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Zápis  
Zápis z průběhu 60. schůze Rady městského obvodu Poruba 

ze dne 16.07.2021 
 
60. schůze Rady městského obvodu Poruba byla zahájena dne 16.07.2021 v 09:32 hodin. Zahájila                              
a řídila Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D., starostka. 
 
Přítomno: dle prezenční listiny – 8 členů. 
 
Omluveni: Eliška Konieczná, Ing. Jiří Rajnoch, Mgr. et Bc. Vojtěch Curylo, DiS. 
 
Rada městského obvodu Poruba je usnášeníschopná v počtu 8 členů. 
 
Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D. – usnesení a zápis z dnešní schůze spolu se mnou podepíše 
pan místostarosta Bc. Miroslav Otisk, MSc., MBA. Dnes máme na programu celkem 31 
písemných materiálů a 6 přínosů, s tím, že navrhuji, abychom stáhli materiály, v pořadí materiál 
číslo 6, materiál číslo 11 a materiál číslo 26. Ptám se, jestli má ještě někdo nějaký jiný návrh na 
úpravu našeho dnešního programu. Pakliže tomu tak není, tak poprosím, abychom si dnešní 
program schválili.   
 
Hlasování: 8-0-0 
   
Zápis z 59. schůze Rady městského obvodu Poruba ze dne 25.06.2021, byl schválen bez 
připomínek. 
Hlasování: 8-0-0 
 
Program 60. schůze Rady městského obvodu Poruba: 
 

Materiál K jaké problematice Zn.předkl. 
1 Náhrada škody na vozidle ŠKODA OCTAVIA COMBI 17 
2 Náhrada škody na zdraví ze dne 15.7.2020 17 

3 Pronájem části pozemku p.č. 3509 v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava - 
uzavření dohody o skončení nájmu 17 

4 Stavba „Inteligentní zastávky – II. etapa“, část č. 01 - Vřesinská, část č. 07 
– Třebovická, část č. 08 – Třebovická - změna usnesení 17 

5 Stavba „Inteligentní zastávky – II. etapa“, část č. 57 – Duha a část č. 58 – 
Duha - změna usnesení 17 

6 „Stavba OC Billa Poruba včetně úpravy křižovatky 17.listopadu“ 17 
7 Stavba "Ostrava-Poruba 2225, NNk" 17 

8 Výpůjčka částí pozemku p.č. 944 v k.ú. Poruba, obec Ostrava - zpevněné 
plochy u restaurace 17 

9 Záměr prodat pozemek p.č. 2892/19 v k.ú. Poruba, obec Ostrava 17 

10 Záměr pronájmu části pozemku p.č. 103/1 v k.ú. Poruba, obec Ostrava a 
části pozemku p.č. 1721 v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava 17 

11 Záměr výpůjčky části pozemku p.č. 3624/1 v k.ú. Poruba-sever, obec 
Ostrava za účelem umístění předzahrádky 17 

12 Zrušení usnesení č. 2098/RMOb1822/51 ze dne 19. 3. 2021 17 

13 Zřízení služebnosti k částem pozemku p.č. 1545/1 v k.ú. Poruba-sever, 
obec Ostrava 17 

14 Návrh na uzavření dohod o splátkách 12 

15 Svěření rozhodování o uzavírání nájemních smluv k bytům v rámci 
projektu "Sociální bydlení ve městě Ostrava" 12 
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16 Žádost o přednostní pronájem bytu 12 
17 Žádost o udělení souhlasu s pronájmem služebního bytu 12 

18 Podnájem prostor v Mateřské škole, Ostrava-Poruba, Nezvalovo nám. 856, 
příspěvkové organizaci 10 

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

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

21 Zřízení přípravné třídy v Základní škole, Ostrava-Poruba, J. Šoupala 1609, 
příspěvkové organizaci 10 

Materiál 
zvláštní 
povahy 

22 

Určení platu ředitelek mateřských škol a ředitelky základní školy 10 

23 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 2021/11/0214 
ze dne 11.05.2021 - Parkinson-Help z.s. 08 

24 Návrh rozpočtových úprav 08 
Materiál 
zvláštní 
povahy 

25 

Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě-Porubě - etapa B2 04.2 

26 Zadávací řízení veřejné zakázky: "Úprava veřejného prostoru náměstí 
Družby v Ostravě-Porubě - etapa A2" (stavba) 04.2 

27 Žádost o udělení výjimky z článku III, Směrnice č. 7/2019 k udělování 
souhlasu se zřizováním vyhrazeného parkování 06.1 

28 Odvolání a jmenování člena povodňové komise městského obvodu Poruba 13 
29 Změna termínů schůzí Rady městského obvodu Poruba 01 

30 

Svěření odboru kultury a prezentace Úřadu městského obvodu Poruba 
rozhodování o uzavírání nájemních smluv a úpravách Provozního řádu 
akce CIRKULUM - mezinárodní festival nového cirkusu a pouličního 
divadla 

14 

Materiál 
zvláštní 
povahy 

31 

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění služeb k vytvoření podmínek pro 
uskutečnění 5. ročníku akce "CIRKULUM - mezinárodní festival nového 
cirkusu a pouličního divadla 2021" č. 2021/22/0009 ze dne 27. 1. 2021 

14 

Přínos 
zvláštní 
povahy 

1 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2021/12/0208 ze dne 21. 6. 2021, jejímž 
předmětem je realizace stavby s názvem „Výměna technologického 
zařízení a modernizace řídícího systému MaR v předávací stanici ZŠ 
Škarvady“ 

04.2 

Přínos 
zvláštní 
povahy 

2 

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Odvoz stavební suti a uložení 
stavebního materiálu na skládce, práce se stavebními stroji, dovoz tříděné 
zeminy." 

04.2 

Přínos 
zvláštní 
povahy 

3 

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Parkoviště na ul. Školní v 
Ostravě-Porubě" 04.2 

Přínos 
4 

Žádost o projednání a uzavření smlouvy o užívání nemovitosti "Parkoviště 
u Auly" 06.1 

Přínos 
zvláštní Rozhodnutí o organizační změně 13 
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povahy 

5 

Přínos 
6 

Svěření působnosti odboru kultury a prezentace Úřadu městského obvodu 
Poruba rozhodovat o uzavírání smluv o výpůjčce se společností IKEA 
Česká republika, s. r. o. 

14 

 
Materiál č. 1 - Náhrada škody na vozidle ŠKODA OCTAVIA COMBI 
 
Dle předloženého návrhu usnesení.  
 
Hlasování: 8-0-0 
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 2374/RMOb1822/60 
 
Materiál č. 2 - Náhrada škody na zdraví ze dne 15.7.2020 
 
Dle předloženého návrhu usnesení.  
 
Hlasování: 8-0-0 
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 2375/RMOb1822/60 
 
Materiál č. 3 - Pronájem části pozemku p.č. 3509 v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava                            
- uzavření dohody o skončení nájmu 
 
Dle předloženého návrhu usnesení.  
 
Hlasování: 8-0-0 
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 2376/RMOb1822/60 
 
Materiál č. 4 - Stavba „Inteligentní zastávky – II. etapa“, část č. 01 - Vřesinská,                      
část č. 07  – Třebovická, část č. 08 – Třebovická - změna usnesení 
 
Dle předloženého návrhu usnesení.  
 
Hlasování: 8-0-0 
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 2377/RMOb1822/60 
 
Materiál č. 5 - Stavba „Inteligentní zastávky – II. etapa“, část č. 57 – Duha                                          
a  část č. 58 – Duha - změna usnesení 
 
Dle předloženého návrhu usnesení 
 
Hlasování: 8-0-0 
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 2378/RMOb1822/60 
 
Materiál č. 6 - „Stavba OC Billa Poruba včetně úpravy křižovatky 17.listopadu“ 
 
Materiál č. 6 „Stavba OC Billa Poruba včetně úpravy křižovatky 17.listopadu“, byl stažen 
z programu 60. schůze Rady městského obvodu Poruba konané dne 16.07.2021.  
 
Materiál č. 7 - Stavba "Ostrava-Poruba 2225, NNk" 
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Dle předloženého návrhu usnesení.  
 
Hlasování: 8-0-0 
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 2379/RMOb1822/60 
 
Materiál č. 8 - Výpůjčka částí pozemku p.č. 944 v k.ú. Poruba, obec Ostrava - zpevněné 
plochy u restaurace 
 
p. Dekický – navrhuji změnu v bodě 1) návrhu usnesení, kde v posledním řádku bude upraveno 
…… na dobu neurčitou s 14 denní výpovědní lhůtou, dle přílohy číslo 7 tohoto materiálu. S tím, že 
v příloze číslo 7, tzn. ve smlouvě, bude upraven článek 5, odstavec druhý, a to tak, že výpovědní 
doba je 14 dní a začíná běžet dnem následujícím po doručení písemné výpovědi druhé smluvní 
straně.  
 
Doplněný návrh usnesení: 
1) rozhodla 
  o uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku p.č. 944 - ostatní plocha o výměře 30 m2, a části 

pozemku p.č. 944 - ostatní plocha o výměře 49 m2, v k.ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, svěřen městskému obvodu Poruba, v souvislosti se zpevněnými 
plochami  sloužícími pro účely přístupu do objektu restaurace a zachování kulturního vzhledu 
jejího přilehlého okolí, s vypůjčitelem Kateřina Czekajová, IČO 74167359, se sídlem 
Vietnamská 1489/2, 708 00, Ostrava - Poruba, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 14 dnů, 
dle přílohy č. 7 tohoto materiálu 

 
Dle upraveného návrhu usnesení a upravené přílohy číslo 7.  
 
Hlasování: 8-0-0 
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 2380/RMOb1822/60 
 
Materiál č. 9 - Záměr prodat pozemek p.č. 2892/19 v k.ú. Poruba, obec Ostrava 
 
Dle předloženého návrhu usnesení.  
 
Hlasování: 8-0-0 
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 2381/RMOb1822/60 
 
Materiál č. 10 - Záměr pronájmu části pozemku p.č. 103/1 v k.ú. Poruba, obec Ostrava                    
a části pozemku p.č. 1721 v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava 
 
Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D. – materiál je dán variantně, a já si dovolím rovnou 
navrhnout, abychom přednostně hlasovali o variantě B, pakliže někdo nenavrhne nějak jinak. 
 
Dle předloženého návrhu usnesení – varianta B.  
 
Hlasování: 8-0-0 
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 2382/RMOb1822/60 
 
Materiál č. 11 - Záměr výpůjčky části pozemku p.č. 3624/1 v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava 
za účelem umístění předzahrádky 
 



Statutární město Ostrava 
Městský obvod Poruba 
 

 
5/9 Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava IČ 00845451 DIČ CZ 00845451  

 www.moporuba.cz   Číslo účtu  1649335379/0800 

         
 

Zápis  
Materiál č. 11 „Záměr výpůjčky části pozemku p.č. 3624/1 v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava                    
za účelem umístění předzahrádky „Stavba OC Billa Poruba včetně úpravy křižovatky 
17.listopadu“, byl stažen z programu 60. schůze Rady městského obvodu Poruba konané                             
dne 16.07.2021.  
 
Materiál č. 12 - Zrušení usnesení č. 2098/RMOb1822/51 ze dne 19. 3. 2021 
 
Dle předloženého návrhu usnesení.  
 
Hlasování: 8-0-0 
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 2383/RMOb1822/60 
 
Materiál č. 13 - Zřízení služebnosti k částem pozemku p.č. 1545/1 v k.ú. Poruba-sever, obec 
Ostrava 
 
Dle předloženého návrhu usnesení.  
 
Hlasování: 8-0-0 
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 2384/RMOb1822/60 
 
Materiál č. 14 - Návrh na uzavření dohod o splátkách 
 
Dle předloženého návrhu usnesení.  
 
Hlasování: 8-0-0 
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 2385/RMOb1822/60 
 
Materiál č. 15 - Svěření rozhodování o uzavírání nájemních smluv k bytům v rámci projektu 
"Sociální bydlení ve městě Ostrava" 
 
Dle předloženého návrhu usnesení.  
 
Hlasování: 8-0-0 
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 2386/RMOb1822/60 
 
Materiál č. 16 - Žádost o přednostní pronájem bytu 
 
Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D. – upozorňuji, že materiál je dán variantně, tzn., že budeme 
v tuto chvíli hlasovat o přednostně navržené variantě A.  
 
Dle předloženého návrhu usnesení – varianta A.  
 
Hlasování: 8-0-0 
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 2387/RMOb1822/60 
 
Materiál č. 17 - Žádost o udělení souhlasu s pronájmem služebního bytu 
 
Dle předloženého návrhu usnesení.  
 
Hlasování: 8-0-0 
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 2388/RMOb1822/60 
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Materiál č. 18 - Podnájem prostor v Mateřské škole, Ostrava-Poruba, Nezvalovo nám. 856, 
příspěvkové organizaci 
 
Dle předloženého návrhu usnesení.  
 
Hlasování: 8-0-0 
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 2389/RMOb1822/60 
 
Materiál č. 19 - Předchozí souhlas s přenecháním prostor v příspěvkových organizacích 
městského obvodu Poruba 
 
Dle předloženého návrhu usnesení.  
 
Hlasování: 8-0-0 
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 2390/RMOb1822/60 
 
Materiál č. 20 - Předchozí souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi městského 
obvodu Poruba 
 
Dle předloženého návrhu usnesení.  
 
Hlasování: 8-0-0 
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 2391/RMOb1822/60 
 
Materiál č. 21 - Zřízení přípravné třídy v Základní škole, Ostrava-Poruba, J. Šoupala 1609, 
příspěvkové organizaci 
 
Dle předloženého návrhu usnesení.  
 
Hlasování: 8-0-0 
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 2392/RMOb1822/60 
 
Materiál zvláštní povahy č. 22 - Určení platu ředitelek mateřských škol a ředitelky základní 
školy 
 
Dle předloženého návrhu usnesení.  
 
Hlasování: 8-0-0 
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 2393/RMOb1822/60 
 
Materiál č. 23 - Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 2021/11/0214                  
ze dne 11.05.2021 - Parkinson-Help z.s. 
 
Dle předloženého návrhu usnesení.  
 
Hlasování: 8-0-0 
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 2394/RMOb1822/60 
 
Materiál č. 24 - Návrh rozpočtových úprav 
 
Dle předloženého návrhu usnesení.  
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Hlasování: 8-0-0 
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 2395/RMOb1822/60 
 
Materiál zvláštní povahy č. 25 - Úprava veřejného prostoru náměstí Družby                                            
v Ostravě-Porubě - etapa B2 
 
Dle předloženého návrhu usnesení.  
 
Hlasování: 8-0-0 
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 2396/RMOb1822/60 
 
Materiál zvláštní povahy č. 26 - Zadávací řízení veřejné zakázky: "Úprava veřejného 
prostoru náměstí Družby v Ostravě-Porubě - etapa A2" (stavba) 
 
Materiál č. 26 Zadávací řízení veřejné zakázky: "Úprava veřejného prostoru náměstí Družby                        
v Ostravě-Porubě - etapa A2" (stavba), byl stažen z programu 60. schůze Rady městského obvodu 
Poruba konané dne 16.07.2021.  
 
Materiál č. 27 - Žádost o udělení výjimky z článku III, Směrnice č. 7/2019 k udělování 
souhlasu se zřizováním vyhrazeného parkování 
 
Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D. – připomínám, že materiál je dán variantně, tzn., že v tuto 
chvíli budeme hlasovat přednostně o variantě A.  
 
Dle předloženého návrhu usnesení – varianta A.  
 
Hlasování: 8-0-0 
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 2397/RMOb1822/60 
 
Materiál č. 28 - Odvolání a jmenování člena povodňové komise městského obvodu Poruba 
 
Dle předloženého návrhu usnesení.  
 
Hlasování: 8-0-0 
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 2398/RMOb1822/60 
 
Materiál č. 29 - Změna termínů schůzí Rady městského obvodu Poruba 
 
Dle předloženého návrhu usnesení.  
 
Hlasování: 8-0-0 
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 2399/RMOb1822/60 
 
Materiál č. 30 - Svěření odboru kultury a prezentace Úřadu městského obvodu Poruba 
rozhodování o uzavírání nájemních smluv a úpravách Provozního řádu akce                        
CIRKULUM - mezinárodní festival nového cirkusu a pouličního divadla 
 
Dle předloženého návrhu usnesení.  
 
Hlasování: 8-0-0 
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 2400/RMOb1822/60 
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Materiál zvláštní povahy č. 31 - Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění služeb k vytvoření 
podmínek pro uskutečnění 5. ročníku akce "CIRKULUM - mezinárodní festival nového 
cirkusu a pouličního divadla 2021" č. 2021/22/0009 ze dne 27. 1. 2021 
 
Dle předloženého návrhu usnesení.  
 
Hlasování: 8-0-0 
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 2401/RMOb1822/60 
 
Přínos zvláštní povahy č. 1 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2021/12/0208 ze dne 21. 6. 
2021, jejímž předmětem je realizace stavby s názvem „Výměna technologického zařízení                            
a modernizace řídícího systému MaR v předávací stanici ZŠ Škarvady“ 
 
Dle předloženého návrhu usnesení.  
 
Hlasování: 8-0-0 
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 2402/RMOb1822/60 
 
Přínos zvláštní povahy č. 2 - Zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Odvoz stavební suti                      
a uložení stavebního materiálu na skládce, práce se stavebními stroji, dovoz tříděné zeminy." 
 
Dle předloženého návrhu usnesení.  
 
Hlasování: 8-0-0 
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 2403/RMOb1822/60 
 
Přínos zvláštní povahy č. 3 - Zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Parkoviště                                
na ul. Školní v Ostravě-Porubě" 
 
Dle předloženého návrhu usnesení.  
 
Hlasování: 8-0-0 
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 2404/RMOb1822/60 
 
Přínos č. 4 - Žádost o projednání a uzavření smlouvy o užívání nemovitosti "Parkoviště                      
u Auly" 
 
Dle předloženého návrhu usnesení.  
 
Hlasování: 8-0-0 
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 2405/RMOb1822/60 
 
Přínos zvláštní povahy č. 5 - Rozhodnutí o organizační změně 
 
Dle předloženého návrhu usnesení.  
 
Hlasování: 8-0-0 
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 2406/RMOb1822/60 
 
Přínos č. 6 - Svěření působnosti odboru kultury a prezentace Úřadu městského obvodu 



Statutární město Ostrava 
Městský obvod Poruba 
 

 
9/9 Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava IČ 00845451 DIČ CZ 00845451  

 www.moporuba.cz   Číslo účtu  1649335379/0800 

         
 

Zápis  
Poruba rozhodovat o uzavírání smluv o výpůjčce se společností IKEA Česká                                   
republika, s. r. o. 
 
Dle předloženého návrhu usnesení.  
 
Hlasování: 8-0-0 
Rada městského obvodu Poruba po projednání přijala usnesení č. 2407/RMOb1822/60 
 
60. schůze Rady městského obvodu Poruba byla ukončena v 09:52 hodin.  
 
V Ostravě-Porubě, dne 16.07.2021 
 
 
 
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 60. schůze Rady městského obvodu Poruba v neanonymizované verzi (pouze pro 

členy Rady městského obvodu Poruba)  
 


