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Zápis  
Zápis z průběhu 45. mimořádné schůze Rady městského obvodu Poruba 

ze dne 15.12.2020 
  
45. mimořádná schůze Rady městského obvodu Poruba byla zahájena dne 15.12.2020                       
ve 15:45 hodin. Zahájila a řídila Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D., starostka. 
 
Přítomno: dle prezenční listiny – 10 členů. 
 
Omluven: p. Jedlička, člen Rady městského obvodu Poruba. 
 
Místo konání: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, ul. 17. listopadu, Ostrava-
Poruba - Nová Aula 
 
Rada městského obvodu Poruba je usnášeníschopná. 
 
Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D. – vítám Vás na poslední mimořádné radě v tomto roce, 
před Vánocemi, já věřím, že to projedeme celkem rychle, je nás tedy dnes 10, chybí jeden člen,                     
a to je pan Petr Jedlička, takže jsme usnášeníschopní v počtu 10 členů. Usnesení a zápis z dnešní 
schůze spolu se mnou podepíše pan místostarosta Bc. Miroslav Otisk, MSc., MBA, jako již 
tradičně.  Prosím, abychom si v tuto chvíli schválili program schůze, kde máme na programu 
celkem 10 materiálu. Obdrželi jsme opravenou důvodovou zprávu k materiálu číslo 2, to pak dám 
slovo panu místostarostovi, který nám k tomu řekne nějaké informace. Poprosím tedy v tuto chvíli, 
abychom hlasovali o schválení programu dnešní schůze rady.   
     
Hlasování: 10-0-0 
 
Rekapitulace programu jednání 45. mimořádné schůze Rady městského obvodu Poruba: 
 
Materiál K jaké problematice Zn.předkl. 

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

2 Souhlas s nabytím majetku a uzavřením darovací smlouvy 10 
Materiál 

zvláštní povahy 
3 

Návrh odměny ředitelce základní školy, příspěvkové organizace 
zřizované statutárním městem Ostrava - městským obvodem Poruba 10 

Materiál 
zvláštní povahy 

4 
Určení platu ředitele základní školy 10 

Materiál 
zvláštní povahy 

5 

Rekonstrukce obytných domů "Oblouk" v Ostravě-Porubě (stavba)- 
vyhodnocení zadávacího řízení 04.2 

Materiál 
zvláštní povahy 

6 
Soutěž o návrh "Zámecký park v Ostravě-Porubě" 04.2 

Materiál 
zvláštní povahy 

7 

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Rekonstrukce bytových domů 
U Oblouku, Ostrava-Poruba - TDS+BOZP" 04.2 

8 
Podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na 
projekt "Rekonstrukce objektu Dělnická č. p. 411 na bytový dům pro 
seniory SO 02 - 04" 

04.1 

9 Podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na 04.1 
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Zápis  
projekt "Revitalizace ulice Gustava Klimenta v Ostravě-Porubě" 

10 Návrh rozpočtových úprav 08 
 
Materiál č. 1 - Předchozí souhlas s přijetím darů příspěvkovou organizací městského obvodu 
Poruba  
 
Dle předloženého návrhu usnesení. 
 
Hlasování: 10-0-0 
Mimořádná Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení                                         
č. 1915/MRMOb1822/45 
 
Materiál č. 2 - Souhlas s nabytím majetku a uzavřením darovací smlouvy 
 
Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D. – pane místostarosto, co se změnilo v důvodové zprávě? 
 
Mgr. Tomášek, MBA – změnilo se to, že byla nalezena jedna židle v hodnotě 2 278 Kč a tím                  
se navýšil o tuto částku objem, který je převáděn ze strany kraje na obvod. Proto se vlastně mění 
jak důvodová zpráva, tak se vlastně mění i příloha, tam by už mělo být všechno opravené                         
a v pořádku.  
 
Dle předloženého návrhu usnesení s upravenou důvodovou zprávou. 
 
Hlasování: 10-0-0 
Mimořádná Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení                                         
č. 1916 /MRMOb1822/45 
 
Materiál zvláštní povahy č. 3 - Návrh odměny ředitelce základní školy, příspěvkové 
organizace zřizované statutárním městem Ostrava - městským obvodem Poruba 
 
Dle předloženého návrhu usnesení. 
 
Hlasování: 10-0-0 
Mimořádná Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení                                         
č. 1917/MRMOb1822/45 
 
Materiál zvláštní povahy č. 4 - Určení platu ředitele základní školy 
 
Dle předloženého návrhu usnesení. 
 
Hlasování: 10-0-0 
Mimořádná Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení                                         
č. 1918 /MRMOb1822/45 
 
Materiál zvláštní povahy č. 5 - Rekonstrukce obytných domů "Oblouk" v Ostravě-Porubě 
(stavba) - vyhodnocení zadávacího řízení 
 
Dle předloženého návrhu usnesení. 
 
Hlasování: 10-0-0 
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Zápis  
Mimořádná Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení                                         
č. 1919 /MRMOb1822/45 
 
Materiál zvláštní povahy č. 6 - Soutěž o návrh "Zámecký park v Ostravě-Porubě" 
 
Dle předloženého návrhu usnesení. 
 
Hlasování: 10-0-0 
Mimořádná Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení                                         
č. 1920 /MRMOb1822/45 
 
Materiál zvláštní povahy č. 7 - Zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Rekonstrukce 
bytových domů U Oblouku, Ostrava-Poruba - TDS+BOZP" 
 
Dle předloženého návrhu usnesení. 
 
Hlasování: 10-0-0 
Mimořádná Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení                                         
č. 1921 /MRMOb1822/45 
 
Materiál č. 8 - Podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt 
"Rekonstrukce objektu Dělnická č. p. 411 na bytový dům pro seniory SO 02 - 04" 
 
Dle předloženého návrhu usnesení. 
 
Hlasování: 10-0-0 
Mimořádná Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení                                         
č. 1922 /MRMOb1822/45 
 
Materiál č. 9 - Podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt 
"Revitalizace ulice Gustava Klimenta v Ostravě-Porubě" 
 
Dle předloženého návrhu usnesení. 
 
Hlasování: 10-0-0 
Mimořádná Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení                                         
č. 1923 /MRMOb1822/45 
 
Materiál č. 10 - Návrh rozpočtových úprav 
 
Dle předloženého návrhu usnesení. 
 
Hlasování: 10-0-0 
Mimořádná Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení                                         
č. 1924 /MRMOb1822/45 
 
Různé: 
 
------ 
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Zápis  
45. mimořádná schůze Rady městského obvodu Poruba byla ukončena v 15:55 hodin. 
 
V Ostravě-Porubě, dne 15.12.2020 
 
 
 
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 45. mimořádné schůze Rady městského obvodu Poruba v neanonymizované verzi 

(pouze pro členy Rady městského obvodu Poruba). 
 
 


