
Statutární město Ostrava 

Městský obvod Poruba Zápis 
Zápis z průběhu 5. mimořádné schůze Rady městského obvodu Poruba 

ze dne 23.01.2019 

5. mimořádná schůze Rady městského obvodu Poruba byla zahájena dne 23.01.2019 v 15:30 
hodin. Zahájila a řídila Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D., místostarostka. 

Omluven: Ing. Libor Folwarczny, Ph.D., MBA, Mgr. Martin Tomášek, Ph.D. 

Přítomno: dle prezenční listiny- 9 členů 

Rada městského obvodu Poruba je usnášeníschopná. 

Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D. - pověřila podpisem usnesení včetně zápisu z 
5. mimořádné schůze Rady městského obvodu Poruba, Jana Dekického, místostarostu. 

Hlasování o navrženém programu 5. mimořádné schůzi Rady městského obvodu Poruba: 9-0-0 

Rekapitulace programu jednání 5. mimořádné schůze Rady městského obvodu Poruba: 

Materiál K jaké problematice Zn.předkL 

1 

2 

Materiál 
zvláštní 
povahy 

3 
Materiál 
zvláštní 
povahy 

4 

Návrh rozpočtové úpravy - Rekonstrukce objektu na ul. Dělnické č. p. 411 
na bytový dům pro seniory 
Podání žádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu Podpora 
dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21 
pro rok 2019 na projekt "Poruba myslí na budoucnost" 

Komunitní centrum - VŠICHNI SPOLU 

Rekonstrukce objektu na ul. Dělnická čp.411 na Komunitní dům pro 
seniory - vyhodnocení zadávacího řízení 

08 

04 

04 

04 

Materiál č. 1 - Návrh rozpočtové úpravv - Rekonstrukce objektu na ul. Dělnické 
č. p. 411 na bytoVÝ dům pro seniory 

Dle předloženého návrhu usnesení. 

Hlasování: 9-0-0 
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 167/MRMOb1822/5 

Materiál č. 2 - Podání žádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu Podpora 
dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21 pro rok 2019 
na projekt "Poruba myslí na budoucnost" 

Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D.- pouze doplnění k tomuto materiálu, včera byl schválen v 
Radě města Ostravy. 

Dle předloženého návrhu usnesení. 
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Statutární město Ostrava 

Městský obvod Poruba 

Hlasování: 9-0-0 

Zápis 

Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 168/MRM0b1822/5 

Materiál zvláštní povahy č. 3 - Komunitní centrum - VŠICHNI SPOLU 

Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D. -avizuji, že chceme změnit v důvodové zprávě posunutí 
termínu dokončení stavby a převzetí stavby ne o tři měsíce, tak, jak tam bylo avizováno, ale o dva 
měsíce. Totéž je v navrženém dodatku číslo 5, v příloze číslo dva. Měníme tedy datum z 
31. května 2019 na 30. dubna 2019. A to z toho důvodu, že jsme prošli všechny záležitosti, které 
nám p. Bystroň psal, objektivně jsme posoudili jednotlivé důvody, které tam píše, a myslíme si, že 
je schopen stavbu předat do dvou měsíců nikoliv do třech, tak jak tam píše. Proto navrhuji provést 
změnu. Úplně stejně to bude předloženo Zastupitelstvu městského obvodu Poruba - s touto 
změnou. 

Dle předloženého návrhu usnesení se změnou v důvodové zprávě a v příloze číslo 2. 

Hlasování: 9-0-0 
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 169/MRMObl822/5 

Materiál zvláštní povahy č. 4 - Rekonstrukce objektu na ul. Dělnická čp. 411 
na Komunitní dům pro seniory -vyhodnocení zadávacího řízení 

Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D. - doplňuji, že všichni členové Rady městského obvodu 
Poruba obdrželi písemné odůvodnění toho, proč byl vyřazen účastník, který nabídl nejnižší částku. 
Je tam znovu popsán dopodrobna zákon, že skutečně se tak děje na základě zákonného 
zdůvodnění. Není tam žádná pochybnost, protože na vyloučení účastníka, který podal nejnižší 
cenovou nabídku, je skutečně třeba podklad prověřit, že to je takto v pořádku. V materiálu to máte 
znovu ještě popsáno, že to tak je. Já bych ještě poprosila, aby k tomuto materiálu bylo toto 
zdůvodnění přiloženo. V důvodové zprávě sice je podle paragrafu, odkazuje se na to, přesto by 
tady tohle bylo dobré. 

Dle předloženého návrhu usnesení a přiloženého doplnění k materiálu. 

Hlasování: 9-0-0 
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 170/MRMOb1822/5 

Různé: 

Paní Veronika Murzynová, členka Rady městského obvodu Poruba otevřela diskuzi na téma 
využívání kanceláře v 1. patře budovy A, Úřadu městského obvodu Poruba, ul. Klimkovická 
28/55. Všem neuvolněným členům Rady městského obvodu Poruba bude rozeslán kalendář, přes 
který je možno rezervovat si výše uvedenou kancelář. 
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Statutární město Ostrava 

Městský obvod Poruba Zápis 
5. mimořádná schůze Rady městského obvodu Poruba byla ukončena v 15:40 hodin. 

V Ostravě-Porubě, dne 23.01.2019 

��/' 
Zapsala: Ing. Pavla Majer6vá, odbml vnitřních věcí 

Jan Dekický Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D. 
místostarostka Městského obvodu Poruba místostarosta Městského obvodu Poruba 

Příloha zápisu: 
1. Usnesení z 5. mimořádné schůze Rady městského obvodu Poruba v neanonymizované verzi 

(pouze pro členy Rady městského obvodu Poruba). 

3/3 Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava 

www.moporuba.cz 

IČ 00845451 DIČ CZ 00845451 

Číslo účtu 164933537910800 

OSTRAVA!!! 
POR UBA 


