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Zápis  
STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA 

MĚSTSKÝ OBVOD PORUBA 

 

Zápis z průběhu 18. schůze Rady městského obvodu Poruba ze dne 23.08.2019 

  

18. schůze Rady městského obvodu Poruba byla zahájena dne 23.08.2019 v 09:35 hodin. Zahájila                     

a řídila Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D., starostka. 

 

Přítomno: dle prezenční listiny – 10 členů. 

 

Omluven: Mgr. et Bc. Vojtěch Curylo, DiS., člen Rady městského obvodu Poruba. 

 

Rada městského obvodu Poruba je usnášeníschopná. 

 

Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D. – pověřila podpisem usnesení včetně zápisu z 18. schůze 

Rady městského obvodu Poruba, Bc. Miroslava Otiska, MSc., MBA, místostarostu. Na programu 

18. schůze Rady městského obvodu Poruba je 55 materiálů a 5 přínosů, s tím, že přínosy se budou 

řadit v bloku materiálů za jednotlivé předkladatelé, tak jak je to logické. Nicméně navrhuji 

následující změnu v programu: Budeme stahovat materiál číslo 21 „Žádost o přednostní pronájem 

bytu“. Pak navrhuji, abychom přínos zvláštní povahy  číslo 1 „Zřízení kamerového systému pro 

oblast ulic Dvorní X 17. listopadu v Ostravě-Porubě“ a materiál číslo 31 „Dodatek č. 7 ke smlouvě                         

o poskytování služby elektronických komunikací číslo 2015/05/23/0012 zařadili nakonec všech 

projednávaných materiálů, tzn. za materiál číslo 55 „Kontrola plnění usnesení“ a to z důvodu,                  

že bychom tyto materiály chtěli prokonzultovat s Ing. Gregorem, který dorazí později.  Pak jsou 

drobné úpravy v návrzích usnesení a v důvodových zprávách, nicméně to budu hlásit vždy                              

u projednávaného materiálu, abychom vždycky věděli, o co jde.   

 

Navrhuji hlasovat o takto upraveném programu 18. schůze Rady městského obvodu Poruba.  

 

Hlasování o programu 18. schůze Rady městského obvodu Poruba: 10-0-0 

 

Usnesení a zápis ze 17. schůze Rady městského obvodu Poruba konané dne 26.07.2019                         

byl schválen bez připomínek. 

 

Hlasování: 10-0-0 

 

Program: 

 

Materiál K jaké problematice Zn.předkl. 

1 Informace o soudním řízení vedeném u Okresního soudu v 

Ostravě pod sp. zn. 19 C 197/2017 

19 

2 Náhrada za škody na zdraví 17 

3 Souhlas s umístěním a se vstupem na pozemky pro stavbu 

“Rekonstrukce vodovodu ul. V Zahradách” v k. ú. Poruba 

17 

4 Stavba “Ostrava-Poruba, Dělnická 411/29, NNk, IV-12-

8016144” 

17 

5 Stavba “Přístavba bytového domu Ukrajinská 1439/14, 16, 

Ostrava-Poruba” 

17 

6 Stavba “Stavební úpravy a přístavba bytového domu Ukrajinská 

1435/6,8,10,12, 708 00 Ostrava-Poruba” 

17 

7 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce (sluneční hodiny) 17 
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8 Záměr pronájmu pozemku p.č. 2431 v k.ú. Poruba, obec Ostrava 

- pod garáží 

17 

9 Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 1324/1, k.ú. Poruba, 

obec Ostrava, stavba roštové rampy pro ZTP 

17 

10 Změna usnesení č. 670/RMOb1822/17 ze dne 26.7.2019 17 

11 Dohoda o skončení nájmu bytu 12 

12 Dohoda o skončení nájmu bytu a žádost o přednostní pronájem 

bytu 

12 

13 Nabídka předkupního práva - garáž na poz. p. č. 2355, ul. V 

Zahradách 

12 

14 Nabídka předkupního práva - garáž na pozemku p. č. 2438 ul. V 

Zahradách 

12 

15 Nabytí garáže na pozemku p. č. 2725 ul. Nad Porubkou 12 

16 Nabytí garáže na pozemku p. č. 2738 ul. Nad Porubkou 12 

17 Nabytí garáže na pozemku p. č. 802 ul. Skautská 12 

18 Uzavření smluv o přistoupení k dluhu 12 

19 Záměr pronájmu či výpůjčky pozemku p. č. 2711 s garáží 12 

20 Žádost o přednostní pronájem bytu 12 

21 Žádost o přednostní pronájem bytu 12 

22 Žádost o přednostní uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu v 

domě s pečovatelskou službou 

12 

23 Dodatky ke smlouvám o uzavření budoucí smlouvy o připojení 

elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 

0,4 kV pro akci “Smuteční obřadní síň a rozšíření hřbitova, 

Ostrava-Poruba” 

04 

24 Nedokončený dlouhodobý majetek 04 

25 Schválení změny Rozhodnutí o poskytnutí dotace z 

Integrovaného regionálního operačního programu na projekt 

“Komunitní centrum - VŠICHNI SPOLU” 

04 

26 Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního 

zařízení určeného k dodávce elektrické energie pro akci 

“Veřejné prostranství lokality Duha v Ostravě-Porubě” 

04 

27 Ozdravné pobyty žáků porubských základních škol ve školním 

roce 2019/2020 - vyhodnocení zadávacího řízení 

04 

28 Soutěž o návrh: Zámecký park v Ostravě-Porubě 04 

29 Zadávací řízení veřejné zakázky: Podzemní parkovací objekt ul. 

Budovatelská, Ostrava-Poruba (projektová dokumentace) 

04 

30 Zadávací řízení veřejné zakázky: Rekonstrukce objektu na ul. 

Dělnické č.p. 411 na Komunitní dům seniorů - objekt SO 02-04. 

04 

2 “Lepší přístup k výuce jazyků na ZŠ v Ostravě-Porubě” - část 

A) 

04 

3 Rekonstrukce objektu na ul. Dělnické čp.411 na Komunitní dům 

seniorů 

04 

32 Podnájem prostor v Mateřské škole Čtyřlístek, Ostrava-Poruba, 

Skautská 1082, příspěvkové organizaci 

10 

33 Předchozí souhlas s přenecháním prostor v příspěvkových 

organizacích městského obvodu Poruba 

10 

34 Souhlas zřizovatele s bezúplatným převodem majetku do 

vlastnictví příspěvkové organizace 

10 

35 Platy ředitelek mateřských škol, příspěvkových organizací 

zřizovaných statutárním městem Ostrava - městským obvodem 

10 
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36 Uzavření smlouvy o poskytování poradenských a konzultačních 

služeb 

10 

37 Zateplení podlahy půdy Základní školy Komenského 668, 

Ostrava-Poruba 

10 

38 Dohoda o vypořádání bezdůvodného obohacení s Ing. Luďkem 

Konečným 

06 

39 Dohoda o vypořádání bezdůvodného obohacení se společnosti 

REVISTAV, s.r.o. 

06 

40 Finanční příspěvek na opravu příjezdů ke garážím domu č. p. 

1993 na ulici Otakara Jeremiáše 

06 

41 Finanční příspěvek na opravu přístupového chodníku na ulici 

Alžírská před vchodem domu č. p. 1521 

06 

42 Finanční příspěvek na opravu přístupového chodníku na ulici K. 

Pokorného před vchodem domu č. p. 1551 

06 

43 Návrh na svěření 160 ks stojanů na kola na území městského 

obvodu Poruba do majetku městského obvodu Poruba 

06 

44 Souhlas s umístěním zvláštní zdravotní pomůcky pro osobu se 

zdravotním postižením 

06 

5 Smlouva o zajištění vybudování přeložky rozvodného tepelného 

zařízení a vzájemné součinnosti - úprava specifikace prací a 

povinností společnosti Veolia Energie ČR, a.s. 

06 

45 Dohoda o narovnání č. 2019/11/0581 k veřejnoprávní smlouvě o 

poskytnutí dotace č. 2019/11/0273 ze dne 15.05.2019 

08 

46 Návrh na odpis pohledávek 08 

47 Návrh rozpočtových úprav 08 

48 Smlouva o inkasu 08 

49 Podání žádosti o dotaci pro projekt “Výstavní rok 2020 v Galerii 

Dukla” v rámci výběrového dotačního řízení v programu 

“Kulturní aktivity” na podporu projektů profesionálního 

výtvarného umění na rok 2020 

22 

50 Vyhodnocení výběrového řízení na udělení dotace pro rok 2019 

- Komise pro rozvoj kultury Rady městského obvodu Poruba 

22 

51 Vyhodnocení výběrového řízení na udělení dotací pro rok 2019 - 

Komise pro sport a volnočasové aktivity RMOb Poruba 

22 

52 Poskytnutí peněžitého daru 14 

53 Neupotřebitelný movitý majetek 13 

4 Zapojení do projektu “Podpora služeb sociální prevence 3” - 

dodatek č. 1 ke smlouvě 

13 

54 Zahraniční pracovní cesta - Mnichov, Německo 01 

55 Kontrola plnění usnesení 01 

1 Zřízení kamerového systému pro oblast ulic Dvorní x 17. 

listopadu v Ostravě - Porubě 

10 

31 Dodatek č. 7 ke smlouvě o poskytování služby elektronických 

komunikací číslo 2015/05/23/0012 

10 

                

Materiál č. 1 - Informace o soudním řízení vedeném u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 

19 C 197/2017 

 

Dle předloženého návrhu usnesení. 
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Hlasování: 10-0-0 

Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 721/RMOb1822/18 

 

Materiál č. 2 - Náhrada za škody na zdraví 

 

Dle předloženého návrhu usnesení. 

 

Hlasování: 10-0-0 

Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 722/RMOb1822/18 

 

Materiál č. 3 - Souhlas s umístěním a se vstupem na pozemky pro stavbu “Rekonstrukce 

vodovodu ul. V Zahradách” v k. ú. Poruba 

 

Dle předloženého návrhu usnesení. 

 

Hlasování: 10-0-0 

Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 723/RMOb1822/18 

 

Materiál č. 4 - Stavba “Ostrava-Poruba, Dělnická 411/29, NNk, IV-12-8016144” 

 

Dle předloženého návrhu usnesení. 

 

Hlasování: 10-0-0 

Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 724/RMOb1822/18 

 

Materiál č. 5 - Stavba “Přístavba bytového domu Ukrajinská 1439/14, 16, Ostrava-Poruba” 

 

Dle předloženého návrhu usnesení. 

 

Hlasování: 10-0-0 

Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 725/RMOb1822/18 

 

Materiál č. 6 - Stavba “Stavební úpravy a přístavba bytového domu Ukrajinská 

1435/6,8,10,12, 708 00 Ostrava-Poruba” 

 

Dle předloženého návrhu usnesení. 

 

Hlasování: 10-0-0 

Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 726/RMOb1822/18 

 

Materiál č. 7 - Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce (sluneční hodiny) 

 

Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D. – chtěla bych nahlásit chybu v důvodové zprávě,                     

a to v předposledním odstavci zdola, kde je konstatováno, že komise pro architektonický                        

a urbanistický rozvoj doporučuje „nesouhlasit“. Zatím co z výpisu ze zápisu z té komise                          

je napsáno, že komise souhlasila. Takže tam nastala chyba,  rozpor, co komise doporučuje. Takže 

v důvodové zprávě „nesouhlasit“ by mělo být opraveno na „souhlasit“. Předpokládám,                            

že v usnesení to nic nemění.  

Mgr. Fiala – zrovna z těchto důvodu tam nechci dávat odkazy na důvodovou zprávu. Usnesení 

počítá s prodloužením doby a s odkazem na ten dodatek a tam je všechno v pořádku.  
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Dle předloženého návrhu usnesení a upravené důvodové zprávy. 

 

Hlasování: 10-0-0 

Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 727/RMOb1822/18 

 

Materiál č. 8 - Záměr pronájmu pozemku p.č. 2431 v k.ú. Poruba, obec Ostrava - pod garáží 

 

Dle předloženého návrhu usnesení. 

 

Hlasování: 10-0-0  

Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 728/RMOb1822/18 

 

Materiál č. 9 - Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 1324/1, k.ú. Poruba, obec Ostrava, 

stavba roštové rampy pro ZTP 

 

Dle předloženého návrhu usnesení. 

 

Hlasování: 10-0-0 

Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 729/RMOb1822/18 

 

Materiál č. 10 - Změna usnesení č. 670/RMOb1822/17 ze dne 26.7.2019 

 

Dle předloženého návrhu usnesení. 

 

Hlasování: 10-0-0 

Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 730/RMOb1822/18 

 

Materiál č. 11 - Dohoda o skončení nájmu bytu 

 

Dle předloženého návrhu usnesení. 

 

Hlasování: 10-0-0 

Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 731/RMOb1822/18 

 

Materiál č. 12 - Dohoda o skončení nájmu bytu a žádost o přednostní pronájem bytu 

 

Usnesení Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Poruba: 

Doporučuje variantu A. 

Souhlasit s rozhodnutím uzavřít: 

- dohodu o skončení nájmu bytu č. 255 o velikosti 1+1 na Havlíčkově náměstí č. 741/12 

v Ostravě-Porubě s panem XXXXX XXXXXXX, ke dni 31. 8. 2019, 

- přednostně nájemní smlouvu na pronájem bytu č. 1408/5 o velikosti 1+2 v ulici Karla 

Pokorného č. 1408/10  v Ostravě-Porubě s panem XXXXX XXXXXXX s účinností                             

od 1. 9. 2019, doba nájmu určitá, 12 měsíců, výše nájemného 70 Kč/m
2
/měsíc, za podmínky,                  

že žadatel před uzavřením nájemní smlouvy uzavře smlouvu zakládající povinnost složit 

peněžní prostředky ve výši 38.950 Kč, 

- smlouvu o přistoupení k dluhu s panem XXXXX XXXXXXX, kterou tento žadatel na straně 

přistupujícího dlužníka přistoupí k dluhům váznoucím na bytovém fondu                                              

ve vlastnictví SMO, svěřeného MOb Poruba, ve výši 38.950 Kč. 

Dle důvodové zprávy. 
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5-1-2 

Doporučuje variantu B. 

Souhlasit s rozhodnutím uzavřít: 

- dohodu o skončení nájmu bytu č. 255 o velikosti 1+1 na Havlíčkově náměstí č. 741/12 

v Ostravě-Porubě s panem XXXXX XXXXXXX, ke dni 31. 8. 2019, 

- přednostně nájemní smlouvu na pronájem bytu č. 1408/5 o velikosti 1+2 v ulici Karla 

Pokorného č. 1408/10  v Ostravě-Porubě s panem XXXXX XXXXXXX s účinností                          

od 1. 9. 2019, doba nájmu určitá, 12 měsíců, výše nájemného 70 Kč/m
2
/měsíc. 

Dle důvodové zprávy. 

3-1-4 

Usnesení Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Poruba nebylo přijato. 

 

Dle předloženého návrhu usnesení – varianta A. 

 

Hlasování: 9-0-1 

Mgr. Zuzana Bajgarová                                ANO 2011 Pro 

Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D.        ANO 2011 Pro 

Mgr. Petra Brodová, MPA            ANO 2011 Pro 

Eliška Konieczná                                          ANO 2011 Pro 

Bc. Miroslav Otisk, MSc., MBA                  ANO 2011 Pro 

Zdeněk Rodek ANO 2011 Pro 

Mgr. et Bc. Vojtěch Curylo, DiS. KDU-ČSL Omluven 

Jan Dekický ODS Pro 

Petr Jedlička ODS Pro 

Ing. Jiří Rajnoch                                   Piráti Zdržel se 

Mgr. Martin Tomášek, Ph.D. Piráti Pro 

Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 732/RMOb1822/18 

 

Materiál č. 13 - Nabídka předkupního práva - garáž na poz. p. č. 2355, ul. V Zahradách 

 

Usnesení Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Poruba: 

Doporučuje variantu A. 

Souhlasit s rozhodnutím o využití předkupního práva ke stavbě bez č. p./č. ev. - garáže, stojící na 

pozemku p. č. 2355 ve vlastnictví SMO, svěřeném MOb Poruba: 

- prodávající: XXXXXXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX 

XXXXXXX XXXXXXXXX. 

- kupní cena: 150.000 Kč. 

Dle důvodové zprávy. 

5-0-3 

Doporučuje variantu B. 

Souhlasit s rozhodnutím o nevyužití předkupního práva ke stavbě bez č. p./č. ev. - garáže, ve 

vlastnictví XXXXXXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX 

XXXXXXX XXXXXXXXX, stojící na pozemku p. č. 2355 ve vlastnictví SMO, svěřeném MOb 

Poruba. 

Dle důvodové zprávy. 

3-2-3 

Usnesení Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Poruba nebylo přijato. 

 

Dle předloženého návrhu usnesení – varianta A. 
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Hlasování: 10-0-0 

Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 733/RMOb1822/18 

 

Materiál č. 14 - Nabídka předkupního práva - garáž na pozemku p. č. 2438 ul. V Zahradách 

 

Usnesení Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Poruba: 

Doporučuje souhlasit s rozhodnutím o využití předkupního práva ke stavbě bez č. p./č. ev. - garáž, 

stojící na pozemku p. č. 2438, ve vlastnictví SMO, svěřeném MOb Poruba: 

- prodávající: Mgr. Jana Šatavová jako insolvenční správkyně dlužníka XXXXXX XXXXXX, 

trvale bytem XXXXXXXX XXXXXXXX  XXXXXX, XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX, 

- kupní cena: 115.000 Kč. 

Dle důvodové zprávy. 

 

Dle předloženého návrhu usnesení – varianta A. 

 

Hlasování: 10-0-0  

Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 734/RMOb1822/18 

 

Materiál č. 15 - Nabytí garáže na pozemku p. č. 2725 ul. Nad Porubkou 

 

Usnesení Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Poruba: 

Doporučuje souhlasit s rozhodnutím úplatně nabýt stavbu bez č. p./č. ev. - garáž, stojící na 

pozemku p. č. 2725, ve vlastnictví SMO, svěřeném MOb Poruba: 

- prodávající: XXX XXXXX XXXXXXXXXXXX, trvale bytem X XXXX XXXX, XXX XX 

XXXXXX XXX XXXXXXXXXX 

- kupní cena: 130.000 Kč. 

Dle důvodové zprávy. 

 

Dle předloženého návrhu usnesení. 

 

Hlasování: 10-0-0 

Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 735/RMOb1822/18 

 

Materiál č. 16 - Nabytí garáže na pozemku p. č. 2738 ul. Nad Porubkou 

 

Usnesení Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Poruba: 

Doporučuje souhlasit s rozhodnutím úplatně nabýt stavbu bez č. p./č. ev. - garáž, stojící na 

pozemku p. č. 2738, ve vlastnictví SMO, svěřeném MOb Poruba: 

- prodávající: manželé XXXXXX XXXXXXX, trvale bytem XXXXXXX XXXXX, XXXXX  

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX a XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, trvale bytem 

XXXXXXXXX XXXXX, XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX, 

- kupní cena: 125.000 Kč. 

Dle důvodové zprávy. 

 

Dle předloženého návrhu usnesení. 

 

Hlasování: 10-0-0 

Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 736/RMOb1822/18 

 

Materiál č. 17 - Nabytí garáže na pozemku p. č. 802 ul. Skautská 
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Usnesení Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Poruba: 

Doporučuje souhlasit s rozhodnutím úplatně nabýt podíl ve výši 1/2 na stavbě bez č. p./č. ev. - 

garáže, stojící na pozemku p. č. 802, ve vlastnictví SMO, svěřeném MOb Poruba: 

- prodávající: manželé XXXXXXX XXXXXXX a XXX XXX XXXXXX, oba trvale bytem 

XXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXX XXXXXXX XXXXXX, 

- kupní cena: 105.000 Kč. 

Dle důvodové zprávy. 

 

p. Dekický – navrhuji v bodě 2) návrhu usnesení doplnit částku, kupní cenu ve výši 80 000,00 Kč. 

Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D. – na jednání jsme se dohodli na nižší částce.  

 

Dle upraveného návrhu usnesení.   

 

Hlasování: 10-0-0 

Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 737/RMOb1822/18 

 

Materiál č. 18 - Uzavření smluv o přistoupení k dluhu 

 

Usnesení Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Poruba: 

Doporučuje souhlasit s rozhodnutím o uzavření smluv o přistoupení k dluhu s níže uvedenými 

fyzickými osobami, které na straně přistupujícího dlužníka přistoupí k dluhům váznoucím na 

bytovém fondu ve vlastnictví SMO, svěřeném MOb Poruba v nabízené výši: 

- XXXXXXX XXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXX XXXXXX v XXXXXXXX 

XXXXXXX, nabízená částka 120.000 Kč, 

- XXXXX XXXXXX, bytem XXXXXXXX XXXXXX v XXXXXXXX XXXXXXX, nabízená 

částka 40.000 Kč. 

Dle důvodové zprávy. 

 

Dle předloženého návrhu usnesení. 

 

Hlasování: 10-0-0 

Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 738/RMOb1822/18 

 

Materiál č. 19 - Záměr pronájmu či výpůjčky pozemku p. č. 2711 s garáží 

 

Usnesení Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Poruba: 

Doporučuje variantu A. 

Souhlasit s rozhodnutím o záměru pronajmout pozemek p. č. 2711, o výměře 21 m
2
, jehož součástí 

je stavba bez č. p./č. ev. - garáž, vše v k. ú. Poruba, obec Ostrava: 

- nájemce: XXXXX XXXXXXX, trvale bytem XXX XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXX 

XXXXXXX XXXXXXX 

- účinnost: od 1. 11. 2019, 

- na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a výší nájemného ...... Kč/měsíc. 

Dle důvodové zprávy. 

                 0-0-0 

Doporučuje variantu B. 

Souhlasit s rozhodnutím o záměru vypůjčit pozemek p. č. 2711, o výměře 21m
2
, jehož součástí je 

stavba bez č. p./č. ev. - garáž, vše v k. ú. Poruba, obec Ostrava Petru Gajdošovi, trvale bytem Nad 

Porubkou 2174/44, 708 00 Ostrava-Poruba, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou. 

Dle důvodové zprávy. 
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              0-0-0 

 

FV navrhuje stáhnout předložený materiál z dnešního jednání a doporučuje příslušnému 

místostarostovi, aby ještě jednal s panem Gajdošem o možnosti pronájmu autoservisu na 

dobu určitou. 

 

p. Dekický – navrhuji ve variantě A v bodě 3) doplnit výše nájemného 1 000,00 Kč/ měsíc.  

Mgr. Bajgarová – jak to souvisí s tou včerejší debatou, že se má s ním začít jednat o tom,                         

že by se mu pronajal i ten zbytek?  

p. Dekický – já jsem nebyl u Vaší včerejší debaty, nicméně, když jsme se o tom ráno bavili,                  

tak víceméně to přiklonění k variantě pronájmu garáže, kterou dneska má ve výpůjčce místo toho 

pronájmu autoservisu, je z toho důvodu, že jsme mu dva krát navrhli nějakou částku, kterou                  

on  neakceptoval a z důvodu nějakých budoucích vyjednávání s jinými nájemci, kdybychom teď 

přistoupili na jeho požadavek, tzn. tu částku 20 000,00 Kč/měsíc, kterou nabízí, tak bychom                   

si mohli v jiných vyjednáváních oslabit situaci, protože by žadatele věděli, že když si dlouhodobě 

budou trvat na nějaké nízké ceně, tak se může stát, že nakonec to budeme akceptovat. Prostě                    

již dva krát Finanční výbor Zastupitelstva městského obvodu Poruba doporučil nějakou částku, 

kterou neakceptoval, takže jdeme do toho, že mu pronajmeme něco úplně jiného.  

Mgr. Bajgarová – takto jsem to úplně tak nemyslela. Za prvé jsem na tu reakci včera říkala,                      

že se mi rozhodně nejedná o to, že bychom mu měli něco pronajmout za 20 000,00 Kč,                           

ale že je to o ceně, o jednání. Pokud někdo někomu nabízí 65 tisíc Kč a někdo 20 tisíc Kč,                       

tak je to otázka sednout si s někým k vyjednávacímu stolu a bavit se s ním o tom. Teď je to o tom, 

že včera jste mi tvrdili, že průměrné ceny jsou 700,00 Kč a v této chvíli nabízíte 1 000,00 Kč.                  

A zase nevím, jestli se bavíme o cenách, které jsou s ním nějakým způsobem jednané, nebo 

navrhujeme něco, na co není nikdo ochoten přistoupit.  Ať zase neschvalujeme něco, na co není 

nikdo ochoten přistoupit. A myslím si, že ono není účelné pořád dokola schvalovat něco, i když si 

myslíme, že je to super, ale nikdo na to nekývne. To je pak ztráta času.  

Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D. – v podstatě to říkáte podobně, ale každý trochu jinak. 

Ano, záměr je takový, že nechceme pronajímat za 20 000 Kč autoservis a on nepřistupuje                       

na nabídku  65 0000,00 Kč/měsíčně nebo kolik tam bylo. Lze znovu s ním otevřít jednání, jestli                 

se nedohodneme na nějaké částce uprostřed. Pokud to nepůjde, tak to nepůjde. Nicméně, když 

budeme jednat, za to nic nedáme. To je jedna věc. A co se týká té garáže, tak v diskuzi před radou 

vyplynulo, že těch 1 000,00 Kč není v té lokalitě nic přemrštěného, nicméně to ještě doplní pan 

místostarosta Dekický.  

p. Dekický  –   částka 20 000,00 Kč je výsledek jednání s ním, kdy on tu částku stanovil jako strop, 

přes který lidově řečeno „nejede vlak“. On není ochoten nám dát za autoservis víc než 20 000,00 

Kč, tzn. jednání proběhla a co se týče garáže, tak on přišel s požadavkem na výpůjčku garáže, tak 

jak to má teď. Já jsem ho upozornil, že vzhledem k tomu, za jakých podmínek jsme nabývali 

autoservis, si myslím, že výpůjčka není vhodná, ať počítá s pronájmem, a ta 1 000,00 Kč je s ním 

předjednána. Tzn. samozřejmě může se stát, že on si mezitím vyřešil situaci jinak, protože on 

deklaroval, že hledá alternativní umístění pro autoservis. Takže může se stát, že smlouvu s námi 

neuzavře, ale není to z důvodu ceny, ale z důvodu toho, že by si našel jiné řešení. Je to 

předjednané.   

 

Dle upraveného návrhu usnesení – varianta A. 

 

Hlasování: 10-0-0 

Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 739/RMOb1822/18 

 

Materiál č. 20 - Žádost o přednostní pronájem bytu 
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Dle předloženého návrhu usnesení – varianta A. 

 

Hlasování: 10-0-0 

Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 740/RMOb1822/18 

 

Materiál č. 21 - Žádost o přednostní pronájem bytu 

 

Usnesení Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Poruba: 

Doporučuje variantu A. 

Souhlasit s rozhodnutím uzavřít:  

- přednostně nájemní smlouvu na pronájem bytu č. 8 o velikosti 1+4 v ulici U Oblouku č. 501/6                     

v Ostravě-Porubě s paní XXXXXXXX XXXXXXXXX, s účinností od 1. 9. 2019, doba nájmu 

určitá, 12 měsíců, výše nájemného 70 Kč/m
2
/měsíc, za podmínky, že žadatelka před uzavřením 

nájemní smlouvy uzavře smlouvu zakládající povinnost složit peněžní prostředky ve výši 

90.000 Kč, 

- smlouvu o přistoupení k dluhu s paní XXXXXXXX XXXXXXXXX, kterou tato žadatelka                        

na straně přistupujícího dlužníka přistoupí k dluhům váznoucím na bytovém fondu ve 

vlastnictví SMO, svěřeného MOb Poruba, ve výši 90.000 Kč. 

Dle důvodové zprávy. 

0-0-0 

Doporučuje variantu B. 

Souhlasit s rozhodnutím uzavřít přednostně nájemní smlouvu na pronájem bytu č. 8 o velikosti 1+4 

v ulici U Oblouku č. 501/6 v Ostravě-Porubě s paní XXXXXXXX XXXXXXXXX, s účinností                      

od 1. 9. 2019, doba nájmu určitá, 12 měsíců, výše nájemného 70 Kč/m
2
/měsíc. 

Dle důvodové zprávy. 

0-0-0 

Finanční výbor Zastupitelstva městského obvodu Poruba navrhuje stáhnout předložený 

materiál z dnešního jednání a doporučuje navrhnout vyšší částku za přistoupení k dluhu, než 

je uvedeno v návrhu usnesení, případně pronajmout standartním způsobem. 

 

Materiál č. 21 „Žádost o přednostní pronájem bytu“ byl stažen z programu 18. schůze Rady 

městského obvodu Poruba konané dne 23.08.2019. 

 

Materiál č. 22 - Žádost o přednostní uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu v domě s 

pečovatelskou službou 

 

Dle předloženého návrhu usnesení. 

 

Hlasování: 10-0-0 

Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 741/RMOb1822/18 

 

Materiál č. 23 - Dodatky ke smlouvám o uzavření budoucí smlouvy o připojení elektrického 

zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV pro akci “Smuteční obřadní síň a 

rozšíření hřbitova, Ostrava-Poruba” 

 

Dle předloženého návrhu usnesení. 

 

Hlasování: 10-0-0 

Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 742/RMOb1822/18 
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Materiál č. 24 - Nedokončený dlouhodobý majetek 

 

Dle předloženého návrhu usnesení. 

 

Hlasování: 10-0-0 

Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 743/RMOb1822/18 

 

Materiál č. 25 - Schválení změny Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného 

regionálního operačního programu na projekt “Komunitní centrum - VŠICHNI SPOLU” 

 

Dle předloženého návrhu usnesení. 

 

Hlasování: 10-0-0 

Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 744/RMOb1822/18 

 

Materiál č. 26 Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení 

určeného k dodávce elektrické energie pro akci “Veřejné prostranství lokality Duha v 

Ostravě-Porubě” 

 

Dle předloženého návrhu usnesení. 

 

Hlasování: 10-0-0 

Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 745/RMOb1822/18 

 

Materiál zvláštní povahy č. 27 - Ozdravné pobyty žáků porubských základních škol ve 

školním roce 2019/2020 - vyhodnocení zadávacího řízení 

 

Dle předloženého návrhu usnesení. 

 

Hlasování: 10-0-0 

Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 746/RMOb1822/18 

 

Materiál zvláštní povahy č. 28 - Soutěž o návrh: Zámecký park v Ostravě-Porubě 

 

Dle předloženého návrhu usnesení. 

 

Hlasování: 10-0-0 

Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 747/RMOb1822/18 

 

Materiál zvláštní povahy č. 29 - Zadávací řízení veřejné zakázky: Podzemní parkovací objekt 

ul. Budovatelská, Ostrava-Poruba (projektová dokumentace) 

 

Mgr. Petra Brodová, MPA –   navrhuji změnu v materiálu. Bude se to týkat specifikace předmětu 

veřejné zakázky a termínu plnění veřejné zakázky. Změny se týkají důvodové zprávy, přílohy               

číslo 1 zadávací dokumentace, přílohy číslo 10 – návrh smlouvy a její přílohy                                    

č. 2 – harmonogram. Konkrétní znění změn mají k dispozici členové Rady městského obvodu 

Poruba v písemné podobě. Takže já navrhuji schválit materiál s těmito změnami a také navrhuji 

v bodě 2) návrhu usnesení upravit, že se rozhoduje „dle upravené důvodové zprávy“. 

      

Dle upraveného návrhu usnesení a upravené důvodové zprávy. 
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Hlasování: 10-0-0 

Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 748/RMOb1822/18 

 

Materiál  zvláštní  povahy č. 30 - Zadávací řízení veřejné zakázky: Rekonstrukce objektu na 

ul. Dělnické č.p. 411 na Komunitní dům seniorů - objekt SO 02-04 

 

Dle předloženého návrhu usnesení. 

 

Hlasování: 10-0-0 

Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 749/RMOb1822/18 

 

Mgr. Fiala – ještě se vrátím k předchozímu materiálu, nevím přesně, nemám podklady,                        

jak se tam mění ty termíny, nebude třeba změnit ukládací část v bodě 4) návrhu usnesení,                      

tzn. předložit Radě městského obvodu Poruba zprávu o hodnocení nabídek. Je tam termín 

01.11.2019. Jestli to vyjde s tím posunem? 

Mgr. Petra Brodová, MPA –   ano, vyjde to.  

 

Přínos  zvláštní  povahy č. 2 - “Lepší přístup k výuce jazyků na ZŠ v Ostravě-Porubě” - část 

A) 

 

Dle předloženého návrhu usnesení. 

 

Hlasování: 10-0-0 

Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 750/RMOb1822/18 

 

Přínos zvláštní povahy č. 3 - Rekonstrukce objektu na ul. Dělnické čp.411 na Komunitní dům 

seniorů 

 

Dle předloženého návrhu usnesení. 

 

Hlasování: 10-0-0 

Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 751/RMOb1822/18 

 

Materiál č. 32 - Podnájem prostor v Mateřské škole Čtyřlístek, Ostrava-Poruba, Skautská 

1082, příspěvkové organizaci 

 

Dle předloženého návrhu usnesení. 

 

Hlasování: 10-0-0 

Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 752/RMOb1822/18 

 

Materiál č. 33 - Předchozí souhlas s přenecháním prostor v příspěvkových organizacích 

městského obvodu Poruba 

 

Dle předloženého návrhu usnesení. 

 

Hlasování: 10-0-0 

Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 753/RMOb1822/18 

 

Materiál č. 34 - Souhlas zřizovatele s bezúplatným převodem majetku do vlastnictví 

příspěvkové organizace 
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Dle předloženého návrhu usnesení. 

 

Hlasování: 10-0-0 

Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 754/RMOb1822/18 

 

Materiál zvláštní povahy č. 35 - Platy ředitelek mateřských škol, příspěvkových organizací 

zřizovaných statutárním městem Ostrava - městským obvodem Poruba 

 

Dle předloženého návrhu usnesení. 

 

Hlasování: 10-0-0 

Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 755/RMOb1822/18 

 

Materiál zvláštní povahy č. 36 - Uzavření smlouvy o poskytování poradenských a 

konzultačních služeb 

 

Dle předloženého návrhu usnesení. 

 

Hlasování: 9-0-1  

Mgr. Zuzana Bajgarová                                ANO 2011 Pro 

Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D.        ANO 2011 Pro 

Mgr. Petra Brodová, MPA            ANO 2011 Pro 

Eliška Konieczná                                          ANO 2011 Pro 

Bc. Miroslav Otisk, MSc., MBA                  ANO 2011 Pro 

Zdeněk Rodek ANO 2011 Pro 

Mgr. et Bc. Vojtěch Curylo, DiS. KDU-ČSL Omluven 

Jan Dekický ODS Zdržel se 

Petr Jedlička ODS Pro 

Ing. Jiří Rajnoch                                   Piráti Pro 

Mgr. Martin Tomášek, Ph.D. Piráti Pro 

 

Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 756/RMOb1822/18 

 

Materiál zvláštní povahy č. 37 - Zateplení podlahy půdy Základní školy Komenského 668, 

Ostrava-Poruba 

 

Dle předloženého návrhu usnesení. 

 

Hlasování: 10-0-0 

Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 757/RMOb1822/18 

 

Materiál č. 38 - Dohoda o vypořádání bezdůvodného obohacení s Ing. Luďkem Konečným 

 

Dle předloženého návrhu usnesení. 

 

Hlasování: 10-0-0 

Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 758/RMOb1822/18 

 

Materiál č. 39 - Dohoda o vypořádání bezdůvodného obohacení se společnosti REVISTAV, 

s.r.o. 
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Dle předloženého návrhu usnesení. 

 

Hlasování: 9-0-0 

Mgr. Zuzana Bajgarová                                ANO 2011 Nehlasoval 

Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D.        ANO 2011 Pro 

Mgr. Petra Brodová, MPA            ANO 2011 Pro 

Eliška Konieczná                                          ANO 2011 Pro 

Bc. Miroslav Otisk, MSc., MBA                  ANO 2011 Pro 

Zdeněk Rodek ANO 2011 Pro 

Mgr. et Bc. Vojtěch Curylo, DiS. KDU-ČSL Omluven 

Jan Dekický ODS Pro 

Petr Jedlička ODS Pro 

Ing. Jiří Rajnoch                                   Piráti Pro 

Mgr. Martin Tomášek, Ph.D. Piráti Pro 

 

Mgr. Bajgarová  – žádám o úpravu hlasování – hlasovala jsem „pro“. 

 

Hlasování: 10-0-0 

Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 759/RMOb1822/18 

 

Materiál č. 40 - Finanční příspěvek na opravu příjezdů ke garážím domu č. p. 1993 na ulici 

Otakara Jeremiáše 

 

Dle předloženého návrhu usnesení – varianta A. 

 

Hlasování: 10-0-0  

Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 760/RMOb1822/18 

 

Materiál č. 41 - Finanční příspěvek na opravu přístupového chodníku na ulici Alžírská před 

vchodem domu č. p. 1521 

 

Dle předloženého návrhu usnesení – varianta A. 

 

Hlasování: 10-0-0 

Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 761/RMOb1822/18 

 

Materiál č. 42 - Finanční příspěvek na opravu přístupového chodníku na ulici K. Pokorného 

před vchodem domu č. p. 1551 

 

Dle předloženého návrhu usnesení – varianta A. 

 

Hlasování: 10-0-0 

Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 762/RMOb1822/18 

 

Materiál č. 43 - Návrh na svěření 160 ks stojanů na kola na území městského obvodu Poruba 

do majetku městského obvodu Poruba 

 

Dle předloženého návrhu usnesení. 

 

Hlasování: 10-0-0 

Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 763/RMOb1822/18 
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Materiál č. 44 - Souhlas s umístěním zvláštní zdravotní pomůcky pro osobu se zdravotním 

postižením 

 

Dle předloženého návrhu usnesení – varianta A. 

 

Hlasování: 10-0-0 

Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 764/RMOb1822/18 

 

Přínos č. 5 - Smlouva o zajištění vybudování přeložky rozvodného tepelného zařízení a 

vzájemné součinnosti - úprava specifikace prací a povinností společnosti Veolia Energie ČR, 

a.s. 

 

Dle předloženého návrhu usnesení. 

 

Hlasování: 10-0-0 

Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 765/RMOb1822/18 

 

Materiál č. 45 - Dohoda o narovnání č. 2019/11/0581 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 

dotace č. 2019/11/0273 ze dne 15.05.2019 

 

Usnesení Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Poruba: 

Doporučuje souhlasit s rozhodnutím o uzavření dohody o narovnání k veřejnoprávní smlouvě                          

o poskytnutí dotace. 

Dle důvodové zprávy. 

 

Dle předloženého návrhu usnesení. 

 

Hlasování: 10-0-0 

Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 766/RMOb1822/18 

 

Materiál č. 46 - Návrh na odpis pohledávek 

 

Usnesení Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Poruba: 

Doporučuje souhlasit s návrhem na odpis pohledávek za: 

- zaplacení nákladů pohřbu za zemřelými: 

- XXXXX XXXXXXXXXXX ve výši 6 095,-Kč, 

- XXXXXXXXX XXXXXXXXX ve výši 6 589,20 Kč, 

- XXXXXX XXXXXXX ve výši 3 395,40 Kč, 

- XXXXXXXXX XXXXXXXXX ve výši 6 095,- Kč, 

- neuhrazené stravné a částečný příspěvek Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Jana Šoupala 1611,                           

za Miloslavou Budíkovou ve výši 600,- Kč, 

- opravu výtahu za Bytovým družstvem Sokolovská 1177/14 ve výši 10 065,20 Kč, 

- nájem nebytových prostor a úhradu služeb za DOUBLE CROSS s.r.o. v likvidaci                                                  

ve výši 112 101,40 Kč. 

Dle důvodové zprávy. 

 

Dle předloženého návrhu usnesení. 

 

Hlasování: 10-0-0 

Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 767/RMOb1822/18 
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Materiál č. 47 - Návrh rozpočtových úprav 

 

Usnesení Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Poruba: 

Bere na vědomí a doporučuje ke schválení návrh rozpočtových úprav dle důvodové zprávy. 

 

Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D.– tam avizuji změnu v návrhu usnesení                                

v bodě 1)  a to v navržené částce u ODPA 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací, místo 

částky 3 mil. Kč, která je tam navržena, resp. 3 000 tis. Kč, navyšuje se to na 3 720 tis. se to 

navyšuje z důvodu koupě dat od mobilních operátorů a tím pádem na druhé straně opět                      

v bodě  1) je souhrnná částka je místo 4 690 tis. Kč, 5 410 tis. Kč, a to v položce 8115 – Změny 

stavů krátkodobých prostředků. 

 

Dle upraveného návrhu usnesení. 

 

Hlasování: 10-0-0 

Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 768/RMOb1822/18 

 

Materiál č. 48 - Smlouva o inkasu 

 

Usnesení Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Poruba: 

Doporučuje souhlasit s rozhodnutím o uzavření smlouvy o inkasu s Českou republikou                              

- Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, předmětem které je úhrada správního poplatku 

za přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu práva k nemovitosti podaného Katastrálnímu 

úřadu. 

Dle důvodové zprávy. 

 

Dle předloženého návrhu usnesení. 

 

Hlasování: 10-0-0 

Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 769/RMOb1822/18 

 

Materiál č. 49 Podání žádosti o dotaci pro projekt “Výstavní rok 2020 v Galerii Dukla” v 

rámci výběrového dotačního řízení v programu “Kulturní aktivity” na podporu projektů 

profesionálního výtvarného umění na rok 2020 

 

Usnesení Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Poruba: 

Doporučuje souhlasit se schválením: 

–  předfinancování projektu "Výstavní rok 2020 v Galerii Dukla" ve výši celkových    

    předpokládaných nákladů, tj. 700 000 Kč včetně DPH, 

– spolufinancování projektu "Výstavní rok 2020 v Galerii Dukla" ve výši 30% z celkových 

uznatelných  nákladů, tj. 210 000 Kč včetně DPH. 

Dle důvodové zprávy. 

 

Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D. – avizuji změnu návrhu usnesení a to v bodě 4),                         

kde je napsáno …….ve výši 30 %.........a my tam potřebujeme provést úpravu  ……v minimální 

výši 30 % ……. Protože se může stát, že dotace od Ministerstva kultury nebude v plné výši                  

70 %, ale bude v částce nižší. 

 

Dle upraveného návrhu usnesení. 

 

Hlasování: 10-0-0 
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Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 770/RMOb1822/18 

 

Materiál č. 50 - Vyhodnocení výběrového řízení na udělení dotace pro rok 2019 - Komise pro 

rozvoj kultury Rady městského obvodu Poruba 

 

Dle předloženého návrhu usnesení. 

 

Hlasování: 10-0-0 

Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 771/RMOb1822/18 

 

Materiál č. 51 - Vyhodnocení výběrového řízení na udělení dotací pro rok 2019 - Komise pro 

sport a volnočasové aktivity RMOb Poruba 

 

Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D. – navrhuji změnu a to v bodě číslo 3) návrhu usnesení, 

……..rozhodla o poskytnutí dotace ve výši 20 000,- Kč…….., tak já poprosím o změnu                        

na 50 000,- Kč. A to je u zahrádkářů. Je to z důvodu některých dalších informací, které jsme 

naznali přímo na místě a zjistili jsme doplňující informace přímo na místě po konzultaci                         

se zahrádkáři. 

Mgr. Fiala – nenastane pak problém s neuznatelnými náklady, jak jsme se bavili tento týden? 

Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D. –  vím,  nejde o investice, ale o opravu. Je to v pořádku. 

  

Dle upraveného návrhu usnesení. 

 

Hlasování: 9-0-1  

Mgr. Zuzana Bajgarová                                ANO 2011 Zdržel se 

Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D.        ANO 2011 Pro 

Mgr. Petra Brodová, MPA            ANO 2011 Pro 

Eliška Konieczná                                          ANO 2011 Pro 

Bc. Miroslav Otisk, MSc., MBA                  ANO 2011 Pro 

Zdeněk Rodek ANO 2011 Pro 

Mgr. et Bc. Vojtěch Curylo, DiS. KDU-ČSL Omluven 

Jan Dekický ODS Pro 

Petr Jedlička ODS Pro 

Ing. Jiří Rajnoch                                   Piráti Pro 

Mgr. Martin Tomášek, Ph.D. Piráti Pro 

 

Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 772/RMOb1822/18 

 

Materiál č. 52 - Poskytnutí peněžitého daru 

 

Dle předloženého návrhu usnesení – varianta A. 

 

Hlasování: 10-0-0 

Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 773/RMOb1822/18 

 

Materiál č. 53 - Neupotřebitelný movitý majetek 

 

Dle předloženého návrhu usnesení. 

 

Hlasování: 10-0-0 

Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 774/RMOb1822/18 
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Přínos č. 4 - Zapojení do projektu “Podpora služeb sociální prevence 3” - dodatek č. 1 ke 

smlouvě 

 

Dle předloženého návrhu usnesení. 

 

Hlasování: 10-0-0 

Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 775/RMOb1822/18 

 

Materiál č. 54 - Zahraniční pracovní cesta - Mnichov, Německo 

 

Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D. – navrhuji do důvodové zprávy doplnit 40 %, podle 

vnitřního předpisu. A tím pádem dle upravené důvodové zprávy.  

 

Dle předloženého návrhu usnesení a upravené důvodové zprávy. 

 

Hlasování: 10-0-0  

Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 776/RMOb1822/18 

 

Materiál č. 55 - Kontrola plnění usnesení 

 

Dle předloženého návrhu usnesení. 

 

Hlasování: 10-0-0 

Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 777/RMOb1822/18 

 

Přínos zvláštní povahy č. 1 - Zřízení kamerového systému pro oblast ulic Dvorní x 17. 

listopadu v Ostravě - Porubě 

 

Mgr. Martin Tomášek, Ph.D. – nejdřív by mě zajímalo, jestli jsme prověřili i tu možnost 

nevybudovat samostatný sloup, na který bude umístěn kamerový systém, zda by nebylo možné 

využít stávajícího veřejného osvětlení, případně budov, které by umožňovaly monitorovat to okolí 

ulice Dvorní. 

Ing. Gregor – celé je to nastaveno tak, že vlastně tyto záležitosti technické řeší dodavatel 

technologie, tzn. že ze strany obecního úřadu přijde požadavek na monitorování té či oné lokality a 

Ovanet řeší technické věci, tzn. odkud dostat elektřinu, kam dát kamery tak, aby to mělo smysl a 

bylo vidět to co chceme vidět a jak od tam dostat signál pryč. Což jsou tři věci, které třeba jdou 

proti sobě a někdy jsou neřešitelné. V tomto případě to bylo tak, že vlastně se to táhne od roku 

2017, kdy vlastně vznikl jakýsi plán ve spolupráci s Residomem na monitoring celého 17. 

listopadu od Domu sester až po Slovan. To je první místo, které by se teďka udělalo. Za účelem 

ochrany majetku jak našeho tak Residoma, k udržení jakéhosi veřejného pořádku ve smyslu jako 

malování grafiti po stěnách a Policie se přidala s tím, že je to zajímá z hlediska monitoringu 

dopravy právě na této komunikaci, která je naprosto šílená. Takže vznikl jakýsi plán, to je první 

místo, které se dělá, čili Ovanet přistoupil potom k tomu, že jsme řekli ano, první uděláme tu 

Dvorní, tak aby bylo vidět ke křižovatce ke Slovanu po komunikaci ke křižovatce směrem 

k Hlavní třídě po komunikaci zároveň, aby bylo vidět podél domů, které jsou od Residoma, čili ten 

chodník, který je mezi zeleným pásem, stromy a těmi domy, no a zároveň do ulice Dvorní, když 

už, ať už je vidět i tam. No a jediný bod, který to splňuje, musely být ty kamery na 4 různých  

místech, teď tam budou 3 kamery na třech různých místech a byl by problém s napájením a byl by 

problém s přenosem dat a nebo po nějakých dlouhých jednáních, Ovanet to řešil zdlouhavě, proto 

to trvá taky rok a půl, než se domluvili vůbec na tom, jak tam dostat elektřinu. Čili nějaký přívod 

z ČEZu, z domu, který je přilehlý, zezadu z dvora dát do pilířku, kde bude teda ukončen ten 
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přívod, a tam se napojí oni, postaví se stožár, na kterém budou ty kamery tak, aby byly splněny ty 

rozvodové poměry, které to má splňovat. Výsledek je tady toto. Trvalo to rok a půl. Na těch 

domech by to být nemohlo Ovanet by asi nedostal napájení, ty domy jsou komplikované. 

Napojením by tam asi šlo dostat, signál už by byl asi problém a hlavně by byl problém v tom, že 

by bylo vidět pouze na ten chodník a na ulici vůbec, protože je tam ta hradba stromů. 

 

Dle předloženého návrhu usnesení. 

 

Hlasování: 10-0-0 

Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 778/RMOb1822/18 

 

Materiál č. 31 - Dodatek č. 7 ke smlouvě o poskytování služby elektronických komunikací 

číslo 2015/05/23/0012 

 

Mgr. Bajgarová – my už neřešíme to, že to bude na sloupech veřejného osvětlení (dále jen VO)                    

na čemž se celá záležitost na dva roky zasekla? 

Ing. Gregor – na VO to lze umístit pouze tehdy, když jde proud do VO a ten jde jenom v noci.  

Mgr. Bajgarová – toto umožnění se přece řešilo se společnosti Ostravské komunikace a oni nám            

na to nechtěli kývnout kvůli sazbám. To jsme řešili dva roky, že toto je největší problém.                       

Teď už to nepotřebujeme? 

Ing. Gregor – ne, už to nepotřebujeme. Byla úvaha, že kamera bude jakoby naproti pod VŠB-TU. 

Pak se zjistilo, že to nevyhovuje že vlastně stromy podél chodníků brání výhledu. Prostě hráli si 

s tím dlouho. Napájení z VO se využije někde jinde. Už se konec konců využívá u oblouku.  

 

Dle předloženého návrhu usnesení. 

 

Hlasování: 10-0-0 

Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 779/RMOb1822/18 

 

18. schůze Rady městského obvodu Poruba byla ukončena v 10:37 hodin. 

 

V Ostravě-Porubě, dne 23.08.2019 

 

 

Zapsala: Ing. Pavla Majerová, odbor vnitřních věcí 

 

 

 

 

 

Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D. 

starostka Městského obvodu Poruba 

 

 

 

 

 

Bc. Miroslav Otisk, MSc., MBA                                                 

místostarosta Městského obvodu Poruba 

 

 

Příloha zápisu: 

1. Usnesení z 18. schůze Rady městského obvodu Poruba v neanonymizované verzi (pouze pro 

členy Rady městského obvodu Poruba 


