní plocha o výměře 226 m2, v k.ú. Poruba, obec 
Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřen městskému obvodu 
Poruba, označenou písmenem “B” v příloze čís. 4 tohoto materiálu 

  
3) ukládá 
  

předložit materiál dle bodu 2)  tohoto usnesení  k projednání Zastupitelstvu 
městského obvodu Poruba 

  
  Zodpovídá: Jan Dekický, místostarosta 
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  Termín:      17.12.2019 
  
4) ukládá 
  

zveřejnit záměr pronájmu části pozemku dle bodu 1) tohoto usnesení na úřední 
desce Úřadu městského obvodu Poruba 

  
  Zodpovídá: Ing. Zbyněk Richter, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí 
  Termín:      31.12.2019 
  

  
 __________________________________________________________________________  

  
Rada městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
1015/RMOb1822/25 

  (zn.předkl.) 
12 

1) projednala 
  

důvodovou zprávu 

  
2) rozhodla 
  

o způsobu hlasování pověřeného zástupce statutárního města Ostravy -
městského obvodu Poruba, jako člena Společenství vlastníků jednotek Ukrajinská 
1449, Ostrava-Poruba, se sídlem Ukrajinská 1449/7, Poruba, 708 00 Ostrava, 
IČO 015 94 125, a to tak, že pověřený zástupce bude jménem statutárního města 
Ostravy - městského obvodu Poruba hlasovat kladně pro: 
- volbu předsedajícího zasedání shromáždění, 
- schválení programu zasedání shromáždění, 
- volbu zapisovatele zasedání shromáždění, 
- schválení Výroční zprávy o hospodaření za rok 2018 a účetní závěrky za rok 
2018, 
- schválení ceny za úklid společných prostor bytového domu, 
vše dle důvodové zprávy 

  
3) ukládá 
  

postupovat v souladu s bodem 2) tohoto usnesení 

  
  Zodpovídá: Bc. Petra Lehká, vedoucí odboru bytového hospodářství a údržby 

budov 
  Termín:      20.12.2019 
  

  
 __________________________________________________________________________  

  
Rada městského obvodu Poruba 
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(číslo usnesení) 
1016/RMOb1822/25 

  (zn.předkl.) 
12 

  
1) projednala 
  

důvodovou zprávu 

  
2) doporučuje 
  

Zastupitelstvu městského obvodu Poruba rozhodnout o nevyužití předkupního 
práva ke stavbě bez č. p./č. ev. - garáže, ve vlastnictví XXXXXXXXXX XXXXXXX 
XXXX XXX XX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXX, stojící na pozemku p. č. 2358/15, zastavěná plocha a nádvoří 
v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
svěřeném městskému obvodu Poruba, dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník 

  
3) ukládá 
  

předložit materiál dle bodu 2) tohoto usnesení k projednání Zastupitelstvu 
městského obvodu Poruba 

  
  Zodpovídá: Jan Dekický, místostarosta 
  Termín:      17.12.2019 
  

  
 __________________________________________________________________________  

  
Rada městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
1017/RMOb1822/25 

  (zn.předkl.) 
12 

1) projednala 
  

důvodovou zprávu 

  
2) rozhodla 
  

uzavřít přednostně nájemní smlouvu na pronájem bytu č. X o velikosti 1+1 v 
bytovém domě č. XXXXXXXXv ulici XXXXXXXXX v Ostravě-Pustkovci 
s paní XXXXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXX, na dobu určitou v délce 12 
měsíců, s účinností od 1. 1. 2020 

  
3) ukládá 
  

odboru bytového hospodářství a údržby budov vyhotovit návrh nájemní smlouvy 
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dle bodu 2) tohoto usnesení   

  
  Zodpovídá: Bc. Petra Lehká, vedoucí odboru bytového hospodářství a údržby 

budov 
  Termín:      18.12.2019 
  
4) zmocňuje 
  

místostarostu městského obvodu Poruba Jana Dekického k podpisu nájemní 
smlouvy 

  
  

 __________________________________________________________________________  
  

Rada městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
1018/RMOb1822/25 

  (zn.předkl.) 
12 

  
1) projednala 
  

důvodovou zprávu 

  
2) doporučuje 
  

Zastupitelstvu městského obvodu Poruba nesouhlasit se směnou jednotky č. 
1947/12 - garáže, vymezené v bytovém domě č. p. 1947, v části obce Poruba, 
stojícím na pozemku p. č. 3751/90, zastavěná plocha a nádvoří, 
v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava a podílu o velikosti 1839/75169 na společných 
částech domu a pozemku, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené 
městskému obvodu Poruba, za stavbu bez č. p./č. ev. - garáž, stojící na pozemku 
p. č. 1942, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, která 
je ve vlastnictví XXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX 
XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX 

  
3) ukládá 
  

předložit materiál k projednání Zastupitelstvu městského obvodu Poruba 

  
  Zodpovídá: Jan Dekický, místostarosta 
  Termín:      17.12.2019 
  

  
 __________________________________________________________________________  

  
Rada městského obvodu Poruba 
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(číslo usnesení) 
1019/RMOb1822/25 

  (zn.předkl.) 
12 

1) projednala 
  

důvodovou zprávu 

  
2) rozhodla 
  

uzavřít smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě vysokého napětí 
na roky 2020 - 2021 se společností Pražská plynárenská, a.s., IČO: 60193492, se 
sídlem Praha 1 - Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00, pro objekty ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Poruba, ve znění návrhu 
uvedeného v Příloze č. 1 

  
3) rozhodla 
  

uzavřít smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí 
na roky 2020 - 2021 se společností CENTROPOL ENERGY, a. s., IČO: 25458302, 
se sídlem Vaníčkova 1594/1, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem, 
pro všechny objekty ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené 
městskému obvodu Poruba, ve znění návrhu uvedeného v Příloze č. 2 

  
4) ukládá 
  

postupovat v souladu s bodem 2) a 3) tohoto usnesení 

  
  Zodpovídá: Bc. Petra Lehká, vedoucí odboru bytového hospodářství a údržby 

budov 
  Termín:      31.12.2019 
  

  
 __________________________________________________________________________  

  
Rada městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
1020/RMOb1822/25 

  (zn.předkl.) 
12 

  
1) projednala 
  

důvodovou zprávu 

  
2) doporučuje 
  

Zastupitelstvu městského obvodu Poruba rozhodnout o uzavření smlouvy o 
přistoupení k dluhu s níže uvedenou fyzickou osobou, kterou tato osoba na straně 
přistupujícího dlužníka přistoupí k dluhům váznoucím na bytovém fondu ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeném městskému obvodu Poruba v 
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nabízené výši: 

- XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX 
XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX, nabízená částka 60.000 Kč 

  
3) doporučuje 
  

Zastupitelstvu městského obvodu Poruba rozhodnout o uzavření smlouvy o 
přistoupení k dluhu s níže uvedenou fyzickou osobou, kterou tato osoba na straně 
přistupujícího dlužníka přistoupí k dluhům váznoucím na bytovém fondu ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeném městskému obvodu Poruba v 
nabízené výši: 

- XXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXX, nabízená částka 65.000 Kč 

  
4) ukládá 
  

předložit materiál dle bodů 2) - 3) tohoto usnesení k projednání Zastupitelstvu 
městského obvodu Poruba 

  
  Zodpovídá: Jan Dekický, místostarosta 
  Termín:      17.12.2019 
  

  
 __________________________________________________________________________  

  
Rada městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
1021/RMOb1822/25 

  (zn.předkl.) 
12 

1) projednala 
  

důvodovou zprávu 

  
2) rozhodla 
  

o záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání o výměře 120,01 m2, 
nacházejícího se v 1. NP bytového domu č. p. 501, č. or. 2 na 
ul. U Oblouku v Ostravě-Porubě, který stojí na pozemcích p. č.  348, 349, 352/2, 
595 a 597 v k. ú. Poruba, obec Ostrava, za podmínky, že minimální výše 
nabízeného nájemného bude činit 500 Kč/m2/rok 

  
3) rozhodla 
  

o záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání o výměře 207,38 m2, 
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nacházejícího se v 1. NP bytového domu č. p. 501, č. or. 4 na 
ul. U Oblouku v Ostravě-Porubě, který stojí na pozemcích p. č.  348, 349, 352/2, 
595 a 597 v k. ú. Poruba, obec Ostrava,  za podmínky, že minimální výše 
nabízeného nájemného bude činit 500 Kč/m2/rok 

  
4) rozhodla 
  

o záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání o výměře 60,45 m2, 
nacházejícího se v 2. NP bytového domu č. p. 501, č. or. 8 na 
ul. U Oblouku v Ostravě-Porubě, který stojí na pozemcích p. č.  348, 349, 352/2, 
595 a 597 v k. ú. Poruba, obec Ostrava,  za podmínky, že minimální výše 
nabízeného nájemného bude činit 500 Kč/m2/rok 

  
5) rozhodla 
  

o záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání o výměře 66,47 m2, 
nacházejícího se v 1. NP bytového domu č. p. 501, č. or. 8 na 
ul. U Oblouku v Ostravě-Porubě, který stojí na pozemcích p. č.  348, 349, 352/2, 
595 a 597 v k. ú. Poruba, obec Ostrava,  za podmínky, že minimální výše 
nabízeného nájemného bude činit 500 Kč/m2/rok 

  
6) ukládá 
  

zveřejnit záměry pronájmů dle bodů 2) - 5) tohoto usnesení na úřední desce 
Úřadu městského obvodu Poruba 

  
  Zodpovídá: Bc. Petra Lehká, vedoucí odboru bytového hospodářství a údržby 

budov 
  Termín:      30.06.2020 
  
7) svěřuje 
  

odboru bytového hospodářství a údržby budov Úřadu městského obvodu Poruba 
rozhodnutí o uzavření nájemních smluv k prostorům sloužícím podnikání dle bodů 
2) - 5) tohoto usnesení v souladu se zveřejněnými záměry pronájmů dle bodu 6) 
tohoto usnesení 

  
8) zmocňuje 
  

místostarostu Jana Dekického podpisem nájemních smluv dle bodu 7) tohoto 
usnesení 

  
  

 __________________________________________________________________________  
  

Rada městského obvodu Poruba 
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(číslo usnesení) 
1022/RMOb1822/25 

  (zn.předkl.) 
12 

1) projednala 
  

žádost XXXXXXXXXXX XXXXXXX ze dne 19. 11. 2019 včetně důvodové zprávy 

  
2) rozhodla 
  

o uzavření dohody o ukončení nájemního vztahu k bytu č. XX o velikosti 1+2 v 
Domě s pečovatelskou službou v ulici XXXXXXXX XXXXXXXX v Ostravě-Porubě s 
XXXX XXXXXXX XXXXXXXX, nar. XX XX XXXX, ke dni 31. 12. 2019 

  
3) ukládá 
  

odboru bytového hospodářství a údržby budov vyhotovit návrh dohody dle bodu 
2) tohoto usnesení 

  
  Zodpovídá: Bc. Petra Lehká, vedoucí odboru bytového hospodářství a údržby 

budov 
  Termín:      31.12.2019 
  
4) zmocňuje 
  

místostarostu městského obvodu Poruba Jana Dekického k podpisu dohody dle 
bodu 2) tohoto usnesení 

  
  

 __________________________________________________________________________  
  

Rada městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
1023/RMOb1822/25 

  (zn.předkl.) 
10 

1) vydává 
  

předchozí souhlas s neupotřebitelností dlouhodobého hmotného movitého majetku 
statutárního města Ostrava - městského obvodu Poruba spravovaného Mateřskou 
školou, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 670, příspěvkovou organizací, a jeho likvidací 
dle důvodové zprávy a příloh č. 1 a 2 

  
2) jmenuje 
  

likvidační komisi Mateřské školy, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 670, příspěvkové 
organizace, ve složení: 

XXXX XXXXX XXXXXXX 
XXXXXX XXXXXXXXXX 
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XXXXXXX XXXX XXXXXXXX 

  
3) vydává 
  

předchozí souhlas s neupotřebitelností dlouhodobého hmotného movitého majetku 
statutárního města Ostrava - městského obvodu Poruba spravovaného Mateřskou 
školou, Ostrava-Poruba, Dětská 920, příspěvkovou organizací, a jeho likvidací dle 
důvodové zprávy a přílohy č. 3 

  
4) jmenuje 
  

likvidační komisi Mateřské školy, Ostrava-Poruba, Dětská 920, příspěvkové 
organizace, ve složení: 

XXXX XXXXX XXXXXXXXX 
XXXXX XXXXXXXX 
XXXX XXXXXXXXX 

  
5) ukládá 
  

informovat příspěvkové organizace o přijatých usneseních 

  
  Zodpovídá: Ing. Milan Gregor, vedoucí odboru školství, prevence kriminality a 

bezpečnosti 
  Termín:      17.12.2019 
  

  
 __________________________________________________________________________  

  
Rada městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
1024/RMOb1822/25 

  (zn.předkl.) 
10 

1) vydává 
  

předchozí souhlas s pronájmem prostor v Základní škole generála Zdeňka 
Škarvady, Ostrava-Poruba, příspěvkové organizaci, konkrétně: 
- malé tělocvičny pro žadatele LK Baník Ostrava z.s., IČO 41032250, Nádražní 
561/175, Přívoz, 702 00 Ostrava 

  
2) ukládá 
  

seznámit ředitelku příspěvkové organizace s rozhodnutím Rady městského obvodu 
Poruba dle bodu 1) usnesení 

  
  Zodpovídá: Ing. Milan Gregor, vedoucí odboru školství, prevence kriminality a 
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bezpečnosti 
  Termín:      09.12.2019 
  

  
 __________________________________________________________________________  

  
Rada městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
1025/RMOb1822/25 

  (zn.předkl.) 
10 

1) rozhodla 
  

udělit Základní škole, Ostrava-Poruba, J. Valčíka 4411, příspěvkové 
organizaci, předchozí souhlas k přijetí peněžitého daru v maximální výši 3.364 Kč 
na úhradu stravného ve školní jídelně pro jednoho žáka základní školy na období 
od 2. 1. 2020 do 30. 6. 2020 v rámci charitativního projektu „Obědy pro děti“, od 
WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., se sídlem Vlastislavova 152/4, Nusle, 140 00 Praha 
4, IČO 24231509 

  
2) ukládá 
  vyhotovit písemný souhlas s přijetím daru dle bodu 1) tohoto usnesení a zaslat jej 

řediteli příspěvkové organizace 
  
  Zodpovídá: Ing. Milan Gregor, vedoucí odboru školství, prevence kriminality a 

bezpečnosti 
  Termín:      16.12.2019 
  

  
 __________________________________________________________________________  

  
Rada městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
1026/RMOb1822/25 

  (zn.předkl.) 
10 

1) rozhodla 
  

udělit Mateřské škole, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1530-1531, příspěvkové 
organizaci, předchozí souhlas k přijetí daru, kterým jsou učební pomůcky, 
stavebnice, hračky, knihy, výtvarné a pracovní materiály, pečící trouba, sušička 
na ovoce, dárky pro děti, vše v celkové hodnotě 83.660 Kč, od Spolku rodičů 
Ukrajinská 1530-31, se sídlem Ukrajinská 1530/4, Poruba, 708 00 Ostrava, IČO 
71206442 

  
2) ukládá 
  vyhotovit písemný souhlas s přijetím daru dle bodu 1) tohoto usnesení a zaslat jej 

ředitelce příspěvkové organizace 
  
  Zodpovídá: Ing. Milan Gregor, vedoucí odboru školství, prevence kriminality a 

bezpečnosti 
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  Termín:      12.12.2019 
  

  
 __________________________________________________________________________  

  
Rada městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
1027/RMOb1822/25 

  (zn.předkl.) 
10 

1) projednala 
  

důvodovou zprávu 

  
2) rozhodla 
  

o uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě o poskytování služby elektronických 
komunikací číslo 2015/05/23/0012, uzavřené se společností OVANET a.s., se 
sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO 25857568, ve znění návrhu 
uvedeného v příloze č. 1 tohoto materiálu 

  
3) rozhodla 
  

o uzavření dodatku č. 12 ke smlouvě o dílo a o poskytování služby kamerového 
systému číslo 2008/03/01/0661, uzavřené se společností OVANET a.s., se sídlem 
Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO 25857568, ve znění návrhu 
uvedeného v příloze č. 2 tohoto materiálu 

  
4) ukládá 
  

zajistit uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě o poskytování služby elektronických 
komunikací číslo 2015/05/23/0012 dle bodu 2) tohoto usnesení 

  
  Zodpovídá: Ing. Milan Gregor, vedoucí odboru školství, prevence kriminality a 

bezpečnosti 
  Termín:      20.12.2019 
  
5) ukládá 
  

zajistit uzavření dodatku č. 12 ke smlouvě o dílo a o poskytování služby 
kamerového systému číslo 2008/03/01/0661 dle bodu 3) tohoto usnesení 

  
  Zodpovídá: Ing. Milan Gregor, vedoucí odboru školství, prevence kriminality a 

bezpečnosti 
  Termín:      20.12.2019 
  
6) zmocňuje 
  

místostarostu Mgr. Martina Tomáška, Ph.D. k podpisu dodatků dle bodu 4) a 5) 



 _________________________________________________________________________  
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 

  
Rada městského obvodu Poruba, 25. schůze dne 06.12.2019 Strana 24/40
  

tohoto usnesení 

  
  

 __________________________________________________________________________  
  

Rada městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
1028/RMOb1822/25 

  (zn.předkl.) 
10 

1) projednala 
  

návrh hodnotící komise ve věci vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na 
služby do 2 mil. Kč bez DPH na akci „Zajištění softwarových licencí a souvisejících 
služeb“ 

  
2) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby do 2 mil. Kč bez DPH na akci 
„Zajištění softwarových licencí a souvisejících služeb“ společnosti SoftwareONE 
Czech Republic s.r.o., se sídlem Vyskočilova 1461/2a, Michle, 140 00 Praha 4, IČO 
24207519, za nabídkovou cenu 1.991.869 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy a 
přílohy č. 1 

  
3) rozhodla 
  

o uzavření smlouvy o poskytnutí užívacích práv k programovaným produktům 
společnosti Microsoft Corporation v rámci licenčního programu Microsoft 
Enrollment for Education Solutions a poskytování dalších služeb spojených s 
využitím licencí s vybraným účastníkem dle bodu 2) tohoto usnesení, dle návrhu 
uvedeného v příloze č. 2 tohoto materiálu 

  
4) ukládá 
  

zajistit uzavření smlouvy o poskytnutí užívacích práv k programovaným 
produktům společnosti Microsoft Corporation v rámci licenčního programu 
Microsoft Enrollment for Education Solutions a poskytování dalších služeb 
spojených s využitím licencí v souladu s bodem 3) tohoto usnesení 

  
  Zodpovídá: Ing. Milan Gregor, vedoucí odboru školství, prevence kriminality a 

bezpečnosti 
  Termín:      30.12.2019 
  
5) zmocňuje 
  

místostarostu, pana Mgr. Martina Tomáška, Ph.D., k podpisu smlouvy o 
poskytnutí užívacích práv k programovaným produktům společnosti Microsoft 
Corporation v rámci licenčního programu Microsoft Enrollment for Education 
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Solutions a poskytování dalších služeb spojených s využitím licencí dle bodu 4) 
tohoto usnesení 

  
  

 __________________________________________________________________________  
  

Rada městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
1029/RMOb1822/25 

  (zn.předkl.) 
10 

1) projednala 
  

důvodovou zprávu 

  
2) rozhodla 
  

o uzavření smlouvy o zřízení kamerového systému pro oblasti Koruna, Duha, 
Opavská 6126/16b v Ostravě - Porubě se společností OVANET a.s., se sídlem 
Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO 25857568 

v ceně = 130.000,- Kč bez DPH 

ve znění návrhu uvedeného v příloze č. 1 materiálu 

  
3) ukládá 
  

zajistit uzavření smlouvy o zřízení kamerového systému pro oblasti Koruna, Duha, 
Opavská 6126/16b v Ostravě - Porubě, dle bodu 2) tohoto usnesení  

  
  Zodpovídá: Ing. Milan Gregor, vedoucí odboru školství, prevence kriminality a 

bezpečnosti 
  Termín:      20.12.2019 
  
4) pověřuje 
  

pana Ing. Milana Gregora, vedoucího odboru školství, prevence kriminality a 
bezpečnosti, k podpisu smlouvy dle bodu 3) tohoto usnesení 

  
  

 __________________________________________________________________________  
  

Rada městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
1030/RMOb1822/25 

  (zn.předkl.) 
10 

1) rozhodla 
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o platech ředitelů a ředitelek mateřských a základních škol, příspěvkových 
organizací zřizovaných statutárním městem Ostrava - městským obvodem Poruba, 
dle důvodové zprávy 

  
2) ukládá 
  

vyhotovit platové výměry ředitelům příspěvkových organizací na základě 
rozhodnutí Rady městského obvodu Poruba dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
  Zodpovídá: Ing. Milan Gregor, vedoucí odboru školství, prevence kriminality a 

bezpečnosti 
  Termín:      18.12.2019 
  

  
 __________________________________________________________________________  

  
Rada městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
1031/RMOb1822/25 

  (zn.předkl.) 
08 

1) schvaluje 
  

Rozpočtové úpravy městského obvodu Poruba 

* zvýšení závazného ukazatele - neinvestičního transferu zřízené příspěvkové 
organizaci 
o 1 935 tis. Kč.....ZŠ Bulharská 1532 
o    962 tis. Kč.....ZŠ a waldorfská ZŠ 

* zvýšení závazného ukazatele - neinvestičního příspěvku zřízené příspěvkové 
organizaci 
o   160 tis. Kč.....ZŠ Porubská 832 
o     68 tis. Kč.....ZŠ K. Pokorného 1382 
o   149 tis. Kč.....ZŠ Ukrajinská 1533 
o     34 tis. Kč.....ZŠ J. Šoupala 1609 
o     79 tis. Kč.....ZŠ Hrdličky 1638 
o     95 tis. Kč.....MŠ Nezvalovo nám. 856 
o   101 tis. Kč.....MŠ Sokolovská 1168 
o   105 tis. Kč.....MŠ Ukrajinská 1530-1531 
o     25 tis. Kč.....MŠ Čs. exilu 670 
o     49 tis. Kč.....MŠ Dvorní 763 
o     50 tis. Kč.....MŠ Dětská 920 
o     52 tis. Kč.....MŠ Čtyřlístek 
o     49 tis. Kč.....MŠ J. Šoupala 1611 
o     68 tis. Kč.....MŠ O. Synka 1834 
o     50 tis. Kč..... MŠ V. Makovského 4429 
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* zvýšení závazného ukazatele - investičního transferu zřízené příspěvkové 
organizaci 
o   152 tis. Kč.....ZŠ Ukrajinská 1533 

* zvýšení rozpočtu běžných výdajů 
o     40 tis. Kč.....ODPA 6112 Zastupitelstva obcí 
o     61 tis. Kč.....ODPA 6171 Činnost místní správy                         
o   600 tis. Kč.....ODPA 3612 Bytové hospodářství 
                            v tom: 300 tis. Kč.....ORG 1 
                                       300 tis. Kč.....ORG 4 
o     79 tis. Kč.....ODPA 3319 Ostatní záležitosti kultury 

* snížení rozpočtu kapitálových výdajů 
o   152 tis. Kč.....ORG 0502028 - Zateplení podlahy půdy ZŠ Komenského 668 

* snížení rozpočtu běžných výdajů 
o   185 tis. Kč.....ODPA 3113 Základní školy 
o     81 tis. Kč.....ODPA 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 
o   400 tis. Kč.....ODPA 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 
o   468 tis. Kč.....ODPA 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 
o   100 tis. Kč.....ODPA 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 
o     80 tis. Kč.....ODPA 3900 Ostatní činnosti související se službami pro 
obyvatelstvo 
o   600 tis. Kč.....ODPA 3612 Bytové hospodářství 

* zvýšení rozpočtu příjmů 
o 2 897 tis. Kč.....POL 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního 
rozpočtu 

  
2) ukládá 
  

realizovat rozpočtové úpravy dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
  Zodpovídá: Ing. Petr Solanský, vedoucí odboru finančního a ekonomického 
  Termín:      20.12.2019 
  

  
 __________________________________________________________________________  

  
Rada městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
1032/RMOb1822/25 

  (zn.předkl.) 
08 

  
1) doporučuje 
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Zastupitelstvu městského obvodu Poruba schválit rozpočet statutárního města 
Ostravy - městského obvodu Poruba na rok 2020 v těchto závazných ukazatelích: 

468 997 tis. Kč .................... rozpočet příjmů celkem po konsolidaci 
  44 101 tis. Kč .................... financování 
513 098 tis. Kč .................... celkové zdroje 

424 878 tis. Kč .................... rozpočet běžných výdajů po konsolidaci 
  78 220 tis. Kč .................... rozpočet kapitálových výdajů 
  10 000 tis. Kč .................... financování 
513 098 tis. Kč .................... celkové výdaje 

* z rozpočtu běžných výdajů po konsolidaci 

a) příspěvky příspěvkovým organizacím v členění: 

     500 tis. Kč ..... Technický dvůr Ostrava-Svinov, příspěvková organizace, Nad 
Porubkou 838/29, Svinov, 721 00 Ostrava, IČO 71174231 

 10 698 tis. Kč ..... Centrum sociálních služeb Poruba celkem 
v tom: 
na poskytování sociálních služeb: 
    8 809 tis. Kč ..... Pečovatelská služba - neinvestiční příspěvek 
       803 tis. Kč ..... Centrum denních služeb - neinvestiční příspěvek 
       533 tis. Kč ..... Domov pro matky s dětmi - návratná finanční výpomoc 
neinvestiční 
       553 tis. Kč ..... Ubytovna - azylové zařízení - návratná finanční výpomoc 
neinvestiční 

1 400 tis. Kč ..... Mateřská škola Čs. exilu 670 
v tom účelově: 
     60 tis. Kč na 2 projekty v rámci výchovně vzdělávací činnosti, 
     21 tis. Kč na kompenzaci prominutých úplat za předškolní vzdělávání  

1 800 tis. Kč ..... Mateřská škola Dvorní 763 
v tom účelově: 
     95 tis. Kč na 6 projektů v rámci výchovně vzdělávací činnosti, 
       2 tis. Kč na kompenzaci prominutých úplat za předškolní vzdělávání  

1 720 tis. Kč .....  Mateřská škola Dětská 920 
v tom účelově: 
     50 tis. Kč na 1 projekt v rámci výchovně vzdělávací činnosti, 
     58 tis. Kč na kompenzaci prominutých úplat za předškolní vzdělávání  
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1 100 tis. Kč ..... Mateřská škola Nezvalovo náměstí 856 
v tom účelově: 
     50 tis. Kč na 2 projekty v rámci výchovně vzdělávací činnosti,      
     33 tis. Kč na kompenzaci prominutých úplat za předškolní vzdělávání  

1 510 tis. Kč ..... Mateřská škola Čtyřlístek, Skautská 1082 
v tom účelově: 
   111 tis. Kč na kompenzaci prominutých úplat za předškolní vzdělávání  

1 890 tis. Kč ..... Mateřská škola Sokolovská 1168 
v tom účelově: 
     21 tis. Kč na kompenzaci prominutých úplat za předškolní vzdělávání  

1 680 tis. Kč ..... Mateřská škola Ukrajinská 1530-1 
v tom účelově: 
     50 tis. Kč na 3 projekty v rámci výchovně vzdělávací činnosti, 
     12 tis. Kč na kompenzaci prominutých úplat za předškolní vzdělávání  

2 150 tis. Kč ..... Mateřská škola J. Šoupala 1611 
v tom účelově: 
     25 tis. Kč na 1 projekt v rámci výchovně vzdělávací činnosti, 
       4 tis. Kč na kompenzaci prominutých úplat za předškolní vzdělávání  

2 100 tis. Kč ..... Mateřská škola O. Synka 1834 
v tom účelově: 
    95 tis. Kč na 2 projekty v rámci výchovně vzdělávací činnosti, 
    17 tis. Kč na kompenzaci prominutých úplat za předškolní vzdělávání  

1 660 tis. Kč ..... Mateřská škola V. Makovského 4429 
v tom účelově: 
     95 tis. Kč na 4 projekty v rámci výchovně vzdělávací činnosti,        
       1 tis. Kč na kompenzaci prominutých úplat za předškolní vzdělávání  

3 700 tis. Kč ..... Základní škola Komenského 668 
v tom účelově: 
     81 tis. Kč na sportovní aktivity žáků realizované mimo areál ZŠ  

3 600 tis. Kč ..... Základní škola Porubská 832 
v tom účelově: 
      71 tis. Kč na 3 projekty v rámci výchovně vzdělávací činnosti, 
    200 tis. Kč na sportovní aktivity žáků realizované mimo areál ZŠ 

3 450 tis. Kč ..... Základní škola gen. Zdeňka Škarvady 
v tom účelově: 
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   188 tis. Kč na sportovní aktivity žáků realizované mimo areál ZŠ 

3 400 tis. Kč ..... Základní škola Dětská 915 
v tom účelově: 
     20 tis. Kč na projekt v rámci výchovně vzdělávací činnosti, 
   150 tis. Kč na sportovní aktivity žáků realizované mimo areál ZŠ 

2 300 tis. Kč ..... Základní škola a waldorfská základní škola 
v tom účelově: 
     25 tis. Kč na sportovní aktivity žáků realizované mimo areál ZŠ 

3 450 tis. Kč ..... Základní škola K. Pokorného 1382 
v tom účelově: 
     46 tis. Kč na sportovní aktivity žáků realizované mimo areál ZŠ 

3 000 tis. Kč ..... Základní škola Bulharská 1532 
v tom účelově: 
     56 tis. Kč na sportovní aktivity žáků realizované mimo areál ZŠ 

2 850 tis. Kč ..... Základní škola Ukrajinská 1533 
v tom účelově: 
     60 tis. Kč na sportovní aktivity žáků realizované mimo areál ZŠ 

3 300 tis. Kč ..... Základní škola J. Šoupala 1609 
v tom účelově: 
   140 tis. Kč na sportovní aktivity žáků realizované mimo areál ZŠ 

3 400 tis. Kč ..... Základní škola I. Sekaniny 1804 
v tom účelově: 
     29 tis. Kč na projekt v rámci výchovně vzdělávací činnosti, 
     70 tis. Kč na sportovní aktivity žáků realizované mimo areál ZŠ 

3 450 tis. Kč ..... Základní škola A. Hrdličky 1638 
v tom účelově: 
   170 tis. Kč na sportovní aktivity žáků realizované mimo areál ZŠ 

3 350 tis. Kč ..... Základní škola J. Valčíka 4411 
v tom účelově: 
   100 tis. Kč na sportovní aktivity žáků realizované mimo areál ZŠ 

b) Veřejná finanční podpora - ostatní 
   200 tis. Kč ..... ORG 54 - kultura 
   900 tis. Kč ..... ORG 51 - sport a volnočasové aktivity 
1 000 tis. Kč ..... TJ Start Ostrava-Poruba, z.s., IČO 44740344 
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   200 tis. Kč ..... ORG 55 - vzdělávání 
   500 tis. Kč ..... ORG 52 - sociální a zdravotní péče 
   400 tis. Kč ..... ORG 53 - ostatní (dotace) 
     80 tis. Kč ..... ORG 56 - ostatní (dary) 
   500 tis. Kč ..... ochrana životního prostředí 

  
2) doporučuje 
  

Zastupitelstvu městského obvodu Poruba stanovit rozsah, ve kterém je Rada 
městského obvodu Poruba v rozpočtovém roce 2020 oprávněna provádět 
rozpočtová opatření, a to do úhrnné výše 20 % upraveného rozpočtu 

  
3) ukládá 
  

předložit materiál dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení k projednání v Zastupitelstvu 
městského obvodu Poruba 

  
  Zodpovídá: Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D., starostka 
  Termín:      17.12.2019 
  

  
 __________________________________________________________________________  

  
Rada městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
1033/RMOb1822/25 

  (zn.předkl.) 
08 

1) schvaluje 
  

rozpočty příspěvkových organizací zřízených SMO-MOb Poruba na rok 2020 

  
2) ukládá 
  

informovat ředitele příspěvkových organizací zřízených SMO-MOb Poruba o 
přijatém usnesení 

  
  Zodpovídá: Ing. Petr Solanský, vedoucí odboru finančního a ekonomického 
  Termín:      23.12.2019 
  

  
 __________________________________________________________________________  

  
Rada městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
1034/RMOb1822/25 

  (zn.předkl.) 
08 
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1) doporučuje 
  

Zastupitelstvu městského obvodu Poruba schválit střednědobý výhled rozpočtu 
statutárního města Ostravy - městského obvodu Poruba na léta 2021-2023 

  
2) ukládá 
  

předložit střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Ostravy - městského 
obvodu Poruba na léta 2021 - 2023 k projednání v Zastupitelstvu městského 
obvodu Poruba 

  
  Zodpovídá: Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D., starostka 
  Termín:      17.12.2019 
  

  
 __________________________________________________________________________  

  
Rada městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
1035/RMOb1822/25 

  (zn.předkl.) 
08 

1) rozhodla 
  

o uzavření smlouvy o přímém bankovnictví s Komerční bankou, a.s., se sídlem 
Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO 45317054  dle návrhu 
uvedeného v příloze č. 1 materiálu a dle důvodové zprávy 

  
2) ukládá 
  

zajistit veškeré potřebné úkony spojené s podpisem smlouvy dle bodu 1) tohoto 
usnesení 

  
  Zodpovídá: Ing. Petr Solanský, vedoucí odboru finančního a ekonomického 
  Termín:      30.12.2019 
  

  
 __________________________________________________________________________  

  
Rada městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
1036/RMOb1822/25 

  (zn.předkl.) 
04 

  
1) projednala 
  

důvodovou zprávu 
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2) schvaluje 
  

Akční plán 2020 ke Strategickému plánu rozvoje městského obvodu Poruba 2018 
- 2023 s výhledem do roku 2030 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu 

  
3) ukládá 
  

předložit Zastupitelstvu městského obvodu Poruba materiál s informací o 
schválení Akčního plánu 2020 ke Strategickému plánu rozvoje městského obvodu 
Poruba 2018 - 2023 s výhledem do roku 2030 

  
  Zodpovídá: Mgr. Petra Brodová, MPA, místostarostka 
  Termín:      17.12.2019 
  
4) ukládá 
  

předložit Radě a Zastupitelstvu městského obvodu Poruba vyhodnocení plnění 
Akčního plánu 2020 ke Strategickému plánu rozvoje městského obvodu Poruba 
2018 - 2023 s výhledem do roku 2030 

  
  Zodpovídá: Mgr. Petra Brodová, MPA, místostarostka 
  Termín:      26.02.2021 
  

  
 __________________________________________________________________________  

  
Rada městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
1037/RMOb1822/25 

  (zn.předkl.) 
04 

1) projednala 
  

důvodovou zprávu 

  
2) rozhodla 
  

o uzavření Dohody o provedení vynucené překládky podzemního vedení sítě 
elektronických komunikací se společností UPC Česká republika, s.r.o., se sídlem 
Praha 4 - Nusle, Závišova 502/5, PSČ 14000, IČO: 00562262 dle přílohy č.1 

  
3) ukládá 
  

zajistit veškeré úkony spojené s podpisem dohody dle bodu 2) tohoto usnesení 

  
  Zodpovídá: Jana Klečková, vedoucí odboru rozvoje obvodu 
  Termín:      17.01.2020 
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 __________________________________________________________________________  

  
Rada městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
1038/RMOb1822/25 

  (zn.předkl.) 
15 

1) schvaluje 
  

dodatek č. 3 ke Směrnici č. 24/2016 pro postup při vymáhání a odpisu pohledávek 
dle přílohy č. 1 materiálu 

  
2) ukládá 
  

zajistit vydání dodatku dle bodu 1) usnesení 

  
  Zodpovídá: Mgr. Petra Jelínková, LL.M., vedoucí útvaru právní podpory 
  Termín:      20.12.2019 
  

  
 __________________________________________________________________________  

  
Rada městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
1039/RMOb1822/25 

  (zn.předkl.) 
15 

1) schvaluje 
  

Zásady statutárního města Ostravy - městského obvodu Poruba k pohřbívání osob 
a postupu vymáhání jeho nákladů dle přílohy č. 1 materiálu 

  
2) ukládá 
  

zajistit vydání zásad dle bodu 1) usnesení 

  
  Zodpovídá: Mgr. Petra Jelínková, LL.M., vedoucí útvaru právní podpory 
  Termín:      20.12.2019 
  

  
 __________________________________________________________________________  

  
Rada městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
1040/RMOb1822/25 

  (zn.předkl.) 
13 

1) odvolává 
  

z funkce člena Komise pro školství a vzdělávání Rady městského obvodu Poruba 
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pana prof. Ing. Roberta Čepa, Ph.D. ke dni 6.12.2019 

  
2) ukládá 
  

informovat pana prof. Ing. Roberta Čepa, Ph.D. o přijatém usnesení 

  
  Zodpovídá: Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D., starostka 
  Termín:      11.12.2019 
  

  
 __________________________________________________________________________  

  
Rada městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
1041/RMOb1822/25 

  (zn.předkl.) 
13 

1) projednala 
  

důvodovou zprávu 

  
2) rozhodla 
  

o uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě č. 2014/03/23/0393 uzavřené mezi 
statutárním městem Ostrava - městským obvodem Poruba a Českou republikou -
Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, se sídlem Výškovická 
40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO: 70884561, kterým bude rozšířeno střežení o 
objekty “Komunitní centrum” na adrese Karla Pokorného 447/52a, 708 00, 
Ostrava-Poruba, a  ”Zázemí pro veřejně prospěšné práce Poruba” na adrese Nad 
Porubkou 2389/33, Ostrava-Poruba, dle důvodové zprávy a přílohy č. 5 tohoto 
materiálu 

  
3) ukládá 
  

zajistit uzavření dodatku č. 4 dle bodu 2) tohoto usnesení 

  
  Zodpovídá: Ing. Libor Juhász, vedoucí oddělení informatiky 
  Termín:      18.12.2019 
  
4) zmocňuje 
  

starostku Ing. Lucii Baránkovou Vilamovou, Ph.D. k podpisu dodatku dle bodu 2) 
tohoto usnesení 

  
  

 __________________________________________________________________________  
  

Rada městského obvodu Poruba 
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(číslo usnesení) 
1042/RMOb1822/25 

  (zn.předkl.) 
13 

1) projednala 
  

důvodovou zprávu   

  
2) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dodávce stravovacích poukázek č. 
2018/15/02/1134 se společností Sodexo Pass Česká republika a.s., se sídlem 
Praha 5 - Smíchov, Radlická 2, PSČ 15000, IČO: 618 60 476, dle návrhu 
uvedeného v příloze č. 1 materiálu 

  
3) ukládá 
  

zajistit uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dodávce stravovacích poukázek č. 
2018/15/02/1134 v souladu s bodem 2) tohoto usnesení 

  
  Zodpovídá: Ing. Alice Vašendová, vedoucí oddělení správy a evidence majetku 
  Termín:      18.12.2019 
  

  
 __________________________________________________________________________  

  
Rada městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
1043/RMOb1822/25 

  (zn.předkl.) 
13 

1) rozhodla 
  

o zrušení odboru komunálních služeb ke dni 06.12.2019 

  
2) rozhodla 
  

o zřízení odboru dopravy a údržby komunikací ode dne 07.12.2019 v organizační 
struktuře dle přílohy č. 4 

  
3) rozhodla 
  

o zřízení odboru technických služeb a zeleně ode dne 07.12.2019 v organizační 
struktuře dle přílohy č. 5 

  
  

 __________________________________________________________________________  
  

Rada městského obvodu Poruba 
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(číslo usnesení) 
1044/RMOb1822/25 

  (zn.předkl.) 
01 

1) bere na vědomí 
  

kontrolní termíny usnesení dle důvodové zprávy 

  
2) bere na vědomí 
  

kontrolní termíny svých usnesení a vyřazuje je ze sledování, dle důvodové zprávy 

  
  

 __________________________________________________________________________  
  

Rada městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
1045/RMOb1822/25 

  (zn.předkl.) 
22 

1) projednala 
  

návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby “Realizace pátého 
ročníku CIRKULUM - mezinárodní festival nového cirkusu a pouličního divadla 
2020” dodavatelům Cirkus trochu jinak, z. s., se sídlem Hlavní 34, 742 85 
Vřesina, IČO: 228 78 670 a CTJ Art Production s.r.o., se sídlem Místecká 
1120/103, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO: 040 12 640 

  
2) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby “Realizace pátého ročníku 
CIRKULUM - mezinárodní festival nového cirkusu a pouličního divadla 2020” 
dodavatelům Cirkus trochu jinak, z. s., se sídlem Hlavní 34, 742 85 Vřesina, IČO: 
228 78 670  a CTJ Art Production s.r.o., se sídlem Místecká 1120/103, Vítkovice, 
703 00 Ostrava, IČO: 040 12 640 za cenu 1 930 000 Kč bez DPH 

  
3) rozhodla 
  

o uzavření smlouvy o zajištění služeb se spolkem Cirkus trochu jinak, z. s., se 
sídlem Hlavní 34, 742 85 Vřesina, IČO: 228 78 670 a se společností CTJ Art 
Production s.r.o., se sídlem Místecká 1120/103, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO: 
040 12 640 dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 

  
4) ukládá 
  

zajistit uzavření smlouvy  o zajištění služeb se spolkem Cirkus trochu jinak, z. s., 
se sídlem Hlavní 34, 742 85 Vřesina, IČO: 228 78 670 a se společností CTJ Art 
Production s.r.o., se sídlem Místecká 1120/103, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO: 
040 12 640 dle bodu 3) tohoto usnesení 
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  Zodpovídá: Ing. Zuzana Kotyzová, vedoucí útvaru kultury a MA21 
  Termín:      16.12.2019 
  
5) zmocňuje 
  

Ing. Lucii Baránkovou Vilamovou, Ph.D., starostku městského obvodu Poruba k 
podpisu smlouvy dle bodu 4) tohoto usnesení 

  
  

 __________________________________________________________________________  
  

Rada městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
1046/RMOb1822/25 

  (zn.předkl.) 
06 

1) projednala 
  

cenové nabídky účastníků o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku do 2 
mil. Kč bez DPH: “Dodávka minirýpadla s příslušenstvím a přídavným zařízením” 

  
2) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku do 2 mil. Kč bez DPH: 
“Dodávka minirýpadla s příslušenstvím a přídavným zařízením” a to: 

STAVES s.r.o., Olomouc - Holice, Stará Přerovská 765/4, PSČ 77900, IČO: 
45194629 

- za nabídkovou cenu 1.103.000 Kč bez DPH 

dle přílohy číslo 2 materiálu 

  
3) rozhodla 
  

o uzavření smlouvy s vybraným účastníkem dle bodu 2) tohoto usnesení ve znění 
návrhu uvedeného v příloze číslo 3 materiálu 

  
4) ukládá 
  

informovat účastníky veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku do 2 mil. Kč 
bez DPH o jejím výsledku 

  
  Zodpovídá: Ing. Aleš Chodura, vedoucí odboru komunálních služeb 
  Termín:      13.12.2019 
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5) zmocňuje 
  

Bc. Miroslava Otiska, MSc., MBA, místostarostu městského obvodu Poruba k 
podpisu smlouvy dle bodu 3) tohoto usnesení 

  
  

 __________________________________________________________________________  
  

Rada městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
1047/RMOb1822/25 

  (zn.předkl.) 
06 

1) projednala 
  

cenovou nabídku účastníka o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku do 2 
mil. Kč bez DPH: “Dodávka nákladního automobilu - nosiče kontejnerů s 
hydraulickou rukou” 

  
2) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku do 2 mil. Kč bez DPH: 
“Dodávka nákladního automobilu - nosiče kontejnerů s hydraulickou rukou” a to: 

Autobazar BIG Cars s.r.o., Opavská 845, Svinov, 721 00 Ostrava, IČO: 07590903 

- za nabídkovou cenu 1.399.900 Kč bez DPH 

dle přílohy číslo 2 materiálu 

  
3) rozhodla 
  

o uzavření smlouvy s vybraným účastníkem dle bodu 2) tohoto usnesení ve znění 
návrhu uvedeného v příloze číslo 3 materiálu 

  
4) ukládá 
  

informovat účastníky veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku do 2 mil. Kč 
bez DPH o jejím výsledku 

  
  Zodpovídá: Ing. Aleš Chodura, vedoucí odboru komunálních služeb 
  Termín:      13.12.2019 
  
5) zmocňuje 
  

Bc. Miroslava Otiska, MSc., MBA, místostarostu městského obvodu Poruba k 



 _________________________________________________________________________  
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 

  
Rada městského obvodu Poruba, 25. schůze dne 06.12.2019 Strana 40/40
  

podpisu smlouvy dle bodu 3) tohoto usnesení 

  
  

 __________________________________________________________________________  
  

 


