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Zápis  
Zápis z průběhu 53. schůze Rady městského obvodu Poruba 

ze dne 16.04.2021 
 
53. schůze Rady městského obvodu Poruba se konala formou on-line videokonference, členové 
Rady městského obvodu Poruba byli připojeni v reálném čase. 
 
53. schůze Rady městského obvodu Poruba byla zahájena dne 16.04.2021 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., Eliška Konieczná 
 
Omluveni: ------  
 
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 7 přínosů. Přínosy budou zařazeny nakonec bloku projednávaných materiálů. Navrhuji 
stáhnout materiál č. 13 „Zvýšení nájemného za pronájem pozemků v roce 2021 o roční míru 
inflace“. Já Vás poprosím, abychom si takto upravený program schválili.   
 
Hlasování o programu 53. schůze Rady městského obvodu Poruba: 11-0-0 
 
Schválení zápisu z 51. schůze Rady městského obvodu Poruba konané dne 19.03.2021. 
Hlasování: 11-0-0 
 
Schválení zápisu z 52. mimořádné schůze Rady městského obvodu Poruba konané dne 01.04.2021. 
Hlasování: 11-0-0 
 
Program 53. schůze Rady městského obvodu Poruba: 
 
Materiál K jaké problematice Zn.předkl. 

1 Poskytnutí účelové dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu 19 

2 

Předchozí souhlas s likvidací neupotřebitelného movitého majetku ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu 
Poruba, spravovaného Centrem sociálních služeb Poruba, příspěvkovou 
organizací 

19 

3 Náhrada škody na vozidle ze dne 29.6.2020 17 
4 Náhrada škody na vozidle zn. ŠKODA RAPID 17 
5 Náhrada škody na zdraví ze dne 12.7.2020 17 

6 Návrh na prominutí nájemného za rok 2021 - pronájem částí pozemku 
před restaurací "Rusty Bell Pub" 17 

7 
Poskytnutí finančních prostředků z Fondu životního prostředí ve výši 1 
400 tis. Kč na zpracování projektové dokumentace k projektu 
"Revitalizace parků u DK Poklad" 

17 
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8 Prodej pozemku p.č. 2393/30 v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava 17 

10 Stavba „Ostrava-Poruba 2801/18, DTS, NNk“ - zřízení budoucího 
věcného břemene - služebnosti - výše úhrady 17 

11 Záměr pronájmů pozemků pod garážemi v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava 17 
13 Zvýšení nájemného za pronájem pozemků v roce 2021 o roční míru inflace 17 
14 Dohoda o narovnání 12 
15 Dohoda o skončení nájmu bytu a přednostní pronájem bytu 12 
16 Dohoda o úhradě za odběr elektřiny 12 
17 Dohody o skončení nájmu bytu 12 

18 Hlasování na zasedání/mimo zasedání shromáždění Společenství vlastníků 
jednotek Španielova 964, Ostrava-Poruba 12 

19 Udělení souhlasu se zastavením exekucí 12 
20 Záměr pronájmu nebytového prostoru v BD U Oblouku 501/3 12 
21 Záměry změn nájemních vztahů - NBJ U Oblouku 501 12 

22 Dohoda o vzájemné spolupráci při pořádání letních příměstských táborů s 
výukou anglického jazyka 10 

23 Komise pro školství a vzdělávání Rady městského obvodu Poruba - plán 
monitoringu realizací projektů na rok 2021 10 

24 Předchozí souhlas s přenecháním minihřiště s umělým trávníkem v 
příspěvkové organizaci městského obvodu Poruba 10 

25 Předchozí souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi městského 
obvodu Poruba 10 

26 Vyhodnocení výběrového řízení na udělení dotace pro rok 2021 - Komise 
pro školství a vzdělávání RMOb Poruba, dotační program ostatní (kód O) 10 

27 

Žádost o souhlas zřizovatele se zapojením škol do projektu Poskytování 
bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků 
Operačního programu potravinové a materiální pomoci v 
Moravskoslezském kraji V 

10 

28 Dodatek č. 3 Smlouvy o výpůjčce č. 2018/12/19/0403 pro akci "Úprava 
veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě-Porubě, Etapa A2" 04.2 

29 
Smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce 
elektrické energie pro stavbu "Revitalizace veřejného prostranství u 
Koruny v Ostravě - Porubě" 

04.2 

Materiál 
zvláštní 

povahy 30 
Jednací řízení bez uveřejnění: "Zámecký park v Ostravě-Porubě" 04.2 

Materiál 
zvláštní 

povahy 31 

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku "Rostlinný materiál 
určený k výsadbám v městském obvodě Poruba" 04.2 

32 Návrh rozpočtových úprav 08 
33 Smlouva o vypořádání závazků 08 
34 Žádost Centra sociálních služeb Hrabyně o finanční dar 08 

35 Finanční příspěvek na opravu zadního přístupového chodníku k domu č. p. 
1455 na ulici Maďarská 06.1 

36 Změna nájemního vztahu Kafe Palača 06.1 

37 Žádost o stanovisko ke svěření majetku, a to 10 ks stojanů na kola na 
území městského obvodu Poruba do majetku městského obvodu Poruba 06.1 

38 Návrh souhlasu se zastavením exekuce 15 
39 Neupotřebitelný movitý majetek 13 
40 Neupotřebitelný movitý majetek - výpočetní technika 13 
41 Přebytečný movitý majetek - výpočetní technika 13 
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42 Stanovení termínů pro sňatečné obřady v roce 2022 13 
43 Kontrola plnění usnesení 01 

Přínos 1 Dohoda o podmínkách financování provozu sportovní haly po plánované 
rekonstrukci 10 

Přínos 2 Jmenování členů konkursní komise 10 
Přínos 

zvláštní 
povahy 3 

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na službu "Revitalizace parků DK 
Poklad, Ostrava-Poruba" 04.2 

Přínos 
zvláštní 

povahy 4 
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Sadové úpravy DK Poklad" 04.2 

Přínos 5 Smlouva o užívání silnice pro zvláštní užívání č. OV/79/a/2021/Po - ulice 
Vřesinská 06.1 

Přínos 6 Žádost o projednání a uzavření "Memorandum o spolupráci" 06.1 

Přínos 7 Změna organizační struktury statutárního města Ostravy - Úřadu 
městského obvodu Poruba 13 

12 Zřízení budoucí služebnosti k p.č. 2801/125 a 3006/1 v k.ú. Poruba, obec 
Ostrava 17 

9 Stanovisko k prodeji části pozemku p.č. 2030 v k.ú. Poruba-sever, obec 
Ostrava 17 

 
Materiál č. 1 - Poskytnutí účelové dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu 
 
Dle předloženého návrhu usnesení.  
 
Hlasování: 11-0-0 
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 2138/RMOb1822/53 
 
Materiál č. 2 - Předchozí souhlas s likvidací neupotřebitelného movitého majetku ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Poruba, spravovaného 
Centrem sociálních služeb Poruba, příspěvkovou organizací 
 
Dle předloženého návrhu usnesení.  
 
Hlasování: 11-0-0 
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 2139/RMOb1822/53 
 
Materiál č. 3 - Náhrada škody na vozidle ze dne 29.6.2020 
 
Dle předloženého návrhu usnesení.  
 
Hlasování: 11-0-0 
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 2140/RMOb1822/53 
 
Materiál č. 4 - Náhrada škody na vozidle zn. ŠKODA RAPID 
 
Dle předloženého návrhu usnesení.  
 
Hlasování: 11-0-0 
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 2141/RMOb1822/53 
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Materiál č. 5 - Náhrada škody na zdraví ze dne 12.7.2020 
 
Dle předloženého návrhu usnesení.  
 
Hlasování: 11-0-0 
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 2142/RMOb1822/53 
 
Materiál č. 6 - Návrh na prominutí nájemného za rok 2021 - pronájem částí pozemku před 
restaurací "Rusty Bell Pub" 
 
p. Dekický - navrhuji úpravu v bodě 1) usnesení - úprava částky na 4.500,- Kč. 
 
Upravené znění bodu 1) usnesení: 
 
1) rozhodla 
  

prominout nájemné za rok 2021 vyplývající z uzavřené nájemní smlouvy čís. 2018/17/03/0775 
ze dne 3.7.2018 uzavřené s nájemcem ING - PH RESTAURANT s.r.o., IČO 28653858, se 
sídlem  Alžírská 1499/32, Poruba, 708 00 Ostrava, ve výši 4 500 Kč 

 
Dle upraveného návrhu usnesení.  
 
Hlasování: 11-0-0 
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 2143/RMOb1822/53 
 
Materiál č. 7 - Poskytnutí finančních prostředků z Fondu životního prostředí ve výši 1 400 
tis. Kč na zpracování projektové dokumentace k projektu "Revitalizace parků u DK 
Poklad" 
 
Ing. Baránková Vilamová, Ph.D. - navrhuji úpravu usnesení a to v bodě 1) upravenou důvodovou 
zprávu. Dále úprava v bodě 2) usnesení ... ve výši 1100 tis. Kč a úprava v bodě 3) usnesení o 1100 
tis. Kč. Rovněž úprava důvodové zprávy ... finanční prostředky ve výši 1100 tis. Kč. 
 
Upravené znění usnesení: 
 
Rada městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
2144/RMOb1822/53 

  (zn.předkl.) 
17 

1) projednala 
  

upravenou důvodovou zprávu 

  
2) rozhodla 
  

o poskytnutí finančních prostředků z Fondu životního prostředí ve výši 1 100 tis. Kč na 
vypracování projektové dokumentace k projektu “Revitalizace parků u DK Poklad” 

  
3) schvaluje 
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zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů 

o 1 100 tis. Kč........ ORG 0509001 Projektové dokumentace staveb 

zvýšení financování 

o 1 100 tis. Kč........ POL 8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 
ÚZ 102/ zapojení Fondu životního prostředí 

  
4) ukládá 
  

realizovat rozpočtové úpravy dle bodu 3) tohoto usnesení 

  
  Zodpovídá: Ing. Petr Solanský, vedoucí odboru finančního a ekonomického 
  Termín:      30.04.2021 
 
Dle upraveného návrhu usnesení.  
 
Hlasování: 11-0-0 
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 2144/RMOb1822/53 
 
Materiál č. 8 - Prodej pozemku p.č. 2393/30 v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava 
 
Ing. Baránková Vilamová, Ph.D. - navrhuji doplnit v bodě 1) usnesení kupní cenu: 700,- 
Kč/m2/rok. 
 
Upravené znění bodu 1) usnesení: 
 
1) doporučuje 
  

Zastupitelstvu městského obvodu Poruba rozhodnout o prodeji pozemku p.č. 2393/30 - ostatní 
plocha o výměře 142 m2 v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, 

kupní cena: 700,- Kč/m2 bez DPH s tím, že kupující uhradí další náklady prodávajícího 
spojené s prodejem ve výši 8.000,- Kč 

kupující: manželé Věroslav Stuchlík, nar. 13.7.1951 a Eva Stuchlíková, nar. 20.12.1954, oba 
bytem Na Bezděku 5471/8, Třebovice, 72200 Ostrava 

a o uzavření kupní smlouvy dle přílohy č. 9 tohoto materiálu 

 
Dle upraveného návrhu usnesení.  
 
Hlasování: 11-0-0 
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 2145/RMOb1822/53 
 
Materiál č. 10 - Stavba „Ostrava-Poruba 2801/18, DTS, NNk“ - zřízení budoucího věcného 
břemene - služebnosti - výše úhrady 
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Dle předloženého návrhu usnesení.  
 
Hlasování: 11-0-0 
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 2146/RMOb1822/53 
 
Materiál č. 11 - Záměr pronájmů pozemků pod garážemi v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava 
 
Dle předloženého návrhu usnesení.  
 
Hlasování: 11-0-0 
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 2147/RMOb1822/53 
 
Materiál č. 13 - Zvýšení nájemného za pronájem pozemků v roce 2021 o roční míru inflace 
 
Materiál č. 13 „Zvýšení nájemného za pronájem pozemků v roce 2021 o roční míru inflace“ byl 
stažen z programu. 
 
Materiál č. 14 - Dohoda o narovnání 
 
Dle předloženého návrhu usnesení.  
 
Hlasování: 11-0-0 
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 2148/RMOb1822/53 
 
Materiál č. 15 - Dohoda o skončení nájmu bytu a přednostní pronájem bytu 
 
Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D. – materiál je variantní - navrhuji hlasovat o variantě A. 
 
Dle předloženého návrhu usnesení - varianta A.  
 
Hlasování: 11-0-0 
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 2149/RMOb1822/53 
 
Materiál č. 16 - Dohoda o úhradě za odběr elektřiny 
 
Dle předloženého návrhu usnesení.  
 
Hlasování: 11-0-0 
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 2150/RMOb1822/53 
 
Materiál č. 17 - Dohody o skončení nájmu bytu 
 
Dle předloženého návrhu usnesení.  
 
Hlasování: 11-0-0 
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 2151/RMOb1822/53 
 
Materiál č. 18 - Hlasování na zasedání/mimo zasedání shromáždění Společenství vlastníků 
jednotek Španielova 964, Ostrava-Poruba 
 
Dle předloženého návrhu usnesení.  
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Hlasování: 11-0-0 
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 2152/RMOb1822/53 
 
Materiál č. 19 - Udělení souhlasu se zastavením exekucí 
 
Dle předloženého návrhu usnesení.  
 
Hlasování: 11-0-0 
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 2153/RMOb1822/53 
 
Materiál č. 20 - Záměr pronájmu nebytového prostoru v BD U Oblouku 501/3 
 
Dle předloženého návrhu usnesení.  
 
Hlasování: 11-0-0 
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 2154/RMOb1822/53 
 
Materiál č. 21 - Záměry změn nájemních vztahů - NBJ U Oblouku 501 
 
p. Dekický - navrhuji doplnit do předposledního odstavce v důvodové zprávě ... poskytnuta sleva 
ve výši 33% z měsíčního nájemného ..., ostatní znění důvodové zprávy zůstává beze změn. 
 
Dle předloženého návrhu usnesení.  
 
Hlasování: 11-0-0 
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 2155/RMOb1822/53 
 
Materiál č. 22 - Dohoda o vzájemné spolupráci při pořádání letních příměstských táborů s 
výukou anglického jazyka 
 
Dle předloženého návrhu usnesení.  
 
Hlasování: 11-0-0 
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 2156/RMOb1822/53 
 
Materiál č. 23 - Komise pro školství a vzdělávání Rady městského obvodu Poruba - plán 
monitoringu realizací projektů na rok 2021 
 
Dle předloženého návrhu usnesení.  
 
Hlasování: 11-0-0 
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 2157/RMOb1822/53 
 
Materiál č. 24 - Předchozí souhlas s přenecháním minihřiště s umělým trávníkem v 
příspěvkové organizaci městského obvodu Poruba 
Dle předloženého návrhu usnesení.  
 
Hlasování: 11-0-0 
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 2158/RMOb1822/53 
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Materiál č. 25 - Předchozí souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi městského 
obvodu Poruba 
 
Dle předloženého návrhu usnesení.  
 
Hlasování: 11-0-0 
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 2159/RMOb1822/53 
 
Materiál č. 26 - Vyhodnocení výběrového řízení na udělení dotace pro rok 2021 - Komise pro 
školství a vzdělávání RMOb Poruba, dotační program ostatní (kód O) 
 
Dle předloženého návrhu usnesení.  
 
Hlasování: 11-0-0 
 
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 2160/RMOb1822/53 
 
Materiál č. 27 - Žádost o souhlas zřizovatele se zapojením škol do projektu Poskytování 
bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků Operačního programu 
potravinové a materiální pomoci v Moravskoslezském kraji V 
 
Dle předloženého návrhu usnesení.  
 
Hlasování: 11-0-0 
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 2161/RMOb1822/53 
 
Materiál č. 28 - Dodatek č. 3 Smlouvy o výpůjčce č. 2018/12/19/0403 pro akci "Úprava 
veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě-Porubě, Etapa A2" 
 
Dle předloženého návrhu usnesení.  
 
Hlasování: 11-0-0 
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 2162/RMOb1822/53 
 
Materiál č. 29 - Smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce 
elektrické energie pro stavbu "Revitalizace veřejného prostranství u Koruny v Ostravě - 
Porubě" 
 
Dle předloženého návrhu usnesení.  
 
Hlasování: 11-0-0 
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 2163/RMOb1822/53 
 
Materiál zvláštní povahy č. 30 - Jednací řízení bez uveřejnění: "Zámecký park v Ostravě-
Porubě" 
 
Dle předloženého návrhu usnesení.  
 
Hlasování: 11-0-0 
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 2164/RMOb1822/53 
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Materiál zvláštní povahy č. 31 - Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku 
"Rostlinný materiál určený k výsadbám v městském obvodě Poruba" 
 
Dle předloženého návrhu usnesení.  
 
Hlasování: 11-0-0 
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 2165/RMOb1822/53 
 
Materiál č. 32 - Návrh rozpočtových úprav 
 
Dle předloženého návrhu usnesení.  
 
Hlasování: 11-0-0 
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 2166/RMOb1822/53 
 
Materiál č. 33 - Smlouva o vypořádání závazků 
 
Dle předloženého návrhu usnesení.  
 
Hlasování: 11-0-0 
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 2167/RMOb1822/53 
 
Materiál č. 34 - Žádost Centra sociálních služeb Hrabyně o finanční dar 
 
Dle předloženého návrhu usnesení.  
 
Hlasování: 11-0-0 
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 2168/RMOb1822/53 
 
Materiál č. 35 - Finanční příspěvek na opravu zadního přístupového chodníku k domu č. p. 
1455 na ulici Maďarská 
 
Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D. – materiál je variantní - navrhuji hlasovat o variantě A. 
 
Dle předloženého návrhu usnesení - varianta A.  
 
Hlasování: 11-0-0 
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 2169/RMOb1822/53 
 
Materiál č. 36 - Změna nájemního vztahu Kafe Palača 
 
Dle předloženého návrhu usnesení.  
 
Hlasování: 11-0-0 
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 2170/RMOb1822/53 
 
Materiál č. 37 - Žádost o stanovisko ke svěření majetku, a to 10 ks stojanů na kola na území 
městského obvodu Poruba do majetku městského obvodu Poruba 
 
Dle předloženého návrhu usnesení.  
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Hlasování: 11-0-0 
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 2171/RMOb1822/53 
 
Materiál č. 38 - Návrh souhlasu se zastavením exekuce 
 
Dle předloženého návrhu usnesení.  
 
Hlasování: 11-0-0 
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 2172/RMOb1822/53 
 
Materiál č. 39 - Neupotřebitelný movitý majetek 
 
Dle předloženého návrhu usnesení.  
 
Hlasování: 11-0-0 
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 2173/RMOb1822/53 
 
Materiál č. 40 - Neupotřebitelný movitý majetek - výpočetní technika 
 
Dle předloženého návrhu usnesení.  
 
Hlasování: 11-0-0 
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 2174/RMOb1822/53 
 
Materiál č. 41 - Přebytečný movitý majetek - výpočetní technika 
 
Dle předloženého návrhu usnesení.  
 
Hlasování: 11-0-0 
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 2175/RMOb1822/53 
 
Materiál č. 42 - Stanovení termínů pro sňatečné obřady v roce 2022 
 
Dle předloženého návrhu usnesení.  
 
Hlasování: 11-0-0 
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 2176/RMOb1822/53 
 
Materiál č. 43 - Kontrola plnění usnesení 
 
Dle předloženého návrhu usnesení.  
 
Hlasování: 11-0-0 
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 2177/RMOb1822/53 
 
Přínos č. 1 - Dohoda o podmínkách financování provozu sportovní haly po plánované 
rekonstrukci 
 
Dle předloženého návrhu usnesení.  
 
Hlasování: 11-0-0 
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Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 2178/RMOb1822/53 
 
Přínos č. 2 - Jmenování členů konkursní komise 
 
Dle předloženého návrhu usnesení.  
 
Hlasování: 11-0-0 
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 2179/RMOb1822/53 
 
Přínos zvláštní povahy č. 3 - Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na službu "Revitalizace 
parků DK Poklad, Ostrava-Poruba" 
 
Dle předloženého návrhu usnesení.  
 
Hlasování: 11-0-0 
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 2180/RMOb1822/53 
 
Přínos zvláštní povahy č. 4 - Zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Sadové úpravy DK 
Poklad" 
 
Dle předloženého návrhu usnesení.  
 
Hlasování: 11-0-0 
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 2181/RMOb1822/53 
 
Přínos č. 5 - Smlouva o užívání silnice pro zvláštní užívání č. OV/79/a/2021/Po - ulice 
Vřesinská 
 
Dle předloženého návrhu usnesení.  
 
Hlasování: 11-0-0 
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 2182/RMOb1822/53 
 
Přínos č. 6 - Žádost o projednání a uzavření "Memorandum o spolupráci" 
 
Dle předloženého návrhu usnesení.  
 
Hlasování: 11-0-0 
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 2183/RMOb1822/53 
 
Přínos č. 7 - Změna organizační struktury statutárního města Ostravy - Úřadu městského 
obvodu Poruba 
 
Dle předloženého návrhu usnesení.  
 
Hlasování: 11-0-0 
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 2184/RMOb1822/53 
 
Materiál č. 12 - Zřízení budoucí služebnosti k p.č. 2801/125 a 3006/1 v k.ú. Poruba, obec 
Ostrava 
 



Statutární město Ostrava 
Městský obvod Poruba 
 

 
12/13 Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava IČ 00845451 DIČ CZ 00845451  

 www.moporuba.cz   Číslo účtu  1649335379/0800 

         
 

Zápis  
p. Dekický - navrhuji úpravu v bodě 2) usnesení ... minimálně však 10.000,- Kč + DPH ... 
 
Upravené znění bodu 2) usnesení: 
 
2) rozhodla 
  

o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi statutárním městem Ostrava 
- městským obvodem Poruba, se sídlem Klimkovická 55/28, Ostrava-Poruba, PSČ 70856, IČO 
00845451, jako budoucím povinným a vlastníkem pozemku p.č. 2760/6 v k.ú. Poruba, obec 
Ostrava - Milanem Klimšou, nar. 15.2.1967, bytem Prostřední Bludovice 407, 73937 Horní 
Bludovice, jako budoucím oprávněným, k částem pozemků p.č. 2801/125 - ostatní plocha a 
p.č. 3006/1 - ostatní plocha v k.ú. Poruba, obec Ostrava, zakládající budoucímu oprávněnému a 
každému následujícímu vlastníku pozemku p.č. 2760/6 v k.ú. Poruba, obec Ostrava, právo 
zřídit a provozovat sjezd na částech pozemků p.č. 2801/125 a p.č. 3006/1 v k.ú. Poruba, obec 
Ostrava, v rozsahu, jak bude vyznačeno  v geometrickém plánu pro vymezení rozsahu věcného 
břemene, v nezbytném rozsahu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti s 
provozem, opravami, údržbou nebo odstraněním tohoto zařízení, a to za jednorázovou úhradu 
ve výši 500,-Kč za každý i započatý m2, minimálně však 10.000,-Kč + DPH dle přílohy č. 
14 předloženého materiálu 

 
Dle upraveného návrhu usnesení.  
 
Hlasování: 11-0-0 
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 2185/RMOb1822/53 
 
Materiál č. 9 - Stanovisko k prodeji části pozemku p.č. 2030 v k.ú. Poruba-sever, obec 
Ostrava 
 
p. Dekický - navrhuji úpravu bodu 1) usnesení ve variantě A na znění: 
 
1) nemá námitek 
  

k prodeji části pozemku p. č. 2030 – ostatní plocha o výměře 40m2 v k.ú. Poruba – sever, obec 
Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, dle zákresu v katastrálním snímku v příloze 
č. 3 tohoto materiálu, avšak preferuje ponechání části předmětného pozemku ve vlastnictví 
města a jeho přenechání žadateli do užívání 

 
Upravené znění usnesení: 
 
1) nemá námitek 
  

k prodeji části pozemku p. č. 2030 – ostatní plocha o výměře 40m2 v k.ú. Poruba – sever, obec 
Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, dle zákresu v katastrálním snímku v příloze 
č. 3 tohoto materiálu, avšak preferuje ponechání části předmětného pozemku ve vlastnictví 
města a jeho přenechání žadateli do užívání 

  
2) ukládá 
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zaslat písemné stanovisko dle bodu 1) tohoto usnesení statutárnímu městu Ostrava 

  
  Zodpovídá: Ing. Zbyněk Richter, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí 
  Termín:      30.04.2021 
 
Dle upraveného návrhu usnesení.  
 
Hlasování: 11-0-0 
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 2186/RMOb1822/53 
 
Různé: 
 
------ 
 
53. schůze Rady městského obvodu Poruba byla ukončena v 10:26 hodin. 
 
V Ostravě - Porubě, dne 16.04.2021 
 
 
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 
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