
STATUT ÁRNÍ MĚSTO OSTRAV A 

MĚSTSKÝ OBVOD PORUBA 

ZÁPIS 

z průběhu 2. schůze Rady městského obvodu Poruba 
ze dne 07.12.2018 

2. schůze Rady městského obvodu Poruba byla zahájena dne 07.12.2018 v 9.05 hodin. 
Zahájila a řídila Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D., místostarostka. 

Omluven: Ing. Libor Folwarczny, Ph.D., MBA, starosta 

Přítomno: dle prezenční listiny- 1 O členů 

Rada městského obvodu Poruba je usnášeníschopná. 

Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D., místostarostka, pověřila podpisem usnesení včetně 
zápisu z 2. schůze Rady městského obvodu Poruba, p. Dekického, místostarostu. 

Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D.- navrhuji stažení materiálů číslo 2 1  a číslo 23. 

Hlasování o upraveném programu 2. schůze Rady městského obvodu Poruba, který byl 
doplněn o 9 přínosů: 1 0-0-0 

Rekapitulace programu jednání 2. schůze Rady městského obvodu Poruba: 
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Materiál č. 1 -Dohoda o skončení nájmu bytu a záměr pronájmu bytu 

Mgr. Bajgarová - my teda akceptujeme dohodu, ale nevidím k ní moc velký důvod? 
Nepochopila jsem poslední odstavec. Do kdy my to chceme zveřejňovat, proč čtyři měsíce, 
je tam dost velká časová prodleva mezi tím, než se byt znovu pronajme? 
Bc. Lehká - začnu druhým dotazem. Tohle je běžná věc, my vždy v usnesení říkáme, 
že ukládáme si záměr zveřejnit na delší dobu. To není o tom, že my ho zveřejníme 
až v dubnu. My záměr zveřejníme okamžitě, ale myšleno je to tak, že pokud se byt 
nepronajme, bude se záměr zveřejňovat opakovaně. A proč tam připouštíme dohodu 
- s nájemcem tohoto bytu je celkově těžká dohoda. Poměrně často pobývá v zahraničí 
(např. v Indii). Dohodu jsme chtěli, aby nám byt předal, jinak by to bylo komplikované. 
Nájemce už rok v bytě nebydlí, my jsme mu před rokem povolovali podnájem. Nyní chtěl ten 
podnájem prodlouiit, my už nechceme, protože víme, že to nen.í pto to, že by se chtěl do bytu 
vrátit. On si postavil dům, a v tom bytě už bydlet nechce. Chtěl využít situace a chtěl byt 
opakovaně pronajímat. To jsme nechtěli. 

· 

Dle předloženého návrhu usnesení. 

Hlasování: 10-0-0 

. I • 

Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 60/RM0bl822/2 

Materiál č. 2 - Hlasování na shromáždění Společenství vlastníků jednotek Francouzská 
1091, Ostrava-Poroba 

Dle předloženého návrhu usnesení. 

Hlasování: 1 0-0-0 
Rada městského obvodu Poroba po projednání přijala usnesení č. 61/RMOb1822/2 

Materiál č. 3 - Návrh na uzavření dohody o skončení nájmu bytu, návrh na podání 
výpovědi z nájmu bytu dle ustanovení § 2283 občanského zákoníku 

Dle předloženého návrhu usnesení. 

Hlasování: 10-0-0 
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 62/RMObl822/2 

Materiál č. 4 - Seznamy žadatelů o byt k datu 1. 1. 2019 v domech s pečovatelskou 
službou v Ostravě-Porobě 

p. Konieczná - v Komisi sociální a bytové Rady městského obvodu Poruba byly vždy 
tyto žádosti projednávány a jednotlivým žadatelům byly přidělovány body. V tomto materiálu 
body nejsou uvedeny, mám tomu rozumět tak, že toto je pořadí, podle navržených bodů? 
Bc. Lehká - seznam body neuvádí. V seznamu jsou uvedeni všichni schválení žadatelé 
a my je pak řadíme interně, podle počtů bodů, které jim komise udělila. Byty jsou jim 
samozřejmě nabízeny podle přidělených bodů, podle toho, ale vždycky to není tak, že byt si 
pronajme vždy ten, kdo je úplně nahoře. Protože se může jednat o byt, který mu nevyhovuje. 
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Dle předloženého návrhu usnesení. 

Hlasování: 10-0-0 
Rada městského obvodu Poroba po projednání přijala usnesení č. 63/RMOb1822/2 

Materiál č. 5 - Smlouvy k zajištění dodávky zemního plynu a elektřiny v roce 2019 

Dle předloženého návrhu usnesení. 

Hlasování: 8-0-2 
Mgr. Zuzana Bajgarová ANO 201 1 
Ing. Lucie Baránková Vilarnová, Ph.D. ANO 20 11 
Ing. Libor Folwarczny, Ph.D., MBA ANO 20 11 
Eliška Konieczná ANO 20 ll 
Bc. Miroslav Otisk, MSc., MBA ANO 20 l l  
Zdeněk Rodek ANO 20 ll 
Mgr. et Bc. Vojtěch Curylo, DiS. KDU-ČSL 
Jan Dekický" ··- ODS 

Pro 
Pro 
Omluven 
Pro 
Pro 
Pro 
Pro 
Zdržel se 

Petr Jedlička ODS Pro 
Veronika Murzynová Piráti Pro 
Mgr. Martin Tomášek, Ph.D. Piráti Zdržel se 

. 

Rada městského obvodu Poroba po projednání přijala usnesení č. 64/RMOb1822/2 

Materiál č. 6 - Změna předmětu yýpůjčky 

Dle předloženého návrhu usnesení. 

Hlasování: 10-0-0 
Rada městského obvodu Poroba po projednání přijala usnesení č. 65/RMOb1822/2 

Přínos č. 5- Záměr pronájmu NP Dělnická 38 5/28 

Dle předloženého návrhu usnesení. 

Hlasování: 10-0-0 
Rada městského obvodu Poroba po projednání přijala usnesení č. 66/RMOb1822/2 

Přínos č. 6 - Žádost o přednostní pronájem bytu, záměr pronájmu bytu 

Dle předloženého návrhu usnesení- varianta A. 

Hlasování: 10-0-0 
Rada městského obvodu Poroba po projednání přijala usnesení č. 67/RMObl822/2 

Přínos č. 9 - Vyslovení souhlasu s pokračováním ve vyjednávání 

p. Konieczná- mě tady chybí nájemné na m2? 
p. Dekický- v tuto chvíli je vize taková, že nájmy, které jsou v části Residomo převezmeme 
tak, jak je oni mají, vlastně jinak ani nemůžeme. Je tam nájem 130 Kč/m2 u jednotlivých bytů, 
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u našich je nějakých 60 Kč/m2• Bavili jsme se o tom, že tím, jak se dům zrekonstruuje, pokud 
všechno vyjde, tak nájemné pak vyrovnáme i u té části, která bude naše, na tu vyšší částku, 
tzn. v celém domě by pak mělo být nájemné ve výši 100 - 130 Kč/m2, tak aby se nám 
ta investice vracela. 
p. Konieczná - chybí mi ještě podlahová plocha podle jednotlivých bytů, ale to tam 
je v souhrnu a informace o velikosti bytu, tzn. zda se jedná o byt 2+ 1 či 3+ 1, ať máme 
nějakou představu. 
p. Dekický - v příloze "Přehled o výši nájemného" jsou souhrnné částky. Není to podle 
jednotlivých bytů, protože to bereme agregovaně. Některé byty budou obsazené, některé 
budou prázdné, ale v součtu je ten stav takový jak je uvedeno v příloze. Tam lze vidět, 
že Residomo vybírá výrazně více než my, a je to právě z toho důvodu, že my jsme v režimu 
těch necelých 60 Kč/m2, zatím co Residomo má plus mínus 130 Kč/m2. 
p. Konieczná- nevěděla jsem, že v tom bytovém domě U Oblouku, na levé straně, se nachází 
bytové družstvo? 
p. Dekický - ono je stavebně odděleno. Právě proto se mohlo tehdy privatizovat, protože 
to je samostatná stavba. Samozřejmě počítá se s tím, že pokud dojde k rekonstrukci, 
tak se bude koordinovat i s tím družstvem. 
Ing. Baránková Vilamová, Ph.D. - materiál do Zastupitelstva městského obvodu Poruba 
doplníme tak, abychom zastupitelům předali co nejvíce informací. Do té doby bude ještě celá 
řada různých jednání a debat, jak to financovat, takže se to ještě· nějak vyvine. 

Dle předloženého návrhu usnesení. 

Hlasování: 10-0-0 
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 68 /RMOb1822 /2 

Materiál č. 7 - ProjektoVÝ tým 
na ZŠ v Ostravě - Porubě" 

Dle předloženého návrhu usnesení. 

Hlasování: 10-0-0 

"Lepší přístup k výuce jazyků 

Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 69 /RMObl822 /2 

Materiál č. 8 - Projektový tým k projektu Společná CZ-PL organizace kulturních aktivit 
dvou největších měst Euroregionu Silesia 

Dle předloženého návrhu usnesení. 

Hlasování: 10-0-0 
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 70/RMOb1822 /2 

Materiál č. 9 - Přijetí dotace na projekt "Lepší přístup k výuce jazyků na ZŠ 
v Ostravě-Porubě" 

Usnesení Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Poruba: 
Doporučuje souhlasit s přijetím dotace z Integrovaného regionálního operačního programu 
na projekt "Lepší přístup k výuce jazyků na ZŠ v Ostravě-Porubě"- dle důvodové zprávy. 

Dle předloženého návrhu usnesení. 
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Hlasování: 10-0-0 
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 71/RMOb1822/2 

Materiál č. 10 - Schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskvtnutí dotace z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje na projekt "Komunitní centrum - VŠÍCHNI SPOLU" 

Dle předloženého návrhu usnesení. 

Hlasování: 1 0-0-0 
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 72/RMOb1822/2 

Materiál č. ll - Schválení Změny č. 2 Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního 
programu Životní prostředí 2014- 20 20 na projekt "Podzemní kontejnery 
v Ostravě-Porubě II." 

Dle předloženého návrhu usnesení. 

Hlasování: 10-0-0 
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 73/RM0b1822/2 

Materiál č. 12 -Zpráva o aktivitách MA 21 v roce 2017 a v roce 2018 a Plán zlepšování 
MA21 v roce 2019 

Dle předloženého návrhu usnesení. 

Hlasování: I 0-0-0 
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 741RMOb1822/2 

Materiál zvláštní povahy č. 13 -Zadání veřejné zakázky malého rozsahu: "Revitalizace 
veřejného prostranství u "Koruny" v Ostravě -Porubě" 

Dle předloženého návrhu usnesení. 

Hlasování: 1 0-0-0 
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 751RM0b1822/2 

Materiál č. 14 - Dohoda o narovnání č. 2018/11/25/1129 k veřejnoprávní smlouvě 
o poskytnutí dotace č. 2018/11/27/0930 ze dne 28.08. 2018 

Dle předloženého návrhu usnesení. 

Hlasování: 1 0-0-0 
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 7 61RM0b1822/2 

Materiál č. 15 - Návrh rozpočtoyých úprav 

Usnesení Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Poruba: 
Bere na vědomí a doporučuje ke schválení návrh rozpočtových úprav- dle důvodové zprávy. 
Dle předloženého návrhu usnesení. 
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Hlasování: 10-0-0 
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 77/RMOb1822/2 

Materiál č. 1 6  - Rozpočet statutárního města Ostravy - městského obvodu Poruba 
na rok 2019 

Usnesení Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Poruba: 
Bere na vědomí a doporučuje ke schválení rozpočet statutárního města Ostravy - městského 
obvodu Poruba na rok 2019 s úpravou - 900 tis. Kč z neinvestičních výdajů, pol 3341 
přesunout do oblasti školství nebo sociálních věcí. 
4-0-7 
Usnesení nebylo přijato. 

Usnesení Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Poruba: 
Bere na vědomí a doporučuje ke schválení rozpočet statutárního města Ostravy - městského 
obvodu Poruba na rok 2019 -dle důvodové zprávy. 

Ing. Solanský - základní rámcové věci jsme si již řekli minulý týden, jak se ten rozpočet 
skládá, že těch finančních prostředků není dostátek. ·Výše neúčelové neinvestiční dotace 
zůstala zhruba na stejné úrovni jako v letošním roce, zvýšila se jenom proto, že jsme dostali 
více peněz na "žáka'\ zhruba asi 14 000 Kč. Rozpočet se nám nakonec podařilo sestavit 
vyrovnaný, příjmy se rovnají výdajům, pomohli jsme si tam trochu v kategorii financování. 
Rozpočet jsme projednali na Finančním výboru Zastupitelstva městského obvodu Poruba, 
kde jsme probírali pár položek a základní požadavek byl 900 000 Kč z útvaru prezentace 
a vztahů k veřejnosti přesunout do oblasti škol. Návrh však schválen nebyl. Rozpočet visí 
od úterka na úřední desce, byl zveřejněn na internetových stránkách našeho městského 
obvodu Poruba zatím bez připomínek občanů. Uvidíme, jestli do zasedání Zastupitelstva 
městského obvodu Poruba nějaké připomínky budou. 

Dle předloženého návrhu usnesení. 

Hlasování: 1 0-0-0 
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 78/RMOb1822/2 

Materiál č. 17 - Rozpočty příspěvkových organizací zřízených SMO-městským obvodem 
Poruba pro rok 2019 

Usnesení Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Poruba: 
Bere na vědomí a doporučuje ke schválení rozpočty příspěvkových organizací zřízených 
SMO-městským obvodem Poruba pro rok 2019- dle důvodové zprávy. 

Mgr. Bajgarová - jedná se o Centrum sociálních služeb, p.o. (dále jen CSS). Příspěvek jsme 
zřizovali přes kraj a měli jsme na tom ušetřit. Oproti tomu zvedáme příspěvek o 700 000 Kč, 
nerozumím tomu. 
Ing. Solanský - ušetřili jsme trochu oproti těm předcházejícím letům, ale naplnili jsme 
požadavek CSS a akceptovali jsme jejich požadavky. 
Mgr. Bajgarová- neušetřili jsme. Příspěvek z roku 20 18 je uveden ve výši 8 000 516 Kč, 
příspěvek na rok 2019 je 9 000 200 Kč tj. o 700 000 Kč více. A pokud vím, tak to bylo tak, 
že oni vykryjí, a teď si možná nepamatuji přesná čísla, nicméně náš příspěvek by se měl 
snížit zhruba o 3 000 000 Kč, z toho 1 500 000 Kč jsme my dávat do nějakého fondu. 
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Tzn. i příspěvek směrem k ním měl být o 3 000 000 Kč nižší. 
Ing. Solanský - pokud tam byl nárůst o 1 500 000 Kč, tak by měl podle mě být nižší 
o 1 500 000 Kč fakticky. 
Mgr. Bajgarová- ale to jde do fondu, to nejde na CSS. 
Ing. Solanský- ten nárůst, který tam je, tak je dán zejména nárůstem mzdových prostředků. 
Paní ředitelka dneska bude prezentovat a ukáže vám, že jim mzdy vzrostly za poslední 3 roky 
o 4 000 000 Kč. 
Mgr. Bajgarová- meziročně teďka vzrostly o 1 500 000 Kč, vlastně o 2 200 000 Kč v tom 
případě. 
Ing. Solanský - to teď nevím, to bychom museli přepočítat. 
Mgr. Bajgarová- dělali jsme to, protože jsme měli na tom ušetřit a teď to roste. Takže pokud 
tam 2 200 000 Kč navíc na mzdách, tak to chápu, jinak to nechápu. 
Ing. Solanský- o tom jsme si měli popovídat u rozpočtu. 
Mgr. Bajgarová- ale pojďme se na to ještě podívat, já jsem se toho všimla tady. 
Ing. Solanský- asi to bude dobré projednat i za účastí pí ředitelky CSS, Ing. Malinové. 
Mgr. Bajgarová - určitě. Ale asi mimo tuto ptatformu. Ale každopádně mě to nehraje 
a nemyslím si, že je to správně. Mzdy rostou, ale ne takhle. 

· · 

Ing. Baránková Vilamová, Ph.D. - ano. Nicméně je to nějaký zásadní problém k hlasování 
o tomto materiálu? 
Mgr. Bajgarová - pro mě ano, protože si myslím, že ty peníze by neměly jít takhle nahoru. 
Můžeme se domluvit tak, že materiál odhlasujeme, ale během příštího týdne, do té doby 
než bude materiál předložen ke schválení na zasedání Zastupitelstva městského obvodu 
Poruba, to ještě prodiskutujeme. 
Ing. Baránková Vilamová, Ph.D.- odhlasovat bychom tento materiál měli, s tím, že se o tom 
ještě pobavíme, kde tam nastaly změny a uděláme si k tomu rozbor. 

Dle předloženého návrhu usnesení. 

Hlasování: 9-0-1 
Mgr. Zuzana Bajgarová 
Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D. 
Ing. Libor Folwarczny, Ph.D., MBA 
Eliška Konieczná 
Bc. Miroslav Otisk, MSc., MBA 
Zdeněk Rodek 
Mgr. et Bc. Vojtěch Curylo, DiS. 
Jan Dekický 
Petr Jedlička 

ANO 20 11 
ANO 20 11 
ANO 2011 
ANO 2011 
ANO 2011 
ANO 2011 
KDU-ČSL 
ODS 
ODS 

Zdržel se 
Pro 
Omluven 
Pro 
Pro 
Pro 
Pro 
Pro 
Pro 

Veronika Murzynová Piráti Pro 
Mgr. Martin Tomášek, Ph.D. Piráti Pro 
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 79/RMObl822/2 

Materiál č. 18 - Střednědobý yýhled rozpočtu statutárního města Ostravv - městského 
obvodu Poruba na léta 2020 - 2022 

Usnesení Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Poruba: 
Bere na vědomí a doporučuje ke schválení střednědobý výhled rozpočtu statutárního města 
Ostravy- městského obvodu Poruba na léta 2020- 2022- dle důvodové zprávy. 

Dle předloženého návrhu usnesení. 

8 



Hlasování: 10-0-0 
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 80/RMOb1822/2 

Při předkládání materiálů číslo 19 - 21 a materiálu zvláštní povahy číslo 22 zastoupil 
předkladatele Ing. Gregora, vedoucí odboru školství, prevence kriminality a bezpečnosti, 
Ing. Holek, vedoucí oddělení školství, odbor školství, prevence kriminality a bezpečnosti. 

Materiál č. 19 - Předchozí souhlas s přijetím darů příspěvkoyými organizacemi 
městského obvodu Poruba 

Dle předloženého návrhu usnesení. 

Hlasování: 10-0-0 
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 81/RMOb1822/2 

Materiál č. 20 - Výroční zpráva o činnosti mateřských a základních škol zřizovaných 
městským obvodem Poruba 

Dle předloženého návrhu usnesení. 

Hlasování: 10-0-0 

/. ,• . 

Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 82/RMOb1822/2 

Materiál č. 21 - Žádost o poskytnutí účelové dotace 

Materiál "Žádost o poskytnutí účelové dotace" byl stažen z projednávání na 2. schůzi Rady 
městského obvodu Poruba konané dne 07.12.20 18. 

Materiál zvláštní povahy č. 22- Platy ředitelů a ředitelek mateřských a základních škol, 
příspěvkoyých 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. 83/RMOb1822/2 

Materiál č. 23 - Žádost o udělení yýjimky podle Pravidel udělení souhlasu se zřízením 
vvhrazeného parkovacího místa č. 112018 pro zřízení vvhrazeného parkovacího místa 
pro osobu zvlášť tělesně postiženou s průvodcem 

Materiál "Žádost o udělení výjimky podle Pravidel udělení souhlasu se zřízením vyhrazeného 
parkovacího místa č. 1/2018 pro zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro osobu zvlášť 
tělesně postiženou s průvodcem" byl stažen z projednávání na 2. schůzi Rady městského 
obvodu Poruba konané dne 07.12.2018. 

Materiál č. 24 - Odúčtování dlouhodobého hmotného majetku - veřejného osvětlení 

Dle předloženého návrhu usnesení. 
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Hlasování: 1 0-0-0 
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 84/RMObl822/2 

Materiál zvláštní povahy č. 25 - Osazování a údržba dopravního značení na území 
SMO-Mob Poruba na roky 2019 a 2020 

p. Konieczná- proč soutěžíme přes společnost eCentre, a.s. (dále jen e Centre)? 
Ing. Chodura - pokud se jedná o zakázku, která nemá mnoho položek jsme schopni 
si to porovnat a vysoutěžit sami. U této zakázky je těch položek tolik, že opravdu 
je jednodušší a možná i transparentnější soutěžit přes eCentre. Tato zakázka se soutěžila 
historicky dlouhodobě přes eCentre, protože položek tam je opravdu hodně. 
p. Konieczná- čili to není tak, jak soutěží Magistrát města Ostravy. My to máme jinak? 
Ing. Chodura- přihlásit se může kdokoliv, kdo splní podmínky a v podstatě se tou soutěží 
snižují jednotlivé položky. A proč zrovna eCentre? Bylo to tak nastaveno. 
p. Konieczná- já měla za to, že to je na území města Ostravy jedna společnost přes kterou 
soutěžíme- Tender systéms, s.r.o. 
Mgr. Bajgarová - požádala Mgr. Novotného, tajemníka, o vysvětlení způsobu soutěžení 
přes společnost Tender systéms, s.r.o. 
Mgr. Novotný - pomocí společnosti Tender systéms, s.r.o. soutěžíme záležitosti, které jsou 
kryté rámcovými smlouvami, takže prozatím jde o MTZ a tyhle ty záležitosti. Na příští schůzi 
Rady městského obvodu Poruba je připraven spotřební balík z oblasti IT, např. tonery a další 
takovéto záležitosti, které Rada městského obvodu Poruba bude schvalovat, připojíme se k 
této soutěži a budeme soutěžit tyhle položky. 
Ing. Baránková Vilamová, Ph.D. - je s nimi nějaká smlouva, nebo je to objednávku nebo 
jakým způsobem se to řeší. 
Mgr. Novotný - vysoutěžilo to město. Požadavky se objevují, tak jak vznikne potřeba. 
Z magistrátu je vybrán subjekt, který má největší požadavek, aby byl vlastně tím rámcovým 
zadavatelem a ostatní obvody, školy, organizace se pak k tomuto připojují, tím že uzavírají 
smlouvy do jednotlivých soutěží. Tzn., že pak se vysoutěží balík položek co lze pod tímto 
nakupovat. 
p. Dekický- když se podívám vlastně na zprávu o hodnocení, tak jsou dvě firmy, které jsou 
výrazně odstřelené proti zbývajícím třem. Podle zákona, i když, jako je to malá zakázka, bývá 
zvykem, že se zdůvodňuje, proč je cena tak nízká, aby na úkor např. kvality, nebo abychom 
pak třeba půl roku nemuseli čekat, až nám přivezou značku. Řešili jsme nebo je nějaká 
zkušenost s tím dodavatelem? Ne vždycky nejnižší cena je ta nejlepší. A zvlášť, když 
je takový rozptyl mezi těmi ostatními. 
Ing. Chodura - se společnosti MS Dopravní značení, s.r.o. nemáme zkušenost. V roce 20 18 
nám osazování dopravního značení zajišťovala společnost Petr Dopirák, která nyní skončila 
na druhém místě. S touto společnosti byla výborná spolupráce. S vítězem zakázky nemáme 
zkušenost, nicméně to je společnost, kterou založil bývalý zaměstnanec firmy, která 
nám dělala zakázku v roce 2016, 2017. Co se týče nabídkové ceny- pokud je nabídková cena 
neúměrně nižší oproti ostatním, lze to posoudit jako možnou nízkou nabídkovou cenu. 
Ale v tomto případě jsou dva dodavatelé, kteří mají porovnatelnou cenovou nabídku, 
proto k tomu lze přistoupit, že to není nízká nabídková cena. 

Dle předloženého návrhu usnesení. 

Hlasování: 9-0- 1 
Mgr. Zuzana Bajgarová 
Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D. 

ANO 2011 
ANO 201 1 
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Pro 



Ing. Libor Folwarczny, Ph.D., MBA 
Eliška Konieczná 
Bc. Miroslav Otisk, MSc., MBA 
Zdeněk Rodek 
Mgr. et Bc. Vojtěch Curylo, DiS. 
Jan Dekický 
Petr Jedlička 

ANO 2011 
ANO 2011 
ANO 201 1 
ANO 2011 
KDU-ČSL 
ODS 
ODS 

Omluven 
Pro 
Pro 
Pro 
Pro 
Pro 
Pro 

Veronika Murzynová Piráti Pro 
Mgr. Martin Tomášek, Ph.D. Piráti Zdržel se 
Rada městského obvodu Poroba po projednání přijala usnesení č. 85/RMObl822/2 

Přínos č. 7 - Finanční příspěvek na provedení dopravního značení pro zřízení 
vyhrazených parkovacích míst 

Dle předloženého návrhu usnesení - varianta A. 

Hlasování: 10-0-0 
Rada městského obvodu Poroba po projednání přijala usnesení č. 86/RMObl822/2 

Materiál č. 26 - Redakční rada zpravodaje PRIO 

Dle předloženého návrhu usnesení. 

Hlasování: 10-0-0 
Rada městského obvodu Poroba po projednání přijala usnesení č. 87/RMOb1822/2 

Materiál č. 27 - Zásady pro vydávání zpravodaje PRIO - Porubská radnice informuje 
občany 

Dle předloženého návrhu usnesení. 

Hlasování: 10-0-0 
Rada městského obvodu Poroba po projednání přijala usnesení č. 88/RMObl822/2 

Materiál č. 28 - Odkup výpočetní techniky 

Dle předloženého návrhu usnesení. 

Hlasování: 8-0-2 
Mgr. Zuzana Bajgarová 
Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D. 
Ing. Libor Folwarczny, Ph.D., MBA 
Eliška Konieczná 
Bc. Miroslav Otisk, MSc., MBA 
Zdeněk Rodek 
Mgr. et Bc. Vojtěch Curylo, DiS. 
Jan Dekický 
Petr Jedlička 
Veronika Murzynová 
Mgr. Martin Tomášek, Ph.D. 

ANO 20 11 
ANO 2011 
ANO 20 11 
ANO 2011 
ANO 2011 
ANO 2011 
K D U-ČSL 
ODS 
ODS 
Piráti 
Piráti 

ll 

Zdržel se 
Zdržel se 
Omluven 
Pro 
Pro 
Pro 
Pro 
Pro 
Pro 
Pro 
Pro 



Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 89/RMOb1822/2 

Materiál zvláštní povahy č. 29 - Dodávka stravovacích poukázek 

Dle předloženého návrhu usnesení. 

Hlasování: 10-0-0 
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 90/RMOb1822/2 

Přínos č. 8 - Veřejné služba -prodloužení smlouvv do 30. 4. 2019 

Dle předloženého návrhu usnesení. 

Hlasování: 10-0-0 
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 91/RMOb1822/2 

Materiál č. 30 - Určení rozsahu doby nezbytně nutné k yýkonu funkce a stanovení 
paušální částky náhrady yýdělku ušlého v souvislosti s yýkonem funkce neuvolněného 
člena zastupitelstva dle § 71 zákona o obcích 

Dle předloženého návrhu usnesení. 

Hlasování: 10-0-0 
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 92/RM0b1822/2 

Přínos č. 1 - Odpis pohledávek 

Usnesení Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Poruba: 
Doporučuje souhlasit s odpisem pohledávek za bývalými uživatelkami Domova pro matky 
s dětmi příspěvkové organizace Centra sociálních služeb Poruba: 

- XX XXXXX XXXXXXX ve výši 4 050 Kč, 
- XX XXX XXXXXXXXXX ve výši 4 1  O Kč, 
- XX XXXXXXXX XXXXXXXXXX ve výši 2 030 Kč. 
Dle důvodové zprávy. 

Dle předloženého návrhu usnesení. 

Hlasování: 10-0-0 
Rada městského obvodu Poroba po projednání přijala usnesení č. 93/RMOb1822/2 

Přínos č. 2 - Předchozí souhlas s pronájmem místností č. 008 a 009 Centra sociálních 
služeb Poruba, příspěvkové organizace v Domě s pečovatelskou službou na ulici 
Průběžná 6222/122, Ostrava - Poruba 

Usnesení Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Poruba: 

- žadatelka: XXXXXX XXXXXXX, sídlo XXXXXXXX XXX XXX, 
XXXXXXXXXXXXXXXX, 

- účel: provozování zdravotního tělocviku, 
- nájemné: 100 Kč/hod., 
- doba nájmu: určitá od 3. 1. do 31. 12.20 19 
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Dle důvodové zprávy. 

Dle předloženého návrhu usnesení. 

Hlasování: 10-0-0 
Rada městského obvodu Poroba po projednání přijala usnesení č. 94/RMOb1822/2 

Přínos č. 3 - Informace k financování projektu "Stavební úpravv Azylového zařízení 
na ulici Vřesinská 2230/5" 

Usnesení Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Poruba: 
Doporučuje souhlasit s celkovým předfinancováním projektu "Stavební úpravy Azylového 
zařízení na ulici Vřesinská 2230/5" ve výši 8 090 000 Kč. 
Dle důvodové zprávy. 
Dle předloženého návrhu usnesení. 

Hlasování: 10-0-0 
Rada městského obvodu Poroba po projednání přijala usnesení č. 95/RMOb1822/2 

Přínos č. 4 - Umístění tribuny pro hřiště "B" a osvětlení v areálu Arrows Park 
v Ostravě - Porobě 

p. Jedlička - před časem byl tento materiál docela složitý, s osvětlením, s úpravami, když tam 
majitel před mistrovstvím něco budoval. Teď to rozšiřuje. Proto se chci zeptat, je to nějakým 
způsobem ošetřeno, ať pak neřešíme problémy, že město něco uhradí na našich pozemcích, 
a pak hledáme, komu to bude říkat pane, jak to zaúčtovat a další věci? Po těch zkušenostech 
z minula si myslím, že už ta výpůjčka některé věci řeší, jenom si to ověřuji, jestli to tak je. 
Ing. Richter- je to skutečně tak. Po zkušenostech z minula jsme našli takový způsob, který 
zaručuje, že všechno je navrženo právně v pořádku. Jak vyplývá z důvodové zprávy, bude se 
to budovat na základě dotace poskytnuté městem. 

· 

Dle předloženého návrhu usnesení- varianta A. 

Hlasování: 10-0-0 
Rada městského obvodu Poroba po projednání přijala usnesení č. 96/RMObl822/2 

Diskuze/připomínky: 
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2. schůze Rady městského obvodu Poruba byla ukončena v 9:55 hodin. 

V Ostravě-Porubě, dne 07.12.2018 

Zapsala: Ing. Pavla M�r vnitřních věcí 

Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D. Jan De 'cký 
místostarostka Městského obvodu Poroba místostarost a Městského obvodu Poroba 

Příloha zápisu: 

1. Usnesení z 2. schůze Rady městského obvodu Poruba v neanonymizované verzi (pouze 
pro členy Rady městského obvodu Poruba). 
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