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Přehled usnesenírady městského obvodu Poruba dle čísel ze dne: 17.01.2020 
  
Číslo usnesení Materiál K jaké problematice Zn.předkl

. 
 __________________________________________________________________________________________ 
1056/RMOb1822/27 1 Informace o rozsudku č.j. 19 C 197/2017-175 a dalším 

průběhu soudního řízení 
19 

1057/RMOb1822/27 2 Odpis pohledávky 19 
1058/RMOb1822/27 3 Návrh na uzavření nájemní smlouvy a uzavření dohody o 

skončení nájmu k pozemku parc. č. 944 v k.ú. Poruba, obec 
Ostrava 

17 

1059/RMOb1822/27 4 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce 17 
1060/RMOb1822/27 5 Poskytnutí finančních prostředků z Fondu životního prostředí ve 

výši 13 800 Kč na zakoupení 6 ks odpadkových košů na tříděný 
odpad a 27 ks vložek do odpadkových košů 

17 

1061/RMOb1822/27 7 Pronájem části pozemku p.č. 1270 v k.ú. Poruba, obec Ostrava 17 
1062/RMOb1822/27 8 Souhlas s umístěním stavby “Revitalizace veřejného 

prostranství U Koruny v Ostravě - Porubě” 
17 

1063/RMOb1822/27 9 Stavba “MOP-HDPE - Gen. Sochora 12a, Ostrava-Poruba” - 
zřízení budoucí služebnosti 

17 

1064/RMOb1822/27 10 Stavba “Novostavba RD na parcele č. 1791/3, 1791/4, 1792/5 
v k. ú. Poruba” 

17 

1065/RMOb1822/27 11 Stavba “Oprava vodovodu a kanalizace ul. Opavská u Zlatého 
lva” 

17 

1066/RMOb1822/27 12 Stavba “Optické propojení Ostrava - Ježek, 3. obvod, Maják 2” 
- zřízení služebnosti 

17 

1067/RMOb1822/27 13 Stavba “Optické propojení Ostrava Evkanet - propojení Poruba” 
- zřízení služebnosti 

17 

1068/RMOb1822/27 14 Stavba “Ostrava, Poruba-Sev 3609/1, přeložka NNk” 17 
1069/RMOb1822/27 15 Stavba “Ostrava-Poruba č. parc. 2432, příp. NNk” 17 
1070/RMOb1822/27 16 Stavba “Ostrava-Poruba 3609/76, NNk” 17 
1071/RMOb1822/27 17 Stavba “Palác Slavíkova, Ostrava-Poruba” - zřízení budoucí 

služebnosti k částem pozemků v k.ú. Poruba-sever, obec 
Ostrava 

17 

1072/RMOb1822/27 18 Stavba “PD Ostrava-Poruba, etapa A, B, C” - zřízení služebnosti 17 
1073/RMOb1822/27 19 Stavba “REKO MS Ostrava-Poruba, Porubská + 4” 17 
1074/RMOb1822/27 20 Stavba „16010-045110 0715 17 - KC Ostrava Poruba_MK“ - 

zřízení služebnosti 
17 

1075/RMOb1822/27 21 Stavba “16010-053066 23443/19/0017 VPIC Ostrava, Dělnická 
č.p. 411, rekonst.” 

17 

1076/RMOb1822/27 22 Uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce - změna vzhledu 
předzahrádky před restauraci “Viktorka - plzeňská tankovna” 

17 

1077/RMOb1822/27 23 Výpůjčka částí pozemku p.č. 292 v k.ú. Poruba, obec Ostrava 17 
1078/RMOb1822/27 24 Výpůjčka části pozemku p.č. 3636/1 v k.ú. Poruba-sever, obec 

Ostrava 
17 

1079/RMOb1822/27 25 Záměr pronájmu části pozemku p.č. 3593/1 a p.č. 3567/1 v 
k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava 

17 

1080/RMOb1822/27 26 Záměr pronájmu pozemku parc. č. 1698/2 (ul. U Vozovny) v 
k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava - pod garáží 

17 

1081/RMOb1822/27 27 Záměr pronájmu pozemku parc. č. 2432 v k.ú. Poruba, obec 
Ostrava (ul. V Zahradách) a pozemku parc. č. 2321 v k.ú. 
Poruba-sever, obec Ostrava (ul. Martinovská) - pod garážemi 

17 

1082/RMOb1822/27 28 Zřízení a ochrana měřických značek v Ostravě - Porubě 17 
1083/RMOb1822/27 29 Zřízení budoucí služebnosti k částem pozemku p.č. 3942/1 v 

k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava 
17 

1084/RMOb1822/27 1 Dohoda o inženýrsko-geologických pracích na stavbě 
“Smuteční obřadní síň a rozšíření hřbitova, Ostrava – Poruba” 

17 

1085/RMOb1822/27 2 Smlouva o BVB služebnosti inženýrské sítě - přeložka plynu v 
rámci stavby “Veřejné prostranství lokality DUHA v Ostravě - 
Porubě” 

17 

1086/RMOb1822/27 3 Smlouva o BVB služebnosti inženýrské sítě - přeložka datové 17 
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sítě UPC v rámci stavby “Veřejné prostranství lokality DUHA v 
Ostravě - Porubě” 

1087/RMOb1822/27 4 Stavba “PRODEJNÍ JEDNOTKA LIDL, NAD PORUBKOU” 17 
1088/RMOb1822/27 30 Dohoda o skončení nájmu bytu 12 
1089/RMOb1822/27 31 Dohoda o skončení nájmu bytu 12 
1090/RMOb1822/27 32 Dohoda o skončení nájmu bytu a žádost o přednostní pronájem 

bytu 
12 

1091/RMOb1822/27 33 Nabídka předkupního práva - garáž na poz. p. č. 788, ul. 
Skautská 

12 

1092/RMOb1822/27 34 Nabytí garáže na poz. p. č. 1912 ul. Slavíkova 12 
1093/RMOb1822/27 35 Nabytí garáže na poz. p. č. 1950 ul. Slavíkova 12 
1094/RMOb1822/27 36 Návrh na změnu usnesení 12 
1095/RMOb1822/27 37 Pronájem náhradního bytu o velikosti 1+2 v Ostravě-Porubě 12 
1096/RMOb1822/27 38 Uzavření smlouvy o přistoupení k dluhu 12 
1097/RMOb1822/27 39 Výše nájemného v bytech v domech s pečovatelskou službou 12 
1098/RMOb1822/27 40 Záměr výpůjčky pozemku p. č. 1886 s garáží 12 
1099/RMOb1822/27 41 Žádost o přednostní pronájem bytu 12 
1100/RMOb1822/27 42 Žádost o přednostní pronájem bytu 12 
1101/RMOb1822/27 43 Žádost o přednostní pronájem bytu 12 
1102/RMOb1822/27 44 Žádost o ukončení nájmu bytu v ulici Francouzská dohodou 12 
1103/RMOb1822/27 45 “Pravidelné revize a kontroly odběrného plynového zařízení v 

objektech a bytových domech” - Dodatek č. 1 
12 

1104/RMOb1822/27 46 “Revize elektroinstalace v objektech a bytových domech” - 
Dodatek č. 1 

12 

1105/RMOb1822/27 47 Úklid společných částí domu 1812/16 v ul. I. Sekaniny v 
Ostravě-Porubě - Dodatek č. 2 

12 

1106/RMOb1822/27 48 Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací 
pro akci “Veřejné prostranství lokality Duha v Ostravě-Porubě” 

04 

1107/RMOb1822/27 49 Smlouvy o uzavření budoucích smluv o připojení odběrného 
elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové 
hladiny 0,4 kV (NN) číslo: 19_SOBS01_4121599643 a číslo 
19_SOBS02_4121599632 

04 

1108/RMOb1822/27 50 “Zámecký park v Ostravě-Porubě”, zrušení soutěže o návrh 04 
1109/RMOb1822/27 5 “Podzemní parkovací objekt ul. Budovatelská, Ostrava-Poruba” 

- vyhodnocení veřejné zakázky, zrušení zadávacího řízení 
04 

1110/RMOb1822/27 51 Návrh rozpočtových úprav - rok 2019 08 
1111/RMOb1822/27 52 Návrh rozpočtových úprav - rok 2020 08 
1112/RMOb1822/27 53 Žádost o poskytnutí sponzorského daru 08 
1113/RMOb1822/27 54 Žádost mateřské školy o udělení souhlasu zřizovatele se 

zapojením do projektu 
10 

1114/RMOb1822/27 55 Úprava právních vztahů se společností OVANET a.s. 10 
1115/RMOb1822/27 56 Zřízení kamerového systému pro dvorní část Alšovo náměstí č. 

581 v Ostravě - Porubě 
10 

1116/RMOb1822/27 6 Plat ředitelky mateřské školy 10 
1117/RMOb1822/27 57 Neupotřebitelný majetek ve vlastnictví statutárního města 

Ostrava - svěřený městskému obvodu Poruba 
06 

1118/RMOb1822/27 58 Smlouva o spolupráci při výcviku motopilařů se sborem 
dobrovolných hasičů Pustkovec na území městského obvodu 
Poruba 

06 

1119/RMOb1822/27 59 Plán interního auditu na rok 2020 02 
1120/RMOb1822/27 60 Plán následných veřejnosprávních kontrol na rok 2020 02 
1121/RMOb1822/27 61 Uzavření smlouvy se společností POLAR televize Ostrava, s.r.o. 14 
1122/RMOb1822/27 62 Monitorování realizace projektů u příjemců dotací poskytnutých 

z rozpočtu statutárního města Ostrava - městského obvodu 
Poruba 

13 

1123/RMOb1822/27 63 Neupotřebitelný movitý majetek 13 
1124/RMOb1822/27 64 Stanovení částky na pohoštění a dary 13 
1125/RMOb1822/27 65 Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle 

§ 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2019 

13 

1126/RMOb1822/27 66 Změna ceny obědů pro zaměstnance 13 
1127/RMOb1822/27 67 Návrh odměny ředitelce Centra sociálních služeb Poruba, 20 



 _________________________________________________________________________  
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, 27. schůze dne 17.01.2020 Strana 4/60
  

příspěvkové organizace 
1128/RMOb1822/27 68 Úprava platu ředitelce Centra sociálních služeb Poruba, 

příspěvkové organizace 
20 

1129/RMOb1822/27 69 Dohody s Úřadem práce České republiky - veřejně prospěšné 
práce 

01 

1130/RMOb1822/27 70 Jednací řád Rady městského obvodu Poruba 01 
1131/RMOb1822/27 71 Kontrola plnění usnesení 01 
1132/RMOb1822/27 7 Pronájem části pozemku p.č. 292 v k.ú. Poruba, obec Ostrava 17 
  
  
  
Materiály, k nimž nebylo přijato usnesení na schůzi dne: 17.01.2020 
  

 Materiál K jaké problematice Zn.předkl
. 

 __________________________________________________________________________________________ 
 6 Pozemek parc. č. 2356/10, k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, 

pod garáži cizího vlastníka (ul. Martinovská) 
17 
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Rada městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
1056/RMOb1822/27 

  (zn.předkl.) 
19 

1) bere na vědomí 
  

informaci o rozsudku Okresního soudu v Ostravě č.j. 19 C 197/2017-175 a dalším 
průběhu soudního řízení s firmou Igor Skotnica, daňový poradce, s.r.o., se sídlem 
Ostrava - Moravská Ostrava, Masná 861/7, PSČ 70200, IČO 26853329 

dle důvodové zprávy 

  
  

 __________________________________________________________________________  
  

Rada městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
1057/RMOb1822/27 

  (zn.předkl.) 
19 

1) schvaluje 
  

odpis pohledávky za Fanda, o.s. “v likvidaci”  se sídlem Dr. Malého 2129/57, 
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 22709088 

dle důvodové zprávy 

  
  

 __________________________________________________________________________  
  

Rada městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
1058/RMOb1822/27 

  (zn.předkl.) 
17 

1) rozhodla 
  

o uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku parc. č. 944 - ost. plocha o 
výměře 18 m2 v k. ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, svěřen městskému obvodu Poruba, vyplývajícího z uzavřené nájemní 
smlouvy čís. 2011/02/03/0167 ze dne 25. 5. 2011, s nájemcem XXXXXXX
XXXXXXXXXX, nar. XX. XX. XXXX, bytem XXXXXXXXXXXX XXXX/XX, 702 00 
Ostrava, a to dle přílohy č. 3 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 
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  Termín:      31.01.2020 
  
3) zmocňuje 
  

k podpisu dohody o skončení nájmu místostarostu Jana Dekického 

  
4) rozhodla 
  

o uzavření nájemní smlouvy s XXXXX XXXXXXXX, nar. XX. XX. XXXX, bytem: 
XXXXXXX XXXX/X, 708 00 Ostrava-Poruba, jejímž předmětem je nájem části 
pozemku parc. č. 944 - ost. plocha o výměře 7 m2 v k. ú. Poruba, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřen městskému obvodu Poruba, na 
dobu neurčitou, za nájemné ve výši 55,- Kč/m2/rok, za účelem umístění a užívání 
schodiště s podestou, dle přílohy č.  7 předloženého materiálu 

  
5) ukládá 
  

zajistit uzavření nájemní smlouvy dle bodu 4) tohoto usnesení 

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

k podpisu nájemní smlouvy místostarostu Jana Dekického 

  
  

 __________________________________________________________________________  
  

Rada městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
1059/RMOb1822/27 

  (zn.předkl.) 
17 

1) rozhodla 
  

o uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku p. č. 3751/1 - ost. plocha o výměře 
10m2 v k. ú. Poruba - sever, obec Ostrava, vypůjčitel: Bytové družstvo U lesa 
1868-1870, se sídlem Ludvíka Podéště 1868/12, Poruba, 708 00 Ostrava, IČO: 
25817728, za účelem úpravy vstupu na bez bárierový do bytového domu č.p. 
1868 č. or. 14, který je součástí pozemku p. č. 3745 v k. ú. Poruba - sever, obec 
Ostrava  dle přílohy č. 7 materiálu 

  
2) ukládá 
  

zajistit uzavření smlouvy o výpůjčce dle bodu 1) tohoto usnesení 

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



 _________________________________________________________________________  
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, 27. schůze dne 17.01.2020 Strana 7/60
  

  Termín:      31.01.2020 
  
3) zmocňuje 
  

k podpisu smlouvy o výpůjčce místostarostu Jana Dekického 

  
  

 __________________________________________________________________________  
  

Rada městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
1060/RMOb1822/27 

  (zn.předkl.) 
17 

1) projednala 
  

důvodovou zprávu 

  
2) rozhodla 
  

o poskytnutí finančních prostředků z Fondu životního prostředí ve výši 13 800 Kč 
na zakoupení 6 ks odpadkových košů na tříděný odpad a 27 ks vložek do košů na 
tříděný odpad 

  
3) rozhodla 
  

o zvýšení rozpočtu běžných výdajů 

o 13 800 Kč .......ODPA 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 

- na zakoupení 6 ks odpadkových košů na tříděný odpad a 27 ks vložek do košů 
na tříděný odpad 

o zvýšení financování 

o 13 800 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:      24.01.2020 
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 __________________________________________________________________________  
  

Rada městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
1061/RMOb1822/27 

  (zn.předkl.) 
17 

ke svému usnesení č. 960/RMOb1822/24 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku p.č. 1270 - ostatní plocha o 
výměře 16 m2 v k.ú. Poruba, obec Ostrava, vyplývajícího z uzavřené nájemní
smlouvy ze dne 25.10.1993 ve znění pozdějších dodatků, s nájemcem XXXXX 
XXXXX XXXXXXXX, bytem  XXXXXXXX XXXXXXXX XXX, PSČ XXXXX, a to dle 
přílohy čís. 7 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

o uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.č. 1270 - ostatní 
plocha o výměře 16 m2 v k.ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy, svěřen městskému obvodu Poruba, v souvislosti s vybudovaným 
přístupovým chodníkem k oční ambulanci provozované na adrese Nezvalovo 
náměstí č.p. 847 v Ostravě-Porubě, s nájemcem OPTIMAX - oční ambulance 
s.r.o., se sídlem Španielova 924/15, Poruba, 70800 Ostrava, IČO 08435332, na 
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, nájemné ve výši: 100,-
Kč/m2/rok,  a to dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  
3) ukládá 
  

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

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

zajistit uzavření nájemní smlouvy dle bodu 2) tohoto usnesení 

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

k podpisu dohody o skončení nájmu a  nájemní smlouvy místostarostu Jana 
Dekického 
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 __________________________________________________________________________  
  

Rada městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
1062/RMOb1822/27 

  (zn.předkl.) 
17 

1) souhlasí 
  

s umístěním stavby “Revitalizace veřejného prostranství u Koruny v Ostravě -
Porubě” na pozemcích p.č. 896/20, 1079/1, 1082, 1083/1, 1084/24 a 1085/1 vše 
v k. ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřeny 
městskému obvodu Poruba 

  
2) ukládá 
  

informovat žadatele dle bodu 1) tohoto usnesení 

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

  
 __________________________________________________________________________  

  
Rada městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
1063/RMOb1822/27 

  (zn.předkl.) 
17 

1) rozhodla 
  

souhlasit s umístěním stavby vedení podzemního optického kabelu s 
názvem ”MOP-HDPE - Gen. Sochora 12a, Ostrava-Poruba” v částech pozemků p.č. 
1503/45, 1503/57, 1503/114, vše ostatní plocha v k.ú. Poruba-sever, obec 
Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeny 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 PODA 
a.s., se sídlem 28. října 1168/102, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava, IČO 
25816179, jako budoucím oprávněným, k částem pozemků p.č. 1503/45, 
1503/57 a 1503/114, vše ostatní plocha v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, 
zakládající budoucímu oprávněnému právo zřídit a provozovat stavbu vedení 
podzemního optického kabelu s názvem “MOP-HDPE - Gen. Sochora 12a, 
Ostrava-Poruba” na částech služebných pozemků, jak bude vyznačeno v 
geometrickém plánu pro vymezení rozsahu věcného břemene, v nezbytném 
rozsahu vstupovat a vjíždět na tyto pozemky v souvislosti s provozem, opravami, 
údržbou nebo odstraněním tohoto zařízení, a to za jednorázovou náhradu 
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stanovenou znaleckým posudkem na ocenění služebnosti vypracovaným dle 
zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů po ukončení stavby + DPH dle přílohy č. 10 
předloženého materiálu 

  
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:      28.02.2020 
  

  
 __________________________________________________________________________  

  
Rada městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
1064/RMOb1822/27 

  (zn.předkl.) 
17 

1) rozhodla 
  

souhlasit s umístěním stavby vodovodní přípojky v rámci stavby s názvem 
“Novostavba RD na parcele č. 1791/3, 1791/4, 1792/5 v k. ú. Poruba” na 
pozemku parc. č. 1783/2  - ost. plocha v k. ú. Poruba, obec Ostrava, ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeném městskému obvodu Poruba 

  
2) rozhodla 
  

o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi statutárním 
městem Ostrava - městským obvodem Poruba, IČO 00845451, se sídlem Ostrava 
- Poruba, Klimkovická 55/28, PSČ 708 56, jako budoucím povinným a vlastníky 
pozemků parc. č. 1791/3 - ost. plocha, parc. č. 1791/4 - ost. plocha a parc. č. 
1792/5 - zahrada vše v k. ú. Poruba, obec Ostrava, XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX 
XXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX 
XXX XX XXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXX XXX XXXXX XXXXX 
XXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXXX jako budoucími oprávněnými, zakládající 
budoucím oprávněným a každému následujícímu vlastníku těchto pozemků, právo 
vlastním nákladem zřídit a provozovat v pozemku parc. č. 1783/2 v k.ú. Poruba, 
obec Ostrava, stavbu vodovodní přípojky, v rozsahu, jak bude vyznačeno v 
geometrickém plánu pro vymezení rozsahu věcného břemene, vstupovat a vjíždět 
na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, provozem, opravami, údržbou 
nebo odstraněním tohoto zařízení, a to v nezbytně nutném rozsahu, 
za jednorázovou úhradu 500,-Kč za každý i započatý běžný metr, minimálně však 
5.000 Kč + DPH, 
dle přílohy č. 13 předloženého materiálu 

  
3) ukládá 
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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:      28.02.2020 
  

  
 __________________________________________________________________________  

  
Rada městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
1065/RMOb1822/27 

  (zn.předkl.) 
17 

1) rozhodla 
  

souhlasit s umístěním stavby ”Oprava vodovodu a kanalizace ul. Opavská u 
Zlatého lva” v částech pozemků, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
svěřené městskému obvodu Poruba, a to: 
v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava 
- parc. č. 3776/31 - ost. plocha 
- parc. č. 3776/38 - ost. plocha 
- parc. č. 3776/40- ost. plocha 
- parc. č. 3776/44 - ost. plocha 
- parc. č. 3781/2 - ost. plocha 
v k. ú. Poruba, obec Ostrava, 
- parc. č. 1593/4 -  ost. plocha 

  
2) rozhodla 
  

souhlasit se vstupem na pozemky ve vlastnictví statutárního města  Ostravy, 
svěřené do správy městského obvodu Poruba, a to 
v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, 
- parc. č. 3776/31 - ost. plocha 
- parc. č. 3776/38 - ost. plocha 
- parc. č. 3776/40- ost. plocha 
- parc. č. 3776/44 - ost. plocha 
- parc. č. 3781/2 - ost. plocha 
v k. ú. Poruba, obec Ostrava, 
- parc. č. 1593/4 -  ost. plocha, 
v souvislosti se stavbou ”Oprava vodovodu a kanalizace ul. Opavská u Zlatého 
lva” 

  
3) ukládá 
  

vyhotovit písemné stanovisko dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení a zaslat jej 
žadateli 
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  Zodpovídá: Ing. Zbyněk Richter, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí 
  Termín:      31.01.2020 
  

  
 __________________________________________________________________________  

  
Rada městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
1066/RMOb1822/27 

  (zn.předkl.) 
17 

ke svému usnesení č. 1517/42 ze dne 24.7.2008 
ke svému usnesení č. 1767/51 ze dne 6.11.2008 
  
1) rozhodla 
  

zřídit služebnost k částem pozemků p.č. 693, 840, 860, 893/1, 895/5, 1114/1, 
1116, 1137, 1138/1, 1145/1, 1155, 1161, 1162, 1194, 1195/1, 1197, 1202, 
1324/1, 1324/3, 1324/4, 1573, vše ostatní plocha v k.ú. Poruba, obec Ostrava a 
částem pozemků p.č. 1503/77, 1516, 1517/1, 1517/2, 1517/4, 1542, 1545/1, 
1597, 1623/1, 1623/2, 1672, 1695/1, 2111/1, 2117, vše ostatní plocha v k.ú. 
Poruba-sever, obec Ostrava, zakládající oprávněnému Nej.cz s.r.o., se sídlem 
Kaplanova 2252/8, Chodov, 14800 Praha 4, IČO 03213595, právo na své náklady 
zřídit a provozovat stavbu optického kabelu s názvem „Optické propojení Ostrava 
– Ježek, 3. obvod, Maják 2“ na částech služebných pozemků, vymezené 
geometrickými plány č. 3196-138/2019 a č. 2949-139/2019 a umožnění v 
nezbytném rozsahu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti s 
provozem, opravami, údržbou nebo odstraněním tohoto zařízení, a to za 
jednorázovou úhradu ve výši 582.800,- Kč + DPH 

  
2) ukládá 
  

zajistit uzavření smlouvy o zřízení služebnosti dle přílohy č. 9 tohoto materiálu 

  
  Zodpovídá: Ing. Zbyněk Richter, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí 
  Termín:      28.02.2020 
  

  
 __________________________________________________________________________  

  
Rada městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
1067/RMOb1822/27 

  (zn.předkl.) 
17 

ke svému usnesení č. 2637/RMOb0610/76 
  
1) rozhodla 
  

zřídit služebnost k částem pozemků p.č. 1503/11, 1503/16, 1545/1, 
1564, vše ostatní plocha v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, zakládající 
oprávněnému Nej.cz s.r.o., se sídlem Kaplanova 2252/8, Chodov, 14800 Praha 4, 
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IČO 03213595, právo na své náklady zřídit a provozovat stavbu optického kabelu 
s názvem „Optické propojení Ostrava Evkanet - propojení Poruba“ na částech 
služebných pozemků, vymezené geometrickým plánem č. 2932-218/2018 
a umožnění v nezbytném rozsahu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v 
souvislosti s provozem, opravami, údržbou nebo odstraněním tohoto zařízení, a to 
za jednorázovou úhradu ve výši 35.600,- Kč + DPH 

  
2) ukládá 
  

zajistit uzavření smlouvy o zřízení služebnosti dle přílohy č. 5 tohoto materiálu 

  
  Zodpovídá: Ing. Zbyněk Richter, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí 
  Termín:      28.02.2020 
  

  
 __________________________________________________________________________  

  
Rada městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
1068/RMOb1822/27 

  (zn.předkl.) 
17 

1) rozhodla 
  

souhlasit s umístěním stavby zemního kabelového vedení s názvem “Ostrava, 
Poruba-Sev 3609/1, přeložka NNk” v části pozemku p.č. 3609/1 - ostatní plocha v 
k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
svěřen městskému obvodu Poruba 

  
2) rozhodla 
  

o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti 
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., IČO 24729035, se sídlem Děčín - Děčín 
IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502,  jako budoucím oprávněným, k části 
pozemku p.č. 3609/1 - ostatní plocha v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, 
zakládající budoucímu oprávněnému právo na své náklady zřídit a provozovat na 
části uvedeného pozemku stavbu zemního kabelového vedení, realizovanou v 
rámci stavby s názvem “Ostrava, Poruba-Sev 3609/1, přeložka NNk” v rozsahu, 
jak bude vyznačeno v geometrickém plánu pro vymezení rozsahu věcného 
břemene, služebnost zahrnuje také právo v nezbytně nutném rozsahu vstupovat a 
vjíždět na uvedený pozemek v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, 
opravami, provozováním nebo odstraněním tohoto zařízení, a to za jednorázovou 
úhradu ve výši 500 Kč za každý i započatý běžný metr, minimálně však 10 000 Kč 
+ DPH,  dle přílohy č. 12 předloženého materiálu 

  
3) ukládá 
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zajistit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene -
služebnosti dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení 

  
  Zodpovídá: Ing. Zbyněk Richter, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí 
  Termín:      14.02.2020 
  

  
 __________________________________________________________________________  

  
Rada městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
1069/RMOb1822/27 

  (zn.předkl.) 
17 

1) rozhodla 
  

souhlasit s umístěním stavby zemního kabelového vedení NN včetně pilíře s 
názvem “Ostrava-Poruba č.parc. 2432, příp. NNk” na částech pozemků p.č. 2477 -
ostatní plocha, p.č. 2437 - zastavěná plocha a nádvoří, oba v k.ú. Poruba, obec 
Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeny městskému obvodu 
Poruba 

  
2) rozhodla 
  

o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti 
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., IČO 24729035, se sídlem Děčín - Děčín 
IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502,  jako budoucím oprávněným, k částem 
pozemků p.č. 2477 - ostatní plocha, p.č. 2437 - zastavěná plocha a nádvoří, oba v 
k.ú. Poruba, obec Ostrava, zakládající budoucímu oprávněnému právo na své 
náklady zřídit a provozovat na částech uvedených pozemků stavbu zemního 
kabelového vedení NN včetně pilíře, realizovanou v rámci stavby s názvem 
“Ostrava-Poruba č.parc. 2432, příp. NNk” v rozsahu, jak bude vyznačeno v 
geometrickém plánu pro vymezení rozsahu věcného břemene, služebnost 
zahrnuje také právo v nezbytně nutném rozsahu vstupovat a vjíždět na uvedené 
pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, 
provozováním nebo odstraněním tohoto zařízení, a to za jednorázovou úhradu ve 
výši 500 Kč za každý i započatý běžný metr, minimálně však 10 000 Kč + 
DPH,  dle přílohy č. 11 tohoto materiálu 

  
3) ukládá 
  

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

  
  Zodpovídá: Ing. Zbyněk Richter, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí 
  Termín:      14.02.2020 
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 __________________________________________________________________________  
  

Rada městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
1070/RMOb1822/27 

  (zn.předkl.) 
17 

1) rozhodla 
  

souhlasit s umístěním stavby zařízení distribuční soustavy - zemní vedení NN 
včetně přípojkové skříně v rámci stavby s názvem “Ostrava-Poruba 
3609/76, NNk” na části pozemku parc. č. 3609/76 - ost. plocha v k. ú. 
Poruba-sever, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřen 
městskému obvodu Poruba 

  
2) rozhodla 
  

o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti 
mezi statutárním městem Ostrava - městským obvodem Poruba, se sídlem 
Klimkovická 55/28, Ostrava-Poruba, PSČ 70856, IČO: 00845451, jako budoucím 
povinným a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem: Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 
874/8, PSČ 40502, IČO: 24729035, jako budoucím oprávněným, k části pozemku 
parc. č. 3609/76 - ost. plocha v k. ú. Poruba - sever, obec Ostrava, zakládající 
budoucímu oprávněnému právo vlastním nákladem zřídit a provozovat na části 
uvedeného pozemku stavbu zařízení distribuční soustavy - zemní vedení NNk 
včetně přípojkové skříně v rámci stavby s názvem “Ostrava-Poruba 
3609/76, NNk” v rozsahu, jak bude vyznačeno v geometrickém plánu pro 
vymezení rozsahu věcného břemene, vstupovat a vjíždět na uvedený pozemek v 
nezbytném rozsahu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, 
opravami, provozováním nebo odstraněním tohoto zařízení, a to v nezbytně 
nutném rozsahu, za jednorázovou úhradu ve výši 500,-Kč za každý i započatý 
běžný metr minimálně však 10.000,-Kč  bez DPH,  k ceně bude připočítána 
základní sazba DPH, 
dle přílohy č. 10 předloženého materiálu 

  
3) ukládá 
  

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

  
  Zodpovídá: Ing. Zbyněk Richter, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí 
  Termín:      28.02.2020 
  

  
 __________________________________________________________________________  

  
Rada městského obvodu Poruba 
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(číslo usnesení) 
1071/RMOb1822/27 

  (zn.předkl.) 
17 

ke svému usnesení č. 805/RMOb1822/20 
  
1) 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 PODA 
a.s., se sídlem 28. října 1168/102, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava, IČO 
25816179, jako budoucím oprávněným, zakládající budoucímu oprávněnému 
právo služebnosti k částem pozemků p.č. 2001/7, 2002/1, 2003/9, 2003/21, 
2003/36, vše ostatní plocha v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, jehož obsahem je 
právo na své náklady zřídit a provozovat podzemní vedení elektronických 
komunikací - stavební objekt SO 16.001 – Přeložka a ochrana SEK –
PODA realizované v rámci stavby s názvem „Palác Slavíkova, Ostrava-Poruba”, a 
to v rozsahu, jako bude vyznačeno v geometrickém plánu pro vymezení rozsahu 
věcného břemene, v nezbytném rozsahu vstupovat a vjíždět na tyto pozemky v 
souvislosti s provozem, opravami, údržbou nebo odstraněním tohoto zařízení, a to 
za jednorázovou úhradu ve výši 500,-Kč za každý i započatý běžný metr, 
minimálně však 10.000,-Kč + DPH dle přílohy č. 7 tohoto materiálu 

  
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 PALÁC 
SLAVÍKOVA s.r.o., se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 70200 Ostrava, IČO 
06382177, jako budoucím oprávněným, zakládající budoucímu oprávněnému 
právo služebnosti k částem pozemků p.č. 2001/7, 2002/1, 2003/4, 2003/6, 
2003/9, 2003/21, 2003/36, vše ostatní plocha v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, 
jehož obsahem je právo na své náklady zřídit a provozovat stavební objekty: 
SO 01 – Palác Slavíkova  - Přesah požárně nebezpečného prostoru objektu, 
SO 02 – Komunikace a zpevněné plochy, 
SO 04 – Přípojka vodovodu, 
SO 05 – Kanalizace dešťová, 
SO 06 – Kanalizace splašková, 
SO 09 – Přípojka SEK, 
SO 12 – Areálové osvětlení, 
SO 13 – Přípojka teplovodu, 
SO 14 – Drobná architektura, 
SO 15 – Venkovní rozvody elektronických komunikací, 
SO 17 – Opěrná stěna, 
SO 20 – Areálové rozvody NN, 
SO 21 – Reklamní pylon, 

realizované v rámci stavby s názvem „Palác Slavíkova, Ostrava-Poruba”, a to v 
rozsahu, jako bude vyznačeno v geometrickém plánu pro vymezení rozsahu 
věcného břemene, v nezbytném rozsahu vstupovat a vjíždět na tyto pozemky v 
souvislosti s provozem, opravami, údržbou nebo odstraněním těchto stavebních 
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objektů, a to za jednorázovou úhradu ve výši 500,- Kč za každý i započatý m2, 
minimálně však 10.000,-Kč + DPH za každý stavební objekt - SO 01, SO 02, SO 
14, SO 17, SO 21 a ve výši 500,- Kč za každý i započatý bm, minimálně však 
10.000,-Kč + DPH  za každý stavební objekt - SO 04, SO 05, SO 06, SO 09, SO 
12, SO 13, SO 15, SO 20, dle přílohy č. 8 tohoto materiálu 

  
3) ukládá 
  

zajistit uzavření smluv o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti dle bodů 1) a 
2) tohoto usnesení 

  
  Zodpovídá: Ing. Zbyněk Richter, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí 
  Termín:      28.02.2020 
  

  
 __________________________________________________________________________  

  
Rada městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
1072/RMOb1822/27 

  (zn.předkl.) 
17 

ke svému usnesení č. 1192/30ze dne 28.2.2008 
ke svému usnesení č. 247/11 ze dne 20.5.2008 
ke svému usnesení č. 1275/34 ze dne 3.4.2008 
  
1) rozhodla 
  

zřídit služebnost k částem pozemků p.č. 818, 840, 890/1, 891, 892, 893/1, 
894/1, 894/14, 895/5, 898/8, 898/10, 1197, 2990, vše ostatní plocha v k.ú. 
Poruba, obec Ostrava a částem pozemků p.č. 1503/1, 1503/45, 1503/57, 1572, 
1592, 1597, 1611, 1623/1, 1672, 2117, 2119, 2135, 2136, 2169, 2170, 
2256/1, vše ostatní plocha v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, zakládající 
oprávněnému Nej.cz s.r.o., se sídlem Kaplanova 2252/8, Chodov, 14800 Praha 4, 
IČO 03213595, právo na své náklady zřídit a provozovat stavbu optického kabelu 
s názvem „PD Ostrava-Poruba, etapa A, B, C“ na částech služebných pozemků, 
vymezené geometrickými plány č. 3197-142/2019 a č. 2950-141/2019 
a umožnění v nezbytném rozsahu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v 
souvislosti s provozem, opravami, údržbou nebo odstraněním tohoto zařízení, a to 
za jednorázovou úhradu ve výši 594.000,- Kč + DPH 

  
2) ukládá 
  

zajistit uzavření smlouvy o zřízení služebnosti dle přílohy č. 8 tohoto materiálu 

  
  Zodpovídá: Ing. Zbyněk Richter, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí 
  Termín:      28.02.2020 
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 __________________________________________________________________________  
  

Rada městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
1073/RMOb1822/27 

  (zn.předkl.) 
17 

ke svému usnesení č. 953/RMOb1822/24 
  
1) rozhodla 
  

zrušit své usnesení č. 953/RMOb1822/24 ze dne 22. 11. 2019 

  
2) rozhodla 
  

souhlasit s umístěním stavby plynovodu PE 100 a jeho přípojek v rámci stavby s 
názvem “REKO MS Ostrava-Poruba, Porubská + 4” na částech pozemků 
parc. č. 1137 – ostatní plocha 
parc. č. 1202 – ostatní plocha 
parc. č. 1277/1 – ostatní plocha 
parc. č. 1349/1 – ost. plocha 
parc. č. 1350 – ost. plocha 
parc. č. 1367 – ost. plocha 
parc. č. 1375 – ost. plocha 
parc. č. 1379 – ost. plocha 
parc. č. 1381 – ost. plocha 
parc. č. 1573 – ost. plocha, 
v k. ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené 
městskému obvodu Poruba 

  
3) rozhodla 
  

o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti 
mezi statutárním městem Ostrava - městským obvodem Poruba, se sídlem 
Klimkovická 55/28, Ostrava-Poruba, PSČ 70856, IČO: 00845451, jako budoucím 
povinným a GasNet, s.r.o., se sídlem: Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad 
Labem, IČO: 27295567, jako budoucím oprávněným, k částem pozemků 
parc. č. 1137 – ostatní plocha 
parc. č. 1202 – ostatní plocha 
parc. č. 1277/1 – ostatní plocha 
parc. č. 1349/1 – ost. plocha 
parc. č. 1350 – ost. plocha 
parc. č. 1367 – ost. plocha 
parc. č. 1375 – ost. plocha 
parc. č. 1379 – ost. plocha 
parc. č. 1381 – ost. plocha 
parc. č. 1573 – ost. plocha, 
vše v k. ú. Poruba, obec Ostrava, zakládající budoucímu oprávněnému právo 
vlastním nákladem zřídit a provozovat na částech uvedených pozemků stavbu 
plynovodu PE 100 a jeho přípojky, realizované v rámci stavby s názvem “REKO 
MS Ostrava-Poruba, Porubská + 4”, v rozsahu, jak bude vyznačeno v 
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geometrickém plánu pro vymezení rozsahu věcného břemene, vstupovat a vjíždět 
na uvedené pozemky v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se zřízením, 
stavebními úpravami, opravami, provozováním nebo odstraněním tohoto zařízení, 
a to za jednorázovou úhradu ve výši 500,- Kč za každý i započatý běžný 
metr, minimálně však 10.000,- Kč bez DPH, k ceně bude připočítána základní 
sazba DPH, 

dle přílohy č. 9 předloženého materiálu 

  
4) ukládá 
  

zajistit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene -
služebnosti dle bodů 2) a 3) tohoto usnesení 

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

  
 __________________________________________________________________________  

  
Rada městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
1074/RMOb1822/27 

  (zn.předkl.) 
17 

1) rozhodla 
  

zřídit služebnost k částem pozemků p.č. 2063/1 - ostatní plocha, 2063/2 -
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 447, vše v k.ú. 
Pustkovec, obec Ostrava a pozemku p.č. 2386/1 - ostatní plocha  v k.ú. 
Poruba-sever, obec Ostrava, zakládající oprávněnému - CETIN a.s., se 
sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 19000 Praha 9, IČO 04084063, právo: 

- na své náklady zřídit a provozovat stavbu podzemního komunikačního vedení a 
zařízení s názvem „16010-045110 0715 17 KC Ostrava Poruba_MK“ na částech 
služebných pozemků vymezených geometrickými plány čís. 5711-195/2018 a 
2923-195/2018, 

- v nezbytném rozsahu vstupovat a vjíždět na tyto pozemky v souvislosti  se 
zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním, údržbou, modernizací 
nebo odstraněním tohoto zařízení, 

- na své náklady zřídit a provozovat v Budově služebnost umístění a provozování 
Komunikačního vedení a zařízení v rozsahu Popisu umístění, který tvoří přílohu č. 
1 smlouvy o zřízení služebnosti 
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a to za jednorázovou náhradu ve výši 16.760,-Kč + DPH 

  
2) ukládá 
  

zajistit uzavření smlouvy o zřízení služebnosti dle přílohy č. 5 tohoto materiálu 

  
  Zodpovídá: Ing. Zbyněk Richter, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí 
  Termín:      28.02.2020 
  

  
 __________________________________________________________________________  

  
Rada městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
1075/RMOb1822/27 

  (zn.předkl.) 
17 

1) rozhodla 
  

zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku parc. č. 646 - ost. plocha, v k. 
ú. Poruba, obec Ostrava, zakládající oprávněnému CETIN a.s., IČO: 04084063, se 
sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, právo na své náklady 
zřídit a provozovat na části uvedeného pozemku stavbu podzemního 
komunikačního vedení veřejného komunikačního vedení - kabel TCEPKPFLE 15xN 
0,4 v chráničce SYSPRO a HGR 40 v rámci stavby s názvem “16010-053066 
23443/19/0017 VPIC Ostrava, Dělnická č.p. 411, rekonst.” v rozsahu, jak je 
vyznačeno v geometrickém plánu č. 3261-243/2019 pro vymezení rozsahu 
věcného břemene, v nezbytném rozsahu vstupovat a vjíždět na uvedený pozemek 
v souvislosti s provozem, opravami, údržbou nebo odstraněním tohoto zařízení, za 
jednorázovou náhradu ve výši 100 Kč + DPH, 
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:      28.02.2020 
  

  
 __________________________________________________________________________  

  
Rada městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
1076/RMOb1822/27 

  (zn.předkl.) 
17 

ke svému usnesení č. 545/RMOb1822/14 
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1) nesouhlasí 
  

s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce čís. 2019/17/0439 ze dne 
3.7.2019, uzavřené s vypůjčitelem společností Cafe Futurum LCH s.r.o., IČO 
29444888, se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Smetanovo náměstí 1180/7, 
PSČ 70200, spočívající ve změně části grafické přílohy - vizualizace nového 
zastínění předzahrádky před restaurací ”Viktorka - plzeňská tankovna” na 
ul. Francouzská 6167/5 v Ostravě-Porubě, dle přílohy č. 4 tohoto materiálu 

  
2) ukládá 
  

vyhotovit písemné stanovisko dle bodu 2) tohoto usnesení a zaslat jej žadateli 

  
  Zodpovídá: Ing. Zbyněk Richter, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí 
  Termín:      14.02.2020 
  

  
 __________________________________________________________________________  

  
Rada městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
1077/RMOb1822/27 

  (zn.předkl.) 
17 

ke svému usnesení č. 962/RMOb1822/24 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření smlouvy o výpůjčce částí pozemku p.č. 292 - ostatní plocha o 
výměrách 75 m2 a 19 m2 v k.ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy, svěřen městskému obvodu Poruba, pro umístění lešení a zařízení 
staveniště za účelem rekonstrukce objektu školy č.p. 491, který je součástí 
pozemku p.č. 291 v k.ú. Poruba, obec Ostrava 

vypůjčitel: Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o., se sídlem Čs. 
exilu 491/23, Poruba, 70800 Ostrava, IČO: 26829690 

doba výpůjčky: určitá, do 31.12.2020 

  
2) ukládá 
  

zajistit uzavření smlouvy o výpůjčce dle přílohy č. 6 tohoto materiálu 

  
  Zodpovídá: Ing. Zbyněk Richter, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí 
  Termín:      28.02.2020 
  

  
 __________________________________________________________________________  
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Rada městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
1078/RMOb1822/27 

  (zn.předkl.) 
17 

1) rozhodla 
  

souhlasit s  umístěním relaxačního a aktivizačního prostoru pro uživatele 
ambulantní sociální služby centra sociálních služeb, včetně umístění stavby altánu 
na pozemku p.č. 3636/1 - ostatní plocha v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřen městskému obvodu Poruba 

  
2) rozhodla 
  

o uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku p.č. 3636/1 - ostatní plocha o 
výměře 120 m2 v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, a to za účelem vytvoření 
relaxačního a aktivizačního prostoru pro uživatele ambulantní sociální služby 
centra sociálních služeb, včetně  umístění stavby altánu 

vypůjčitel: Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace, se sídlem 
Průběžná 6222/122, Poruba, 708 00 Ostrava, IČO: 71216642 

doba výpůjčky: neurčitá s výpovědní dobou 3 měsíce 

  
3) ukládá 
  

zajistit uzavření smlouvy o výpůjčce dle přílohy č. 14 tohoto materiálu 

  
  Zodpovídá: Ing. Zbyněk Richter, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí 
  Termín:      28.02.2020 
  

  
 __________________________________________________________________________  

  
Rada městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
1079/RMOb1822/27 

  (zn.předkl.) 
17 

ke svému usnesení č. 309/RMOb1822/8 
  
1) ruší 
  

své usnesení č. 309/RMOb1822/8 ze dne 8.3.2019 

  
2) rozhodla 
  

o záměru pronajmout část pozemku p.č. 3593/1 - ostatní plocha o výměře 890 
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m2 a část pozemku p.č. 3567/1 - ostatní plocha o výměře 195 m2 v k.ú. 
Poruba-sever, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeny 
městskému obvodu Poruba 

  
3) ukládá 
  

zveřejnit záměr pronájmu částí pozemků dle bodu 2) tohoto usnesení na úřední 
desce Úřadu městského obvodu Poruba 

  
  Zodpovídá: Ing. Zbyněk Richter, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí 
  Termín:      24.01.2020 
  

  
 __________________________________________________________________________  

  
Rada městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
1080/RMOb1822/27 

  (zn.předkl.) 
17 

1) rozhodla 
  

o záměru pronajmout pozemek parc. č. 1698/2 - zastavěná plocha a nádvoří o 
výměře 19 m2 v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy, svěřen městskému obvodu Poruba 

  
2) ukládá 
  

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

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

  
 __________________________________________________________________________  

  
Rada městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
1081/RMOb1822/27 

  (zn.předkl.) 
17 

1) rozhodla 
  

o záměru pronajmout pozemek parc. č. 2432 - zastavěná plocha a nádvoří o 
výměře 19 m2 v k.ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, svěřen městskému obvodu Poruba 

  
2) rozhodla 



 _________________________________________________________________________  
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, 27. schůze dne 17.01.2020 Strana 24/60
  

  
o záměru pronajmout pozemek parc. č. 2321 - zastavěná plocha a nádvoří o 
výměře 18 m2 v k.ú. Poruba-sever, 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:      28.02.2020 
  

  
 __________________________________________________________________________  

  
Rada městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
1082/RMOb1822/27 

  (zn.předkl.) 
17 

1) bere na vědomí 
  

zřízení měřické značky číslo 302.1 (3611) na pozemku p.č. 1503/1 v  k.ú. Poruba 
- sever, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřen 
městskému obvodu Poruba  a  měřické značky číslo 302 (3611)   na pozemku p. 
č. 1114/2 v k.ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
svěřen městskému obvodu Poruba  a povinnost ochrany měřické značky podle 
zákona č. 200/1994 Sb. 

  
2) ukládá 
  

zaslat projednání zřízení měřických značek jejich správci  dle bodu 1) tohoto 
usnesení 

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

  
 __________________________________________________________________________  

  
Rada městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
1083/RMOb1822/27 

  (zn.předkl.) 
17 

1) rozhodla 
  

nesouhlasit s umístěním komínového tělesa na fasádě domu č.p. 4483, který je 
součástí pozemku p.č. 3942/4 v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, nad částí 
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pozemku p.č. 3942/1 - ostatní plocha v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřen městskému obvodu Poruba, v 
rámci stavby s názvem „Bytový dům Bedřicha Nikodéma 4483/3 a 4483/5 
Ostrava-Poruba Plynová kotelna“ 

  
2) ukládá 
  

vyhotovit písemné stanovisko dle bodu 1) tohoto usnesení a zaslat jej žadateli 

  
  Zodpovídá: Ing. Zbyněk Richter, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí 
  Termín:      24.01.2020 
  

  
 __________________________________________________________________________  

  
Rada městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
1084/RMOb1822/27 

  (zn.předkl.) 
17 

1) projednala 
  

žádost společnosti UNIGEO a.s., se sídlem Místecká 329/258, Hrabová, 720 00 
Ostrava, IČO: 451 92 260 o povolení vstupu na pozemek p. č. 1942/79 v k. ú. 
Svinov, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřen 
městskému obvodu Poruba 

  
2) rozhodla 
  souhlasit se vstupem na pozemek p.č. 1942/79 v k. ú. Svinov, obec Ostrava za 

účelem provedení inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu pro 
zpracování projektu “Smuteční obřadní síň a rozšíření hřbitova, Ostrava - Poruba” 

  
3) rozhodla 
  

uzavřít Dohodu o provedení geologických prací dle návrhu uvedeného v příloze č. 
2 materiálu 

  
4) ukládá 
  

zajistit uzavření dohody dle bodu 2) a 3) usnesení 

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

místostarostu Jana Dekického k podpisu Dohody o provedení geologických prací 
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 __________________________________________________________________________  

  
Rada městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
1085/RMOb1822/27 

  (zn.předkl.) 
17 

1) rozhodla 
  

uzavřít smlouvu 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 společností 
GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 272 
95 567, jako budoucím oprávněným, zakládající budoucímu oprávněnému právo 
služebnosti k části pozemku p.č. 3624/1 - ostatní plocha v k.ú. Poruba - sever, 
obec Ostrava spočívající v právu zřídit a provozovat na služebném pozemku 
plynárenské zařízení pod názvem “Přeložka NTL plynovodů DN 300 materiál ocel, 
ID 1462673, ID 1462675, ID 1518308” jak bude vyznačeno v geometrickém 
plánu pro vymezení rozsahu věcného břemene, vstupovat a vjíždět na služebný 
pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním 
nebo odstraněním tohoto zařízení, a to za jednorázovou úplatu 500,- Kč + DPH, 
dle přílohy č. 4 

  
2) ukládá 
  

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

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

  
 __________________________________________________________________________  

  
Rada městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
1086/RMOb1822/27 

  (zn.předkl.) 
17 

1) rozhodla 
  

uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi statutárním městem 
Ostrava - městským obvodem Poruba, se sídlem Klimkovická 55/28, Ostrava -
Poruba, PSČ 708 56, IČO: 00845451, jako budoucím povinným a společností UPC 
Česká republika, s. r. o., se sídlem Praha 4 - Nusle, Závišova 502/5, PSČ 14000, 
IČO: 00562262, jako budoucím oprávněným, zakládající budoucímu oprávněnému 
právo služebnosti k části pozemku p.č. 3624/1 - ostatní plocha v k.ú. Poruba -
sever, obec Ostrava, spočívající v právu  zřídit a provozovat na služebném 
pozemku podzemní vedení sítě elektronických komunikací pod názvem “SO 902 
Přeložka datových kabelů UPC” jak bude vyznačeno v geometrickém plánu pro 
vymezení rozsahu věcného břemene, vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v 
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souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním nebo 
odstraněním tohoto zařízení, a to za jednorázovou úplatu dle znaleckého posudku 
+ DPH, dle přílohy č.4 

  
2) ukládá 
  

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

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

  
 __________________________________________________________________________  

  
Rada městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
1087/RMOb1822/27 

  (zn.předkl.) 
17 

1) rozhodla 
  

souhlasit s umístěním stavby s označením “Prodejní jednotka LIDL, Nad 
Porubkou” na částech pozemků p.č. 2639/8, 2955/1, 2801/31,  2801/138, 
2801/166, 2801/125 - vše ostatní plocha, 2801/28, 2801/29, 2801/30, 2801/32, 
2801/33 - vše zastavěná plocha a nádvoří, vše v k.ú. Poruba, obec Ostrava, ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeny městskému obvodu Poruba 

  
2) rozhodla 
  

o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi statutárním 
městem Ostrava - městským obvodem Poruba, IČO 00845451, se sídlem Ostrava 
- Poruba, Klimkovická 55/28, PSČ 708 56, jako budoucím povinným a OVANET 
a.s., IČO 25857568, se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava, jako 
budoucím oprávněným, k částem pozemků p.č. 2639/8 a 2955/1 - oba ostatní 
plocha v k.ú. Poruba, obec Ostrava, zakládající budoucímu oprávněnému právo 
zřízení a vedení, údržby, oprav sítí elektronických komunikací, v částech 
služebných pozemků,  realizováno v rámci výstavby stavebních objektů IO 09 -
Úpravy a přeložka sítě EK OVANET a IO 10 - Rozvody sítě CCTV (dopravní 
kamery) s názvem stavby “Prodejní jednotka LIDL, Nad Porubkou”, v rozsahu, jak 
bude vyznačeno v geometrickém plánu pro vymezení rozsahu věcného břemene a 
v nezbytně nutném rozsahu vstupovat a vjíždět na tyto pozemky v souvislosti s 
provozem, opravami, údržbou nebo odstraněním těchto zařízení, a to za 
jednorázovou úhradu ve výši 500,-Kč za každý i započatý běžný metr, minimálně 
však 10 000,-Kč + DPH ,  dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

Investor stavby: Lidl Česká republika v.o.s., IČO 26178541, se sídlem Praha 5, 
Nárožní 1359/11, PSČ 15800    
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3) rozhodla 
  

o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi statutárním 
městem Ostrava - městským obvodem Poruba, IČO 00845451, se sídlem Ostrava 
- Poruba, Klimkovická 55/28, PSČ 708 56, jako budoucím povinným a CETIN a.s., 
IČO 04084063, se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 , jako 
budoucím oprávněným, k částem pozemků p.č. 2639/8 - ostatní plocha a 
p.č.  2801/30 - zastavěná plocha a nádvoří, oba v k.ú. Poruba, obec Ostrava, 
zakládající budoucímu oprávněnému právo zřízení a vedení, údržby, oprav sítí 
elektronických komunikací, v částech služebných pozemků, realizováno v rámci 
výstavby stavebních objektů IO 07 - Přípojka SLP SEK CETIN a IO 08 - Úpravy a 
přeložka SEK CETIN s názvem stavby ”Prodejní jednotka LIDL, Nad Porubkou” v 
rozsahu, jak bude vyznačeno v geometrickém plánu pro vymezení rozsahu 
věcného břemene a v nezbytně nutném rozsahu vstupovat a vjíždět na tyto 
pozemky v souvislosti s provozem, opravami, údržbou nebo odstraněním těchto 
zařízení, a to za jednorázovou náhradu stanovenou znaleckým posudkem na 
ocenění služebnosti vypracovaným dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování 
majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů po ukončení 
stavby + DPH,  dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

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

  
4) ukládá 
  

zajistit uzavření smluv o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti dle bodů 1) až 
3) tohoto usnesení 

  
  Zodpovídá: Ing. Zbyněk Richter, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí 
  Termín:      14.02.2020 
  

  
 __________________________________________________________________________  

  
Rada městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
1088/RMOb1822/27 

  (zn.předkl.) 
12 

1) projednala 
  

žádost paní XXXXXX XXXXXXXXXXXX ze dne 18. 11. 2019   

  
2) rozhodla 
  

o uzavření dohody o skončení nájmu bytu č. XX o velikosti 1+2 v bytovém domě 
č. XXXXX v ulici X XXXXXXX v Ostravě-Porubě s paníXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, 
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nar. XXXXXXXXXX, ke dni  31. 1. 2020  

  
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:      22.01.2020 
  
4) zmocňuje 
  

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

  
  

 __________________________________________________________________________  
  

Rada městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
1089/RMOb1822/27 

  (zn.předkl.) 
12 

1) projednala 
  

žádost paní XXXXX XXXXXXXXze dne 6. 1. 2020   

  
2) rozhodla 
  

o uzavření dohody o skončení nájmu bytu č. XX o velikosti 1+1 v bytovém domě 
č. XXXXX v ulici X XXXXXXX v Ostravě-Porubě s paní XXXXXX XXXXXXXX, 
nar. XXXXXXXXXXX, ke dni 29. 2. 2020  

  
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:      22.01.2020 
  
4) zmocňuje 
  

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

Rada městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
1090/RMOb1822/27 

  (zn.předkl.) 
12 

  
1) projednala 
  

písemnou žádost paní XXXXXXXX XXXXXXXXXXX ze dne 13. 11. 2019 a 
důvodovou zprávu 

  
2) rozhodla 
  

uzavřít dohodu o skončení nájmu bytu č. X o velikosti 1+2 v bytovém domě 
č. XXXXXXXv ulici X XXXXXXX v Ostravě-Porubě s paní XXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXX, ke dni 31. 1. 2020 

  
3) rozhodla 
  

uzavřít přednostně nájemní smlouvu na pronájem bytu č. XX o velikosti 1+3 v 
bytovém domě č. XXXXX v ulici X XXXXXXXXv Ostravě-Porubě s paní XXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXX, bytem X XXXXXXXXč. XXXXXX v 
Ostravě-Porubě, s účinností od 1. 2. 2020, doba nájmu určitá, 6 měsíců, výše 
nájemného 70 Kč/m2/měsíc, za podmínky, že žadatelka před uzavřením nájemní 
smlouvy k předmětnému bytu uzavře smlouvu zakládající povinnost složit peněžní 
prostředky ve výši 90.000,- Kč k zajištění její povinnosti uzavřít následně smlouvu 
o přistoupení k dluhům váznoucím na bytovém fondu ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy, svěřeném městskému obvodu Poruba, v částce 90.000,- Kč   

  
4) doporučuje 
  

Zastupitelstvu městského obvodu Poruba rozhodnout o uzavření smlouvy 
o přistoupení k dluhu s paní XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXX, 
bytem X XXXXXXX XX XXXXXXXv Ostravě-Porubě, kterou tato žadatelka na straně 
přistupujícího dlužníka přistoupí k dluhům váznoucím na bytovém fondu ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Poruba, ve 
výši 90.000,- Kč 

  
5) ukládá 
  

předložit materiál dle bodu 4) tohoto usnesení k projednání Zastupitelstvu 
městského obvodu Poruba 

  
  Zodpovídá: Jan Dekický, místostarosta 
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  Termín:      25.02.2020 
  
6) ukládá 
  

odboru bytového hospodářství a údržby budov vyhotovit návrh dohody dle bodu 
2) tohoto usnesení a vyhotovit návrh nájemní smlouvy dle bodu 3) tohoto 
usnesení 

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

budov 
  Termín:      22.01.2020 
  
7) zmocňuje 
  

místostarostu městského obvodu Poruba Jana Dekického k podpisu dohody dle 
bodu 2) tohoto usnesení a podpisu nájemní smlouvy dle bodu 3) tohoto usnesení   

  
  

 __________________________________________________________________________  
  

Rada městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
1091/RMOb1822/27 

  (zn.předkl.) 
12 

  
1) projednala 
  

důvodovou zprávu 

  
2) doporučuje 
  

Zastupitelstvu městského obvodu Poruba rozhodnout o využití předkupního práva 
ke stavbě bez č. p./č. ev. - garáže, ve společném jmění XXXXXXX XXXXXXXXXX 
XXXXXXX XXXX XX XX XXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXX XXX 
XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXX stojící na 
pozemku p. č. 788, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Poruba, obec Ostrava, ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeném městskému obvodu Poruba, dle 
§ 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

kupní cena: 125.000 Kč 

  
3) ukládá 
  

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

  
  Zodpovídá: Jan Dekický, 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 

  
Rada městského obvodu Poruba, 27. schůze dne 17.01.2020 Strana 32/60
  

  Termín:      25.02.2020 
  

  
 __________________________________________________________________________  

  
Rada městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
1092/RMOb1822/27 

  (zn.předkl.) 
12 

  
1) projednala 
  

důvodovou zprávu 

  
2) doporučuje 
  

Zastupitelstvu městského obvodu Poruba rozhodnout úplatně nabýt stavbu bez č. 
p./č. ev. - garáž, stojící na pozemku p. č. 1912, zastavěná plocha a nádvoří v k. 
ú. Poruba-sever, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
svěřeném městskému obvodu Poruba 

prodávající: GSP s.r.o., se sídlem Slavíkova 6068/18, Poruba, 708 00 Ostrava, 
IČO 60321431 

kupní cena: 140.000 Kč 

  
3) ukládá 
  

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

  
  Zodpovídá: Jan Dekický, místostarosta 
  Termín:      25.02.2020 
  

  
 __________________________________________________________________________  

  
Rada městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
1093/RMOb1822/27 

  (zn.předkl.) 
12 

  
1) projednala 
  

důvodovou zprávu 

  
2) doporučuje 
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Zastupitelstvu městského obvodu Poruba rozhodnout úplatně nabýt stavbu bez č. 
p./č. ev. - garáž, stojící na pozemku p. č. 1950, zastavěná plocha a nádvoří v k. 
ú. Poruba-sever, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
svěřeném městskému obvodu Poruba 

prodávající: XXXXXXX XXXX XXXXXX XXXX XX XX XXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX 
XXXXXXXXXXXXXX 

kupní cena: 175.000 Kč 

  
3) ukládá 
  

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

  
  Zodpovídá: Jan Dekický, místostarosta 
  Termín:      25.02.2020 
  

  
 __________________________________________________________________________  

  
Rada městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
1094/RMOb1822/27 

  (zn.předkl.) 
12 

ke svému usnesení č. 965/RMOb1822/24 
  
1) projednala 
  

důvodovou zprávu 

  
2) rozhodla 
  

změnit znění bodu 4)  přijatého usnesení Rady městského obvodu Poruba č. 
965/RMOb1822/24 ze dne 22. 11. 2019, a to takto: 

4. rozhodla 

o uzavření dohody o skončení nájmu bytu č. X o velikosti 1+1 v bytovém domě č. 
XXXXX v ulici X XXXXXXXXv Ostravě-Porubě s XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, nar. 
XXXXXXXXXXX, ke dni 31. 1. 2020 

  
3) ukládá 
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odboru bytového hospodářství a údržby budov postupovat dle bodu 2) tohoto 
usnesení  

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

budov 
  Termín:      22.01.2020 
  

  
 __________________________________________________________________________  

  
Rada městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
1095/RMOb1822/27 

  (zn.předkl.) 
12 

1) projednala 
  žádost Základní školy, Ostrava-Poruba, J. Valčíka 4411, příspěvkové 

organizace, sídlo:  Josefa Valčíka 4411/2, Poruba, 708 00 Ostrava, IČO: 646 27 
918, a důvodovou zprávu 

  
2) rozhodla 
  

o přednostním uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. XXX o velikosti 1+2 
v bytovém domě č. XXXXXXXna XXXXXXXXXX XXXXXXXXv Ostravě-Porubě, pro 
manžele pana XXXXXX XXXXX, nar. XXXXXXXXXX, a paní XXXXX XXXXXXXX, 
nar. XXXXXXXXXXX, doba nájmu určitá, 1 rok, s účinností od 1. 2. 2020, dle 
důvodové zprávy 

  
3) ukládá 
  

vyhotovit návrh nájemní smlouvy dle bodu 2) tohoto usnesení 

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

budov 
  Termín:      22.01.2020 
  
4) zmocňuje 
  

k podpisu nájemní smlouvy dle bodu 2) tohoto usnesení místostarostu Jana 
Dekického 

  
5) ukládá 
  

informovat Základní školu, Ostrava-Poruba, J. Valčíka 4411, příspěvkovou 
organizaci, sídlo:  Josefa Valčíka 4411/2, Poruba, 708 00 Ostrava, IČO: 646 27 
918, o přijatém usnesení 
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  Zodpovídá: Bc. Petra Lehká, vedoucí odboru bytového hospodářství a údržby 
budov 

  Termín:      22.01.2020 
  

  
 __________________________________________________________________________  

  
Rada městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
1096/RMOb1822/27 

  (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 
nabízené výši: 

- XXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXX, nabízená částka 95.000 Kč 

  
3) ukládá 
  

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

  
  Zodpovídá: Jan Dekický, místostarosta 
  Termín:      25.02.2020 
  

  
 __________________________________________________________________________  

  
Rada městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
1097/RMOb1822/27 

  (zn.předkl.) 
12 

1) projednala 
  

důvodovou zprávu 

  
2) rozhodla 
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o výši nájemného v bytech v Domě s pečovatelskou službou ASTRA, Ivana 
Sekaniny 1812/16, 708 00 Ostrava-Poruba, ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, svěřená správa městskému obvodu Poruba, při uzavírání nových 
nájemních smluv k těmto bytům, s účinností od 1. 2. 2020, takto: 

nájemné za 1m2 započitatelné podlahové plochy se stanovuje ve výši 70,-
Kč/měsíc 

  
3) rozhodla 
  

o výši nájemného v bytech v Komunitním domě pro seniory, Dělnická 411/29, 708 
00 Ostrava-Poruba, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřená správa 
městskému obvodu Poruba, při uzavírání nových nájemních smluv k těmto 
bytům, takto: 

nájemné za 1m2 započitatelné podlahové plochy se stanovuje ve výši 110,-
Kč/měsíc 

  
  

 __________________________________________________________________________  
  

Rada městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
1098/RMOb1822/27 

  (zn.předkl.) 
12 

1) projednala 
  

důvodovou zprávu 

  
2) rozhodla 
  

o záměru vypůjčit pozemek p. č. 1886 o výměře 19 m2, jehož součástí je stavba 
garáže v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX 
XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX 
XXXXXXXXXXXXXX, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce 

  
3) ukládá 
  

zveřejnit záměr výpůjčky nemovitosti dle bodu 2) tohoto usnesení na úřední desce 
Úřadu městského obvodu Poruba 

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

budov 
  Termín:      20.02.2020 
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4) svěřuje 
  

odboru bytového hospodářství a údržby budov Úřadu městského obvodu Poruba 
rozhodnutí o uzavření smlouvy o výpůjčce v souladu se zveřejněným záměrem dle 
bodu 3) tohoto usnesení 

  
5) zmocňuje 
  

k podpisu smlouvy o výpůjčce dle bodu 4) tohoto usnesení místostarostu Jana 
Dekického 

  
  

 __________________________________________________________________________  
  

Rada městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
1099/RMOb1822/27 

  (zn.předkl.) 
12 

1) projednala 
  

písemnou žádost pana XXXXXXX XXXXXX a důvodovou zprávu 

  
2) rozhodla 
  

uzavřít přednostně nájemní smlouvu na pronájem bytu č. XX o velikosti 1+2 v 
bytovém domě č. XXXXX v ulici X XXXXXXXXv Ostravě-Porubě s 
panem XXXXXXXX XXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXX, s účinností od 1. 2. 2020, doba 
nájmu určitá, 12 měsíců, výše nájemného činí 5.522 Kč/měsíc  

  
3) ukládá 
  

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

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

budov 
  Termín:      22.01.2020 
  
4) zmocňuje 
  

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

  
  

 __________________________________________________________________________  
  

Rada městského obvodu Poruba 
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(číslo usnesení) 
1100/RMOb1822/27 

  (zn.předkl.) 
12 

1) projednala 
  

písemnou žádost paní XXXXXXXX XXXXXXXXX a důvodovou zprávu 

  
2) rozhodla 
  

uzavřít přednostně nájemní smlouvu na pronájem bytu č. X o velikosti 1+3 v 
bytovém domě č. XXXXX v ulici X XXXXXXXXv Ostravě-Porubě s paní XXXXXXXX 
XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXX, s účinností od 1. 2. 2020, doba nájmu určitá, 3 
měsíce, výše nájemného činí 7.023 Kč/měsíc  

  
3) ukládá 
  

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

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

budov 
  Termín:      22.01.2020 
  
4) zmocňuje 
  

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

  
  

 __________________________________________________________________________  
  

Rada městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
1101/RMOb1822/27 

  (zn.předkl.) 
12 

1) projednala 
  

písemnou žádost paní XXXXX XXXXXXXX a důvodovou zprávu 

  
2) rozhodla 
  

uzavřít přednostně nájemní smlouvu na pronájem bytu č. X o velikosti 1+2 v 
bytovém domě č. XXXXXXXv ulici XXXXXXXX v Ostravě-Porubě s paní XXXXXX 
XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXX, na dobu určitou v délce 3 měsíců, s účinností 
od 1. 2. 2020 

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

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

budov 
  Termín:      22.01.2020 
  
4) zmocňuje 
  

místostarostu městského obvodu Poruba Jana Dekického k podpisu nájemní 
smlouvy 

  
  

 __________________________________________________________________________  
  

Rada městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
1102/RMOb1822/27 

  (zn.předkl.) 
12 

1) projednala 
  

žádost XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX ze dne 4. 12. 2019 včetně důvodové zprávy 

  
2) rozhodla 
  

o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. XXXX/XX o velikosti 1 + 2 v bytovém 
domě č. p. XXXX v ulici XXXXXXXXXXX, č. or. XX v Ostravě-Porubě 
s XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XX XXX XXXX, ke dni 31. 1. 2020 

  
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:      31.01.2020 
  
4) zmocňuje 
  

místostarostu městského obvodu Poruba Jana Dekického k podpisu dohody 

  
  

 __________________________________________________________________________  
  

Rada městského obvodu Poruba 
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(číslo usnesení) 
1103/RMOb1822/27 

  (zn.předkl.) 
12 

1) projednala 
  

důvodovou zprávu 

  
2) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 1 k Rámcové smlouvě o dílo č. 2018/13/01/0631 ze dne 
30. 7. 2018 na akci: “Pravidelné revize a kontroly odběrného plynového zařízení v 
objektech a bytových domech” ve znění návrhu uvedeného v příloze č. 1 tohoto 
materiálu se zhotovitelem Petr Poremski, IČO: 16629604, se sídlem 1. 
československého armádního sboru 1555/11, 708 00, Ostrava-Poruba 

  
3) ukládá 
  

zajistit uzavření dodatku dle bodu 2) tohoto usnesení 

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

budov 
  Termín:      31.01.2020 
  
4) zmocňuje 
  

místostarostu městského obvodu Poruba Jana Dekického k podpisu dodatku dle 
bodu 3) tohoto usnesení 

  
  

 __________________________________________________________________________  
  

Rada městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
1104/RMOb1822/27 

  (zn.předkl.) 
12 

1) projednala 
  

důvodovou zprávu 

  
2) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 2015/03/01/0344 ze dne 31. 7. 2015 na 
akci: “Revize elektroinstalace v objektech a bytových domech” ve znění návrhu 
uvedeného v příloze č. 1 tohoto materiálu se zhotovitelem Vlastimil Štefek, IČO: 
76672441, se sídlem Místecká 288, 739 21, Paskov 

  
3) ukládá 



 _________________________________________________________________________  
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, 27. schůze dne 17.01.2020 Strana 41/60
  

  
zajistit uzavření dodatku dle bodu 2) tohoto usnesení 

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

budov 
  Termín:      31.01.2020 
  
4) zmocňuje 
  

místostarostu městského obvodu Poruba Jana Dekického k podpisu dodatku dle 
bodu 3) tohoto usnesení 

  
  

 __________________________________________________________________________  
  

Rada městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
1105/RMOb1822/27 

  (zn.předkl.) 
12 

1) projednala 
  

žádost společnosti HPF CleanCat s.r.o. ze dne 19. 12. 2019 

  
2) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2017/13/01/0786 ze dne 6. 12. 
2017 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 21. 1. 2019 dle návrhu uvedeného v příloze 
č. 4 tohoto materiálu se zhotovitelem HPF CleanCat s.r.o., IČO: 294 53 810, se 
sídlem Keramická 602/19, Hrušov, 711 00 Ostrava 

  
3) ukládá 
  

zajistit uzavření dodatku dle bodu 2) tohoto usnesení 

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

budov 
  Termín:      31.01.2020 
  
4) zmocňuje 
  

místostarostu městského obvodu Poruba Jana Dekického k podpisu dodatku dle 
bodu 3) tohoto usnesení 

  
  

 __________________________________________________________________________  
  

Rada městského obvodu Poruba 
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(číslo usnesení) 
1106/RMOb1822/27 

  (zn.předkl.) 
04 

1) projednala 
  

důvodovou zprávu 

  
2) rozhodla 
  

o uzavření Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací se 
společností CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 
9, IČO: 04084063 dle přílohy č. 1 

  
3) ukládá 
  

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

  
  Zodpovídá: Jana Klečková, vedoucí odboru rozvoje obvodu 
  Termín:      21.02.2020 
  
4) zmocňuje 
  

k podpisu smlouvy dle bodu 2) tohoto usnesení Mgr. Petru Brodovou, MPA, 
místostarostku městského obvodu Poruba 

  
  

 __________________________________________________________________________  
  

Rada městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
1107/RMOb1822/27 

  (zn.předkl.) 
04 

1) projednala 
  

návrhy Smluv o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického 
zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo: 
19_SOBS01_4121599643 (2019/12/0906) a číslo 19_SOBS02_4121599632 
(2019/12/0907)   se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín - Děčín IV -
Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO:24729035 

dle důvodové zprávy 

  
2) rozhodla 
  

o uzavření Smluv o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického 
zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo: 
19_SOBS01_4121599643 (2019/12/0906) a číslo 19_SOBS02_4121599632 
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(2019/12/0907)    se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín - Děčín IV 
- Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO:24729035    

dle návrhu smluv uvedených v přílohách č.1 a č.2 

  
3) ukládá 
  

zajistit veškeré úkony spojené s podpisy smluv dle bodu 2) tohoto usnesení 

  
  Zodpovídá: Jana Klečková, vedoucí odboru rozvoje obvodu 
  Termín:      07.02.2020 
  

  
 __________________________________________________________________________  

  
Rada městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
1108/RMOb1822/27 

  (zn.předkl.) 
04 

1) rozhodla 
  

o zrušení soutěže o návrh: “Zámecký park v Ostravě-Porubě” zahájené 
formou  otevřené soutěže dle § 145 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

dle důvodové zprávy 

  
2) ukládá 
  

zaslat formulář Oznámení o zrušení soutěže o návrh na Věstník veřejných zakázek 
a zveřejnit oznámení o zrušení soutěže o návrh na Profilu zadavatele 

  
  Zodpovídá: Jana Klečková, vedoucí odboru rozvoje obvodu 
  Termín:      24.01.2020 
  

  
 __________________________________________________________________________  

  
Rada městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
1109/RMOb1822/27 

  (zn.předkl.) 
04 

1) projednala 
  

návrh hodnotící komise veřejné zakázky: “Podzemní parkovací objekt ul. 
Budovatelská, Ostrava-Poruba” zahájené formou nadlimitního otevřeného řízení 
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dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

  
2) rozhodla 
  

o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení: 

- PPS Kania s.r.o., sídlem Nivnická 665/10, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 
26821940 

dle důvodové zprávy 

  
3) rozhodla 
  

o zrušení zadávacího řízení  

dle důvodové zprávy  

  
4) ukládá 
  

informovat účastníka zadávacího řízení PPS Kania s.r.o. o jeho vyloučení a po 
uplynutí lhůt pro podání námitek informovat účastníka zadávacího 
řízení CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. o zrušení zadávacího řízení 

  
  Zodpovídá: Jana Klečková, vedoucí odboru rozvoje obvodu 
  Termín:      20.01.2020 
  

  
 __________________________________________________________________________  

  
Rada městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
1110/RMOb1822/27 

  (zn.předkl.) 
08 

1) schvaluje 
  

Rozpočtové úpravy městského obvodu Poruba včetně přijatých transferů 

* zvýšení rozpočtu běžných výdajů 

o        5 tis. Kč ..... ODPA 3612-Bytové hospodářství, platy zaměstnanců 
o        7 tis. Kč ..... ODPA 4359-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče, 
ostatní osobní výdaje 
o 1 400 tis. Kč ..... ODPA 6171-Činnost místní správy, platy zaměstnanců 
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* zvýšení závazného ukazatele - neinvestičního transferu zřízené příspěvkové 
organizaci 
v rámci OP Potravinové a materiální pomoci v Moravskoslezském kraji III 

o    81 tis. Kč ..... MŠ Čtyřlístek, Skautská 1082 

* snížení rozpočtu běžných výdajů 

o 1 055 tis. Kč ..... ODPA 4329-Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži, 
platy zaměstnanců 
o    262 tis. Kč ..... ODPA 4329-Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži, 
pojistné na sociální zabezpečení 
o      95 tis. Kč ..... ODPA 4329-Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži, 
pojistné na veřejné zdravotní pojištění 

* zvýšení rozpočtu příjmů 

o      81 tis. Kč ..... POL 4122-Neinvestiční přijaté transfery od krajů 

  
2) ukládá 
  

realizovat rozpočtové úpravy dle bodu 1) tohoto usnesení   

  
  Zodpovídá: Ing. Petr Solanský, vedoucí odboru finančního a ekonomického 
  Termín:      20.01.2020 
  

  
 __________________________________________________________________________  

  
Rada městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
1111/RMOb1822/27 

  (zn.předkl.) 
08 

1) schvaluje 
  

Rozpočtové úpravy městského obvodu Poruba 

* zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů 

o      64 tis. Kč ..... 0506099-Lepší přístup k výuce jazyků na ZŠ 
o 2 382 tis. Kč ..... 0502020-Rekonstrukce elektroinstalace MŠ J. Šoupala 

* zvýšení rozpočtu běžných výdajů 
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o    180 tis. Kč ..... ODPA 3900-Služby pro obyvatelstvo 
o    300 tis. Kč ..... ODPA 3399-Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích 
prostředků 
o    366 tis. Kč ..... ODPA 3113-Základní školy 

* zvýšení závazného ukazatele - neinvestičního příspěvku zřízené příspěvkové 
organizaci 

o    23 tis. Kč ..... ZŠ I. Sekaniny 1804 

* snížení rozpočtu běžných výdajů 

o    300 tis. Kč ..... ODPA 3319-Ostatní záležitosti kultury 

* zvýšení financování 

o 2 325 tis. Kč ..... POL 8115-Změny stavu krátkodobých prostředků na 
bankovních účtech, prostředky základního běžného účtu 
o    690 tis. Kč ..... POL 8115-Změny stavu krátkodobých prostředků na 
bankovních účtech, ÚZ 102/zapojení fondu životního prostředí MOb Poruba 

  
2) ukládá 
  

realizovat rozpočtové úpravy dle bodu 1) tohoto usnesení   

  
  Zodpovídá: Ing. Petr Solanský, vedoucí odboru finančního a ekonomického 
  Termín:      31.01.2020 
  

  
 __________________________________________________________________________  

  
Rada městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
1112/RMOb1822/27 

  (zn.předkl.) 
08 

1) projednala 
  

žádost DELPHINUS DELPHIS s.r.o., se sídlem č.p. 28, 739 04 Raškovice, 
IČO: 62305042 o poskytnutí sponzorského daru 

  
2) rozhodla 
  

o neposkytnutí peněžitého daru DELPHINUS DELPHIS s.r.o., se sídlem č.p. 28, 
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739 04 Raškovice, IČO: 62305042 

  
3) ukládá 
  

informovat žadatele o přijatém usnesení dle bodu 2) tohoto usnesení 

  
  Zodpovídá: Ing. Petr Solanský, vedoucí odboru finančního a ekonomického 
  Termín:      31.01.2020 
  

  
 __________________________________________________________________________  

  
Rada městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
1113/RMOb1822/27 

  (zn.předkl.) 
10 

1) uděluje 
  

souhlas se zapojením do projektu s názvem “Vybudování přírodní zahrady na MŠ 
Dvorní” Mateřské škole, Ostrava-Poruba, Dvorní 763, příspěvkové organizaci, dle 
důvodové zprávy a přílohy č. 1 

  
2) ukládá 
  

doručit mateřské škole výpis usnesení Rady městského obvodu Poruba dle bodu 
1) tohoto usnesení  

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

bezpečnosti 
  Termín:      27.01.2020 
  

  
 __________________________________________________________________________  

  
Rada městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
1114/RMOb1822/27 

  (zn.předkl.) 
10 

1) projednala 
  

důvodovou zprávu 

  
2) rozhodla 
  

o uzavření dodatku č. 9 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 
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uvedeného v příloze č. 1 tohoto materiálu 

  
3) rozhodla 
  

o uzavření dodatku č. 13 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. 9 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:      24.01.2020 
  
5) ukládá 
  

zajistit uzavření dodatku č. 13 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:      24.01.2020 
  
6) zmocňuje 
  

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

  
  

 __________________________________________________________________________  
  

Rada městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
1115/RMOb1822/27 

  (zn.předkl.) 
10 

1) projednala 
  

důvodovou zprávu 

  
2) rozhodla 
  

o uzavření smlouvy o zřízení kamerového systému pro hřiště ve dvorní 
části domu č. 581 na Alšově náměstí v Ostravě - Porubě se společností OVANET 
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a.s., se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO 25857568 

v ceně = 30.000,- Kč bez DPH 

ve znění návrhu uvedeného v příloze č. 1 materiálu 

  
3) ukládá 
  

zajistit uzavření smlouvy o zřízení kamerového systému pro hřiště  ve dvorní části 
domu č. 581 na Alšově náměstí v Ostravě - Porubě, dle bodu 2) tohoto usnesení  

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

bezpečnosti 
  Termín:      24.01.2020 
  
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) 
1116/RMOb1822/27 

  (zn.předkl.) 
10 

1) rozhodla 
  

o určení platu ředitelky Mateřské školy, Ostrava-Poruba, Dvorní 763, příspěvkové 
organizace, s účinností od 1. 12. 2019 a s účinností od 1. 1. 2020, dle důvodové 
zprávy 

  
2) ukládá 
  

vyhotovit platové výměry dle bodu 1) tohoto usnesení 

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

bezpečnosti 
  Termín:      22.01.2020 
  

  
 __________________________________________________________________________  

  
Rada městského obvodu Poruba 
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(číslo usnesení) 
1117/RMOb1822/27 

  (zn.předkl.) 
06 

1) bere na vědomí 
  

důvodovou zprávu 

  
2) rozhodla 
  

o neupotřebitelnosti movitého majetku ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 
svěřeného městskému obvodu Poruba, dle přílohy číslo 1 tohoto materiálu a jeho 
následné likvidaci 

  
3) jmenuje 
  

likvidační komisi ve složení: 

Tomáš Vojtkulák, pověřen řízením odboru technických služeb a zeleně 

Radovan Kopal, zeleň a veřejná prostranství, deratizace 

Renata Hovjacká, zeleň 

  
4) ukládá 
  

likvidační komisi postupovat v souladu se směrnicí číslo 16/2019 o nakládání s 
přebytečným a neupotřebitelným movitým majetkem 

  
  Zodpovídá: Tomáš Vojtkulák, pověřen řízením odboru technických služeb a zeleně 
  Termín:      28.02.2020 
  

  
 __________________________________________________________________________  

  
Rada městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
1118/RMOb1822/27 

  (zn.předkl.) 
06 

1) projednala 
  

žádost SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Pustkovec, se sídlem Pustkovecká 
26/39, Pustkovec,  708 00 Ostrava, IČO: 64989941, o spolupráci při výcviku 
motopilařů, dle přílohy číslo 1 tohoto materiálu 

  
2) rozhodla 
  

o  uzavření smlouvy o spolupráci při výcviku motopilařů na území městského 
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obvodu Poruba se SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Pustkovec, se sídlem 
Pustkovecká 26/39, Pustkovec, 708 00 Ostrava, IČO: 64989941 dle návrhu 
uvedeného v příloze číslo 2 tohoto materiálu 

  
3) ukládá 
  

zaslat návrh smlouvy SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Pustkovec k podpisu 

  
  Zodpovídá: Tomáš Vojtkulák, pověřený řízením odboru technických služeb a 

zeleně 
  Termín:      24.01.2020 
  

  
 __________________________________________________________________________  

  
Rada městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
1119/RMOb1822/27 

  (zn.předkl.) 
02 

1) bere na vědomí 
  

důvodovou zprávu 

Plán interního auditu na rok 2020 

  
  

 __________________________________________________________________________  
  

Rada městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
1120/RMOb1822/27 

  (zn.předkl.) 
02 

1) bere na vědomí 
  

důvodovou zprávu 

  
2) schvaluje 
  

Plán následných veřejnosprávních kontrol na rok 2020 

  
  

 __________________________________________________________________________  
  

Rada městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
1121/RMOb1822/27 

  (zn.předkl.) 
14 
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1) rozhodla 
  

o uzavření licenční smlouvy č. 2020/22/0011 mezi statutárním městem Ostrava –
městským obvodem Poruba, se sídlem Klimkovická 55/28, 708 56 
Ostrava-Poruba, IČO: 00845451, a společností POLAR televize Ostrava, s.r.o., se 
sídlem Boleslavova 710/19, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 25859838, dle 
přílohy č. 1 tohoto materiálu 

  
2) ukládá 
  

zaslat návrh smlouvy k podpisu druhé smluvní straně 

  
  Zodpovídá: Martin Otipka, vedoucí útvaru prezentace a vztahů k veřejnosti 
  Termín:      24.01.2020 
  

  
 __________________________________________________________________________  

  
Rada městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
1122/RMOb1822/27 

  (zn.předkl.) 
13 

1) schvaluje 
  

v roce 2020 monitorování realizace projektů u příjemců dotací poskytnutých z 
rozpočtu statutárního města Ostrava - městského obvodu Poruba členy 
(předsedy) Komise pro školství a vzdělávání, Komise pro sociální a bytovou 
politiku, Komise pro životní prostředí, Komise pro rozvoj kultury, Komise pro sport 
a volnočasové aktivity Rady městského obvodu Poruba v níže uvedeném rozsahu 
a za stanovených podmínek: 

rozsah: 

- účast na akcích, kontrola realizace projektu z hlediska dodržení místa a doby 
realizace projektu; nikoli však oprávnění nahlížet do účetních dokladů týkajících se 
projektu 

podmínky: 

- členové komise (předseda) mohou monitorovat pouze realizaci projektů v rámci 
dotačního programu, v němž komise posuzovala žádosti o poskytnutí dotace, 

- monitorování realizace projektů bude prováděno na základě plánu 
monitorovaných projektů zpracovaného komisí, který po jeho schválení komisí 
bude dán radě městského obvodu na vědomí; v případě dotačního programu 
ostatní může komise místo plánu monitorovaných projektů schválit záměr 
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monitorovat realizaci konkrétního projektu, přičemž tento záměr musí být dán 
radě městského obvodu na vědomí tehdy, když rozhoduje o poskytnutí této 
dotace nebo doporučuje zastupitelstvu městského obvodu o jejím poskytnutí 
rozhodnout, 

- před provedením monitorování realizace projektu musí být s příjemcem dotace 
dohodnuto místo a čas monitorování, je-li to možné, 

- monitorovat realizaci projektu lze jen jednou, k dalšímu monitorování lze 
přistoupit pouze po předchozím souhlasu rady městského obvodu, 

- monitorovat realizaci projektu budou vždy dva členové komise (předseda), vyšší 
počet schvaluje rada městského obvodu, 

- monitorovat realizaci projektu, jehož místo konání se nachází mimo území 
statutárního města Ostrava, je možné pouze po předchozím souhlasu rady 
městského obvodu, 

- s výsledky provedeného monitorování bude komise seznámena na svém 
nejbližším jednání, poté o nich bude bez zbytečného odkladu informován útvar 
interního auditu, finanční kontroly, stížností, peticí a podnětů, 

- na základě zhodnocení výsledků provedeného monitorování je komise oprávněna 
iniciovat zahájení veřejnosprávní kontroly útvarem interního auditu, finanční 
kontroly, stížností, peticí a podnětů v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 

- člen komise (předseda) se při monitorování realizace projektu prokáže 
příslušným pověřením (dokladem). 

  
2) ukládá 
  

informovat předsedy komisí uvedených v bodu 1) o přijatém usnesení 

  
  Zodpovídá: Ing. Jana Magerová, tajemnice 
  Termín:      31.01.2020 
  

  
 __________________________________________________________________________  

  
Rada městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
1123/RMOb1822/27 

  (zn.předkl.) 
13 
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1) bere na vědomí 
  

důvodovou zprávu 

  
2) rozhodla 
  

o neupotřebitelnosti movitého majetku dle přílohy č. 1 tohoto materiálu a jeho 
likvidaci 

  
3) jmenuje 
  

likvidační komisi ve složení: 

Ing. Alice Vašendová, předseda 

Alena Šotkovská 

Alena Petříčková 

  
4) ukládá 
  

likvidační komisi postupovat v souladu se Směrnicí č. 16/2019 o nakládání s 
přebytečným a neupotřebitelným movitým majetkem 

  
  Zodpovídá: Ing. Alice Vašendová, předseda likvidační komise 
  Termín:      31.01.2020 
  

  
 __________________________________________________________________________  

  
Rada městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
1124/RMOb1822/27 

  (zn.předkl.) 
13 

1) projednala 
  

důvodovou zprávu 

  
2) schvaluje 
  

částky na pohoštění a dary pro starostu, místostarosty, tajemníka, vedoucí 
odborů, vedoucí útvarů, matriku - obřady, významné návštěvy, zasedání 
Zastupitelstva městského obvodu Poruba, schůze Rady městského obvodu 
Poruba, jednání výborů Zastupitelstva městského obvodu Poruba, jednání komisí 
Rady městského obvodu Poruba a jednání politických klubů Zastupitelstva 



 _________________________________________________________________________  
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, 27. schůze dne 17.01.2020 Strana 55/60
  

městského obvodu Poruba pro rok 2020 dle důvodové zprávy 

  
3) ukládá 
  

zabezpečit veškeré potřebné úkony dle bodu 2) tohoto usnesení 

  
  Zodpovídá: Ing. Petr Solanský, vedoucí odboru finančního a ekonomického 
  Termín:      24.01.2020 
  

  
 __________________________________________________________________________  

  
Rada městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
1125/RMOb1822/27 

  (zn.předkl.) 
13 

1) schvaluje 
  

Výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací podle § 18 odst. 1 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, za rok 2019 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu 

  
2) ukládá 
  

zveřejnit “Výroční zprávu” dle bodu 1) tohoto usnesení na úřední desce Úřadu 
městského obvodu Poruba a způsobem umožňujícím dálkový přístup 

  
  Zodpovídá: Ing. Jana Magerová, tajemnice 
  Termín:      22.01.2020 
  
3) ukládá 
  

zaslat “Výroční zprávu” dle bodu 1) tohoto usnesení odboru vnitřních věcí 
Magistrátu města Ostravy 

  
  Zodpovídá: Ing. Jana Magerová, tajemnice 
  Termín:      12.02.2020 
  

  
 __________________________________________________________________________  

  
Rada městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
1126/RMOb1822/27 

  (zn.předkl.) 
13 

1) projednala 
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důvodovou zprávu a oznámení ředitele Základní školy pro sluchově postižené a 
Mateřské školy pro sluchově postižené, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace o 
změně ceny oběda 

  
2) rozhodla 
  

o uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě na dodávku zboží č. 2005/01/23/0026 ze dne 
24. 1. 2005, uzavřené mezi statutárním městem Ostrava - městským obvodem 
Poruba, se sídlem Klimkovická 55/28, 708 56  Ostrava-Poruba, a Základní školou 
pro sluchově postižené a Mateřskou školou pro sluchově postižené, 
Ostrava-Poruba, příspěvkovou organizací, se sídlem Spartakovců 1153/5, 708 00 
Ostrava-Poruba, IČO 00601985, ve znění dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5, 
kterým se zvyšuje cena jedné porce hotového jídla pro zaměstnance ÚMOb 
Poruba, jejichž pracoviště se nachází v budově “C” ÚMOb Poruba, na částku 76,-
Kč (nejsou plátci DPH), s účinností od 01.02.2020 ve znění návrhu uvedeného v 
příloze č. 2 materiálu 

  
3) ukládá 
  

zajistit uzavření dodatku č. 6 dle bodu 2) usnesení 

  
  Zodpovídá: Ing. Jana Magerová, tajemnice 
  Termín:      24.01.2020 
  
4) pověřuje 
  

k podpisu dodatku č. 6 Ing. Janu Magerovou, tajemnici Úřadu městského obvodu 
Poruba 

  
  

 __________________________________________________________________________  
  

Rada městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
1127/RMOb1822/27 

  (zn.předkl.) 
20 

1) projednala 
  

důvodovou zprávu 

  
2) rozhodla 
  

schválit odměnu ředitelce Centra sociálních služeb Poruba, příspěvkové organizace 
paní XXX. XXXXXX XXXXXXXX dle důvodové zprávy 

  
3) ukládá 
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informovat ředitelku příspěvkové organizace dle bodu 2) tohoto usnesení 

  
  Zodpovídá: Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D., starostka 
  Termín:      20.01.2020 
  

  
 __________________________________________________________________________  

  
Rada městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
1128/RMOb1822/27 

  (zn.předkl.) 
20 

1) projednala 
  

důvodovou zprávu 

  
2) rozhodla 
  

o úpravě platu ředitelky Centra sociálních služeb Poruba, příspěvkové organizace, 
se sídlem Průběžná 6222/122, Poruba, 708 00 Ostrava, IČO 71216642, dle 
důvodové zprávy 

  
3) ukládá 
  

vyhotovit platový výměr dle bodu 2) tohoto usnesení 

  
  Zodpovídá: Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D., starostka 
  Termín:      20.01.2020 
  

  
 __________________________________________________________________________  

  
Rada městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
1129/RMOb1822/27 

  (zn.předkl.) 
01 

1) projednala 
  

důvodovou zprávu 

  
2) svěřuje 
  

odboru vnitřních věcí Úřadu městského obvodu Poruba rozhodování o uzavírání 
dohod o poskytnutí příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně 
prospěšných prací s Úřadem práce České republiky - Krajskou pobočkou v 
Ostravě, jakož o jejich změnách či zániku 
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3) pověřuje 
  

s účinností od 20.01.2020 Ing. Janu Magerovou, tajemnici Úřadu městského 
obvodu Poruba, k podpisu právních jednání uvedených v bodu 2) usnesení 

  
4) ukládá 
  

zaslat výpis usnesení řediteli Úřadu práce České republiky - Krajské pobočky v 
Ostravě 

  
  Zodpovídá: Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D., starostka 
  Termín:      20.01.2020 
  

  
 __________________________________________________________________________  

  
Rada městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
1130/RMOb1822/27 

  (zn.předkl.) 
01 

1) schvaluje 
  

Jednací řád Rady městského obvodu Poruba ve znění uvedeném v příloze č. 1 
materiálu 

  
2) ukládá 
  

zajistit vydání jednacího řádu 

  
  Zodpovídá: Ing. Jana Magerová, tajemnice 
  Termín:      20.01.2020 
  

  
 __________________________________________________________________________  

  
Rada městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
1131/RMOb1822/27 

  (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 
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 __________________________________________________________________________  
  

Rada městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
1132/RMOb1822/27 

  (zn.předkl.) 
17 

1) rozhodla 
  

o záměru pronajmout část pozemku p.č. 292 - ostatní plocha o výměře 600m2 v 
k.ú. Poruba, obec Ostrava vymezenou v příloze č. 2 materiálu, nájemci -
Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o., se sídlem Čs. exilu 
491/23, Poruba, 70800 Ostrava, IČO: 26829690, za účelem vybudování přírodní 
zahrady v rámci projektu Přírodní zahrada Hello, a to na dobu určitou 5 let, 
počínaje dnem podpisu nájemní smlouvy a nájemné ve výši 150,- Kč/m2/rok 

  
2) 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:      17.01.2020 
  
3) svěřuje 
  

odboru výstavby a životního prostředí Úřadu městského obvodu Poruba 
rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy v souladu se zveřejněným záměrem dle 
bodu 2) tohoto usnesení za podmínky, že statutární město Ostrava vydá souhlas s 
provedením úprav dle bodu 5) tohoto usnesení 

  
4) zmocňuje 
  

k podpisu nájemní smlouvy dle bodu 3) tohoto usnesení místostarostu Jana 
Dekického 

  
5) ukládá 
  

požádat statutární město Ostrava o souhlas s provedením úprav spočívajících ve 
vybudování přírodní zahrady souvisejících s realizací projektu Přírodní zahrada 
Hello v rámci výzvy č.7/2019 Národního fondu Životní prostředí 

  
  Zodpovídá: Ing. Zbyněk Richter, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí 
  Termín:      20.01.2020 
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