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Zápis  
Zápis z průběhu 43. schůze Rady městského obvodu Poruba 

ze dne 13.11.2020 
 
43. schůze Rady městského obvodu Poruba se konala formou on-line videokonference, členové 
Rady městského obvodu Poruba byli připojeni v reálném čase s ohledem na usnesení vlády o 
přijetí krizového opatření. 
 
43. schůze Rady městského obvodu Poruba byla zahájena dne 13.10.2020 v 09:57 hodin. Zahájila 
a řídila Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D., starostka. 
 
Přítomni on-line videokonferenci: Ing. Lucie Baránková  Vilamová, Ph.D., Mgr. Petra Brodová, 
MPA, Mgr. et Bc. Vojtěch Curylo, DiS., Jan Dekický, Petr Jedlička,  
Bc. Miroslav Otisk, MSc., MBA, Ing. Jiří Rajnoch, Zdeněk Rodek, Bc. Jiří Svoboda, 
Mgr. Martin Tomášek, Ph.D. 
 
Omluveni: Eliška Konieczná  
 
Místo konání schůze: videokonference, která byla řízená z kanceláře starostky městského obvodu 
Poruba. 
 
Rada městského obvodu Poruba je usnášeníschopná. 
 
Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D. – usnesení a zápis z dnešní schůze podepíše spolu se mnou 
Bc. Miroslav Otisk, MSc., MBA, místostarosta. Dnes máme na programu celkem 43 písemných  
materiálů a 6 přínosů, s tím, že stahujeme materiál číslo 8 a číslo 9. Přínosy budou zařazeny 
nakonec bloku projednávaných materiálů. Já Vás poprosím, abychom si takto upravený program 
schválili.   
 
Hlasování o programu 43. schůze Rady městského obvodu Poruba: 10-0-0 
 
Schválení zápisu z 42. schůze Rady městského obvodu Poruba konané dne 23.10.2020. 
Hlasování: 10-0-0 
 
Program 43. schůze Rady městského obvodu Poruba: 
 

Materiál K jaké problematice Zn.předkl. 

1 Koncepce činnosti Centra sociálních služeb Poruba, příspěvkové organizace 
na období let 2021 - 2023 19 

2 Dodatek č. 1 k rámcové smlouvě č. 2019/17/0363 ze dne 29.4.2019 o 
zajištění slušného pohřbení 17 

3 Prodej pozemků p.č. 2892/1, p.č. 2892/16 a p.č. 2879/18 v k.ú. Poruba, obec 
Ostrava 17 

4 Pronájem pozemků p.č. 2358/118, p.č. 2358/119, p.č. 2358/120 a p.č. 
2358/121, vše v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava 17 

5 Smlouva o vypořádání závazků 17 

6 Stavba "Přístavba lodžií bytového domu ul. Nálepkovo nám. 938/13, 
937/15, v Ostravě-Porubě" 17 

7 Stavba „RVDSL2024_M_T_OSPR337-OSPR1HR_MET“ - zřízení budoucí 
služebnosti 17 

8 Stavba "SEK Ostrava - Poruba I" 17 
9 Stavba "Stavební úpravy a nástavba hospodářské budovy na bytový dům" 17 
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10 Stavba "11010-078441-MIMO2x2_163_TM_T_OSYPN_OK" 17 

11 Záměr pronájmu pozemků pod garážemi v k.ú. Poruba-sever a k.ú. Poruba, 
obec Ostrava 17 

12 Zřízení budoucí služebnosti k části pozemku p.č. 2657/1 v k.ú. Poruba, obec 
Ostrava 17 

13 Nabídka prodeje garáže na poz. p. č. 1700/10 ul. U Vozovny 12 
14 Nabídka předkupního práva - garáž na pozemku p. č. 2354, ul. V Zahradách 12 
15 Rozhodnutí o ukončení nájemní smlouvy NP Opavská 768 12 

16 Rozhodnutí o ukončení nájemních smluv a záměr pronájmu - NP Slavíkova 
1762 12 

17 Souhlas vlastníka s napojením budov na optickou síť elektronických 
komunikací 12 

18 Uzavření smluv o přistoupení k dluhu 12 
19 Záměr pronájmu nebytového prostoru v BD U Oblouku 501/7 12 
20 Žádost o ukončení nájmu bytu v ulici Ukrajinská dohodou 12 

21 
Návrh Vnitřního platového předpisu statutárního města Ostrava - městského 
obvodu Poruba, zřizovatele mateřských a základních škol, pro odměňování 
ředitelů škol 

10 

Materiál 
zvláštní 

povahy 22 
Určení platu ředitelek mateřských škol a ředitelky základní školy 10 

23 Předchozí souhlas s přenecháním prostor v příspěvkových organizacích 
městského obvodu Poruba 10 

24 Předchozí souhlas s přijetím darů příspěvkovou organizací městského 
obvodu Poruba 10 

25 Souhlas se zařazením projektů do Strategického rámce Místního akčního 
plánu vzdělávání ORP Ostrava 10 

Materiál 
zvláštní 

povahy 26 
Úprava právních vztahů se společností OVANET a.s. 10 

Materiál 
zvláštní 

povahy 27 
Zřízení kamerového systému pro lokalitu F. Čechury v Ostravě - Porubě 10 

Materiál 
zvláštní 

povahy 28 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.2020/12/0562 ze dne 1.09.2020 jejímž 
předmětem je realizace stavby s názvem „Odstranění stavby č.p.2174 na 
pozemku parc.č. 2695 a stavby na pozemku parc.č.2696, k.ú. Poruba“ 

04.2 

Materiál 
zvláštní 

povahy 29 

Rekonstrukce objektu na ul. Dělnické čp.411 na Komunitní dům seniorů 
objekt SO 02-04 04.2 

Materiál 
zvláštní 

povahy 30 

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Pravidelné revize a kontroly 
odběrného plynového zařízení v objektech a bytových domech" 04.2 

Materiál 
zvláštní 

povahy 31 

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Servis výtahů a plošin v objektech 
a bytových domech" 04.2 

Materiál 
zvláštní 

povahy 32 

Zadávací řízení veřejné zakázky: Běžná údržba komunikací městského 
obvodu Poruba 04.2 

Materiál 
zvláštní 

povahy 33 

Zadávací řízení veřejné zakázky "Údržba travnatých ploch v městském 
obvodě Poruba pro rok 2021" 04.2 
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34 Dar - převedení 30 ks venkovních odpadkových reklamních košů do 

vlastnictví MOb Poruba 06.2 

35 Neupotřebitelný majetek ve vlastnictví statutárního města Ostrava - svěřený 
městskému obvodu Poruba 06.2 

36 Udělení souhlasu panu ing. Radimu Služy, na ulici Havanská 06.2 

37 Žádost o souhlas s výkonem drážního správního úřadu Magistrátem města 
Ostravy 06.1 

38 Návrh rozpočtových úprav 08 

39 Smlouva o přijímání platebních karet prostřednictvím internetové platební 
brány e-commerce 08 

40 
Podání žádosti o dotaci pro projekt “Výstavní rok 2021 v Galerii Dukla” v 
rámci výběrového dotačního řízení v programu "Kulturní aktivity" na 
podporu projektů profesionálního výtvarného umění na rok 2021 

14 

41 Změna organizační struktury statutárního města Ostravy - Úřadu městského 
obvodu Poruba 13 

42 Jednací řád rady 01 
43 Kontrola plnění usnesení 01 

Přínos 
zvláštní 

povahy 1 

Návrh odměn ředitelům a ředitelkám mateřských a základních škol, 
příspěvkových organizací zřizovaných statutárním městem Ostrava - 
městským obvodem Poruba 

10 

Přínos 
zvláštní 

povahy 2 

Uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o dílo č. 2020/12/0498 ze dne 29.7.2020 
jejímž předmětem je realizace stavby s názvem "Víceúčelové veřejně 
přístupné sportoviště u ZŠ J. Valčíka v Ostravě-Porubě" 

04.2 

Přínos 3 Dohoda o neprovádění stavebních zásahů po provedení opravy povrchu 
silnice č. OV/214/n/2020/Ja 06.1 

Přínos 4 

Žádost Magistrátu města Ostravy k obecně závazné vyhlášce č. 12/2005, 
kterou se stanoví pravidla pro volný pohyb psů na veřejném prostranství a 
vymezují se prostory pro volné pobíhání psů na území statutárního města 
Ostravy 

15 

Přínos 5 Změna ve složení redakční rady zpravodaje PRIO 13 
Přínos 6 Žádost o přednostní pronájem bytu na ul. Dělnická v Ostravě-Porubě 12 

 
Materiál č. 1 - Koncepce činnosti Centra sociálních služeb Poruba, příspěvkové organizace 
na období let 2021 - 2023 
 
Dle předloženého návrhu usnesení.  
 
Hlasování: 10-0-0 
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 1808/RMOb1822/43 
 
Materiál č. 2 - Dodatek č. 1 k rámcové smlouvě č. 2019/17/0363 ze dne 29.4.2019 o zajištění 
slušného pohřbení 
 
Dle předloženého návrhu usnesení.  
 
Hlasování: 10-0-0  
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 1809/RMOb1822/43 
 
Materiál č. 3 - Prodej pozemků p.č. 2892/1, p.č. 2892/16 a p.č. 2879/18 v k.ú. Poruba, obec 
Ostrava 
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Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D. - v návrhu usnesení v bodě 1) a v bodě 2) doplnit kupní 
cenu: 500,- Kč/m2/rok + DPH. 
 
Úplné znění bodu 1) a 2) usnesení: 
1) doporučuje 
  Zastupitelstvu městského obvodu Poruba rozhodnout o prodeji pozemku p.č. 2879/18 - 

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 498 m2 a části pozemku p.č. 2892/1, dle geometrického 
plánu č. 3391-6/2020 označené jako pozemek p.č. 2892/1 - ostatní plocha o výměře 2639 m2 v 
k.ú. Poruba, obec Ostrava, 
kupní cena: 500,- Kč/m2 + DPH s tím, že kupující uhradí další náklady prodávajícího spojené s 
prodejem  ve výši 7.142,50 Kč 
kupující: Jiří Besta, nar. 31.8.1971, bytem Vřesinská 2046/73, Poruba, 708 00 Ostrava 

  
2) doporučuje 
  Zastupitelstvu městského obvodu Poruba rozhodnout o prodeji pozemku p.č. 2892/16 - 

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 461 m2 a části pozemku p.č. 2892/1, dle geometrického 
plánu č. 3391-6/2020 označené jako pozemek p.č. 2892/43 - ostatní plocha o výměře 671 m2 v 
k.ú. Poruba, obec Ostrava, 
kupní cena: 500,- Kč/m2 + DPH s tím, že kupující uhradí další náklady prodávajícího spojené s 
prodejem  ve výši 7.142,50 Kč 
kupující: Ing. Pavel Bárta, nar. 21.11.1959, bytem Svornosti 2297/39, Zábřeh, 70030 Ostrava, 
Zdeněk Bárta, nar. 6.5.1971, bytem Polanecká 154, Václavovice, 74283 Klimkovice, Eva 
Bártová, nar. 19.10.1957, bytem Vratimovská 554, 73934 Václavovice, a to každý podíl o 
velikosti 1/3 

 
Dle doplněného návrhu na usnesení.  
 
Hlasování: 10-0-0 
 
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 1810/RMOb1822/43 
 
Materiál č. 4 - Pronájem pozemků p.č. 2358/118, p.č. 2358/119, p.č. 2358/120 a p.č. 2358/121, 
vše v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava 
 
Dle předloženého návrhu usnesení.  
 
Hlasování: 10-0-0 
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 1811/RMOb1822/43 
 
Materiál č. 5 - Smlouva o vypořádání závazků 
 
Dle předloženého návrhu usnesení.  
 
Hlasování: 10-0-0  
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 1812/RMOb1822/43 
 
Materiál č. 6 - Stavba "Přístavba lodžií bytového domu ul. Nálepkovo nám. 938/13, 937/15, v 
Ostravě-Porubě" 
 
Dle předloženého návrhu usnesení.  
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Hlasování: 10-0-0  
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 1813/RMOb1822/43 
 
Materiál č. 7 - Stavba „RVDSL2024_M_T_OSPR337-OSPR1HR_MET“ - zřízení budoucí 
služebnosti 
 
Dle předloženého návrhu usnesení.  
 
Hlasování: 10-0-0  
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 1814/RMOb1822/43 
 
Materiál č. 8 - Stavba "SEK Ostrava - Poruba I" 
 
Materiál by stažen z programu 43. schůze Rady městského obvodu Poruba. 
 
Materiál č. 9 - Stavba "Stavební úpravy a nástavba hospodářské budovy na bytový dům" 
 
Materiál by stažen z programu 43. schůze Rady městského obvodu Poruba. 
 
Materiál č. 10 - Stavba "11010-078441-MIMO2x2_163_TM_T_OSYPN_OK" 
 
Dle předloženého návrhu usnesení.  
 
Hlasování: 10-0-0  
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 1815/RMOb1822/43 
 
Materiál č. 11 - Záměr pronájmu pozemků pod garážemi v k.ú. Poruba-sever a k.ú. Poruba, 
obec Ostrava 
 
Dle předloženého návrhu usnesení.  
 
Hlasování: 10-0-0  
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 1816/RMOb1822/43 
 
Materiál č. 12 - Zřízení budoucí služebnosti k části pozemku p.č. 2657/1 v k.ú. Poruba, obec 
Ostrava 
 
Dle předloženého návrhu usnesení.  
 
Hlasování: 10-0-0  
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 1817/RMOb1822/43 
 
Materiál č. 13 - Nabídka prodeje garáže na poz. p. č. 1700/10 ul. U Vozovny 
 
Dle předloženého návrhu usnesení.  
 
Hlasování: 10-0-0  
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 1818/RMOb1822/43 
 
Materiál č. 14 - Nabídka předkupního práva - garáž na pozemku p. č. 2354, ul. V Zahradách 
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Ing. Baránková Vilamová, Ph.D. - materiál je navržen variantně - budeme hlasovat o variantě A. 
Dekický - byl doručen aktualizovaný znalecký posudek - kde je uvedena cena 260000,- Kč za 
garáž. 
 
Dle předloženého návrhu usnesení - varianta A.  
 
Hlasování: 10-0-0  
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 1819/RMOb1822/43 
 
Materiál č. 15 - Rozhodnutí o ukončení nájemní smlouvy NP Opavská 768 
 
Dle předloženého návrhu usnesení.  
 
Hlasování: 10-0-0  
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 1820/RMOb1822/43 
 
Materiál č. 16 - Rozhodnutí o ukončení nájemních smluv a záměr pronájmu - NP Slavíkova 
1762 
 
Dle předloženého návrhu usnesení.  
 
Hlasování: 10-0-0  
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 1821/RMOb1822/43 
 
Materiál č. 17 - Souhlas vlastníka s napojením budov na optickou síť elektronických 
komunikací 
 
Dle předloženého návrhu usnesení.  
 
Hlasování: 10-0-0  
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 1822/RMOb1822/43 
 
Materiál č. 18 - Uzavření smluv o přistoupení k dluhu 
 
Dle předloženého návrhu usnesení.  
 
Hlasování: 10-0-0  
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 1823/RMOb1822/43 
 
Materiál č. 19 - Záměr pronájmu nebytového prostoru v BD U Oblouku 501/7 
 
Dle předloženého návrhu usnesení.  
 
Hlasování: 10-0-0  
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 1824/RMOb1822/43 
 
Materiál č. 20 - Žádost o ukončení nájmu bytu v ulici Ukrajinská dohodou 
 
Dle předloženého návrhu usnesení.  
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Hlasování: 10-0-0  
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 1825/RMOb1822/43 
 
Materiál č. 21 - Návrh Vnitřního platového předpisu statutárního města Ostrava - městského 
obvodu Poruba, zřizovatele mateřských a základních škol, pro odměňování ředitelů škol 
 
Dle předloženého návrhu usnesení.  
 
Hlasování: 10-0-0  
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 1826/RMOb1822/43 
 
Materiál zvláštní povahy č. 22 - Určení platu ředitelek mateřských škol a ředitelky základní 
školy 
 
Dle předloženého návrhu usnesení.  
 
Hlasování: 10-0-0  
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 1827/RMOb1822/43 
 
Materiál č. 23 - 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. 1828/RMOb1822/43 
 
Materiál č. 24 - Předchozí souhlas s přijetím darů příspěvkovou organizací městského 
obvodu Poruba 
 
Dle předloženého návrhu usnesení.  
 
Hlasování: 10-0-0  
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 1829/RMOb1822/43 
 
Materiál č. 25 - Souhlas se zařazením projektů do Strategického rámce Místního akčního 
plánu vzdělávání ORP Ostrava 
 
Dle předloženého návrhu usnesení.  
 
Hlasování: 10-0-0  
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 1830/RMOb1822/43 
 
Materiál zvláštní povahy č. 26 - Úprava právních vztahů se společností OVANET a.s. 
 
Dle předloženého návrhu usnesení.  
 
Hlasování: 10-0-0 
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 1831/RMOb1822/43 
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Materiál zvláštní povahy č. 27 - Zřízení kamerového systému pro lokalitu F. Čechury v 
Ostravě - Porubě 
 
Dle předloženého návrhu usnesení.  
 
Hlasování: 10-0-0  
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 1832/RMOb1822/43 
 
Materiál zvláštní povahy č. 28 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.2020/12/0562 ze dne 
1.09.2020 jejímž předmětem je realizace stavby s názvem „Odstranění stavby č.p.2174 na 
pozemku parc.č. 2695 a stavby na pozemku parc.č.2696, k.ú. Poruba“ 
 
Dle předloženého návrhu usnesení.  
 
Hlasování: 10-0-0   
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 1833/RMOb1822/43 
 
Materiál zvláštní povahy č. 29 - Rekonstrukce objektu na ul. Dělnické čp.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. 1834/RMOb1822/43 
 
Materiál zvláštní povahy č. 30 - Zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Pravidelné revize 
a kontroly odběrného plynového zařízení v objektech a bytových domech" 
 
Dle předloženého návrhu usnesení.  
 
Hlasování: 10-0-0  
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 1835/RMOb1822/43 
 
Materiál zvláštní povahy č. 31 - Zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Servis výtahů a 
plošin v objektech a bytových domech" 
 
Dle předloženého návrhu usnesení.  
 
Hlasování: 10-0-0  
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 1836/RMOb1822/43 
 
Materiál zvláštní povahy č. 32 - Zadávací řízení veřejné zakázky: Běžná údržba komunikací 
městského obvodu Poruba 
 
Dle předloženého návrhu usnesení.  
 
Hlasování: 10-0-0  
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 1837/RMOb1822/43 
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Zápis  
Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D. - z on-line videokonference se v 10:17 hodin odpojil člen 
rady pan Petr Jedlička. Počet členů Rady městského obvodu Poruba, kteří jsou připojeni v reálném 
čase je 9 členů. 
 
Materiál zvláštní povahy č. 33 - Zadávací řízení veřejné zakázky "Údržba travnatých ploch v 
městském obvodě Poruba pro rok 2021" 
 
Dle předloženého návrhu usnesení.  
 
Hlasování: 9-0-0 (V okamžiku hlasování nebyl v reálném čase připojen Petr Jedlička.) 
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 1838/RMOb1822/43 
 
Materiál č. 34 - Dar - převedení 30 ks venkovních odpadkových reklamních košů do 
vlastnictví MOb Poruba 
 
Dle předloženého návrhu usnesení.  
 
Hlasování: 9-0-0 (V okamžiku hlasování nebyl v reálném čase připojen Petr Jedlička.) 
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 1839/RMOb1822/43 
 
Materiál č. 35 - Neupotřebitelný majetek ve vlastnictví statutárního města Ostrava - svěřený 
městskému obvodu Poruba 
 
Dle předloženého návrhu usnesení.  
 
Hlasování: 9-0-0 (V okamžiku hlasování nebyl v reálném čase připojen Petr Jedlička.) 
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 1840/RMOb1822/43 
 
Materiál č. 36 - Udělení souhlasu panu ing. Radimu Služy, na ulici Havanská 
 
Dle předloženého návrhu usnesení.  
 
Hlasování: 9-0-0 (V okamžiku hlasování nebyl v reálném čase připojen Petr Jedlička.) 
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 1841/RMOb1822/43 
 
Materiál č. 37 - Žádost o souhlas s výkonem drážního správního úřadu Magistrátem města 
Ostravy 
 
Dle předloženého návrhu usnesení.  
 
Hlasování: 9-0-0 (V okamžiku hlasování nebyl v reálném čase připojen Petr Jedlička.) 
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 1842/RMOb1822/43 
 
Materiál č. 38 - Návrh rozpočtových úprav 
 
Dle předloženého návrhu usnesení.  
 
Hlasování: 9-0-0 (V okamžiku hlasování nebyl v reálném čase připojen Petr Jedlička.) 
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 1843/RMOb1822/43 
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Zápis  
Materiál č. 39 - Smlouva o přijímání platebních karet prostřednictvím internetové platební 
brány e-commerce 
 
Dle předloženého návrhu usnesení.  
 
Hlasování: 9-0-0 (V okamžiku hlasování nebyl v reálném čase připojen Petr Jedlička.) 
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 1844/RMOb1822/43 
 
Materiál č. 40 - Podání žádosti o dotaci pro projekt “Výstavní rok 2021 v Galerii Dukla” v 
rámci výběrového dotačního řízení v programu "Kulturní aktivity" na podporu projektů 
profesionálního výtvarného umění na rok 2021 
 
Dle předloženého návrhu usnesení.  
 
Hlasování: 9-0-0 (V okamžiku hlasování nebyl v reálném čase připojen Petr Jedlička.) 
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 1845/RMOb1822/43 
 
Materiál č. 41 - Změna organizační struktury statutárního města Ostravy - Úřadu městského 
obvodu Poruba 
 
Dle předloženého návrhu usnesení.  
 
Hlasování: 9-0-0 (V okamžiku hlasování nebyl v reálném čase připojen Petr Jedlička.) 
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 1846/RMOb1822/43 
 
Materiál č. 42 - Jednací řád rady 
 
Dle předloženého návrhu usnesení.  
 
Hlasování: 9-0-0 (V okamžiku hlasování nebyl v reálném čase připojen Petr Jedlička.) 
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 1847/RMOb1822/43 
 
Materiál č. 43 - Kontrola plnění usnesení 
 
Dle předloženého návrhu usnesení.  
 
Hlasování: 9-0-0 (V okamžiku hlasování nebyl v reálném čase připojen Petr Jedlička.) 
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 1848/RMOb1822/43 
 
Přínos zvláštní povahy č. 1 - Návrh odměn ředitelům a ředitelkám mateřských a základních 
škol, příspěvkových organizací zřizovaných statutárním městem Ostrava - městským 
obvodem Poruba 
 
Dle předloženého návrhu usnesení.  
 
Hlasování: 9-0-0 (V okamžiku hlasování nebyl v reálném čase připojen Petr Jedlička.) 
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 1849/RMOb1822/43 
 
Přínos zvláštní povahy č. 2 - Uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o dílo č. 2020/12/0498 ze dne 
29.7.2020 jejímž předmětem je realizace stavby s názvem "Víceúčelové veřejně přístupné 
sportoviště u ZŠ J. Valčíka v Ostravě-Porubě" 
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Zápis  
Dle předloženého návrhu usnesení.  
 
Hlasování: 9-0-0 (V okamžiku hlasování nebyl v reálném čase připojen Petr Jedlička.) 
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 1850/RMOb1822/43 
 
Přínos č. 3 - Dohoda o neprovádění stavebních zásahů po provedení opravy povrchu silnice č. 
OV/214/n/2020/Ja 
 
Dle předloženého návrhu usnesení.  
 
Hlasování: 9-0-0 (V okamžiku hlasování nebyl v reálném čase připojen Petr Jedlička.) 
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 1851/RMOb1822/43 
 
Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D. - na jednání se opět on-line připojil člen rady pan Petr 
Jedlička. Počet členů Rady městského obvodu Poruba, kteří jsou připojeni v reálném čase je 10 
členů. 
 
Přínos č. 4 - Žádost Magistrátu města Ostravy k obecně závazné vyhlášce č. 12/2005, kterou 
se stanoví pravidla pro volný pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují se prostory pro 
volné pobíhání psů na území statutárního města Ostravy 
 
Dle předloženého návrhu usnesení.  
 
Hlasování: 10-0-0  
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 1852/RMOb1822/43 
 
Přínos č. 5 - Změna ve složení redakční rady zpravodaje PRIO 
 
Dle předloženého návrhu usnesení.  
 
Hlasování: 10-0-0 
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 1853/RMOb1822/43 
 
Přínos č. 6 - Žádost o přednostní pronájem bytu na ul. Dělnická v Ostravě-Porubě 
 
Dle předloženého návrhu usnesení.  
 
Hlasování: 10-0-0 
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 1854/RMOb1822/43 
 
Různé: 
 
------ 
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Zápis  
43. schůze Rady městského obvodu Poruba byla ukončena v 10:27 hodin. 
 
V Ostravě-Porubě, dne 13.11.2020 
 
 
Zapsala: Renáta Starečková, 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 43. schůze Rady městského obvodu Poruba v neanonymizované verzi (pouze pro 

členy Rady městského obvodu Poruba)  
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