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Zápis z 18.   zasedání Zastupitelstva městského obvodu Poruba, konaného dne 12.4.2017 
od 16.00 hodin v sále Domova Slunečnice, ul. 17.listopadu,  Ostrava-Poruba 
 
Přítomno v době zahájení:      41 členů ZMOb Poruba 
Omluveni:                                 2 členové  ZMOb Poruba /Ing. Číp, Ing. Holubec/                                                             
                                           
                                                     
Ověřovatelé zápisu:   p. Lenka Bölsckeiová, p. Jan Dekický. 
 
Před zahájením zasedání podal pan starosta krátkou informaci z historie Poruby /28.4.1968 
byl vznesen požadavek, aby se Poruba stala samostatným městem/ a zároveň pozval přítomné 
k uctění památky padlých, které proběhne 28.4.  
 
V době zahájení 18. zasedání zastupitelstva byla přítomna nadpoloviční většina členů ZMOb, 
tím bylo zasedání usnášení schopné.   Provedením zápisu byla pověřena Iveta Kaňoková, 
zaměstnankyně ÚMOb Poruba. Podepsáním usnesení a zápisu spolu se starostou byla určena 
místostarostka paní Mgr. Bajgarová.  

Materiály, připravené pro jednání, byly vloženy na elektronické úložiště.  Anonymizované 
materiály byly pro občany zveřejněny na webových stránkách. Na úložiště byla rovněž 
vložena informativní zpráva o činnosti starosty, odborů a útvarů Úřadu městského obvodu 
Poruba a Centra sociálních služeb Poruba, odpověď občanovi ke zřízení nové zastávky MHD, 
odpověď k úkolu, týkajícího se plakátovacích ploch, informace k Bludnému balvanu a 
informace k materiálu č. 2 – Propočet jednotlivých variant při odkupu technologického 
zařízení parkoviště na ul. 17. listopadu. 

V pondělí byl na Úřad městského obvodu Poruba doručen podnět občana, týkající se 
uzavřených smluv na dodávky tepla mezi Statutárním městem Ostrava a Zásobování teplem 
Ostrava. Tento podnět bude vyřizovat místostarosta Stachura. 

Program dnešního zasedání byl zveřejněn jak na úřední desce městského obvodu Poruba, tak 
na webových stránkách. 

Program: 
 
1. Zahájení 
2. Slib člena Zastupitelstva městského obvodu Poruba 
3. Informace o činnosti orgánů obce 
4. Volba komise pro přípravu návrhu na usnesení 
5. Aktuální informace k Silnici I/11, prodloužená Rudná 
6. Aktuální informace k tramvajové trati v městském obvodu Poruba ze strany vedení 

Statutárního města Ostravy 
7. Diskuze občanů 
8. materiál č. 1 – Prodej pozemků „Areál Nad Porubkou“ 
9. materiál č. 2 – Provozování parkoviště na ulici 17. listopadu na pozemku parcelní číslo 

2962/8 v k.ú. Poruba, obec Ostrava 
10. materiál č. 3 – Stanovisko k záměru města prodat pozemek p.č. 1947/3 k.ú. Poruba, obec 

Ostrava 
11. materiál č. 4 – Stanovisko k záměru města prodat části pozemku p. č. 3751/9 a pozemek 
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     p. č. 3751/230, oba v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava 
12.  materiál č. 5 – Veřejná zakázka „Pěší komunikace ve vnitrobloku Resslova – Větrná 
       v Ostravě-Porubě“ 
13.  materiál č. 6 – Nabytí staveb bez č.p./č.ev. – garáží v lokalitě ulice Slavíkovy 
14.  materiál č. 7 – Nabytí stavby bez č.p./č.ev. - garáže 
15.  materiál č. 8 – Nabytí stavby bez č.p./č.ev. – garáže 
16.  materiál č. 9 – Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.ev. - garáže 
17.  materiál č. 10 – Závěrečná inventarizační zpráva statutárního města Ostravy – městského 
       obvodu Poruba za rok 2016 
18.  materiál č. 11 – Uzavření smluv o přistoupení k dluhu dle ust. § 1892 občanského 
       zákoníku v souvislosti s přednostním uzavřením nájemních smluv 
19.  materiál č. 12 – Dodatky k přílohám č. 1 zřizovacích listin příspěvkových organizací 
20.  materiál č. 13 – Vyhodnocení výběrového řízení na udělení dotací pro rok 2017 – Komise 
       pro školství, kulturu, sport a volný čas (kód OŠKaVČ/TSK) 
21.  materiál č. 14 – Žádosti o poskytnutí účelových dotací pro oblast sociální a zdravotní 
       péče z rozpočtu SMO-MOb Poruba nad 50000,- Kč 
22.  materiál č. 15 – Poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostrava, 
       městského obvodu Poruba v roce 2017 v programu ochrany životního prostředí 
23.  materiál č. 16 – Kontrola plnění usnesení 
24.  materiál č. 17 – Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Programu 
       Interreg V-A Česká republika – Polsko 
25.  materiál č. 18 -  Žádost o poskytnutí dotace z Programu Interreg V-A Česká republika – 
       Polsko na projekt Sváteční JARMARKY 
26.  Diskuze členů Zastupitelstva městského obvodu Poruba 
27.  Usnesení 
28.  Závěr 
 
p. starosta  - k materiálu č. 1 vystoupí Mgr. Kausta 
   
 
O navrženém programu  bylo hlasováno – 41 hlasů pro /41:0:0/. Program byl tímto schválen.  
 
Zápis ze 17. zasedání, které se konalo 16. února, ověřili zastupitelé Ing. Matyáš Theuer a  Ing. 
Bohdan Trojak. Pan Theuer na funkci člena zastupitelstva rezignoval, zápis ale předtím 
podepsal a doporučil ke schválení.   Pan starosta požádal ověřovatele Trojaka o sdělení, zda je 
zápis v pořádku. Pan Trojak rovněž doporučil zápis ke schválení. 

Bylo hlasováno o schválení zápisu ze 17. zasedání ZMOb Poruba – 41 hlasů pro /41:0:0/. 
Zápis byl tímto schválen. 

2. Slib člena Zastupitelstva městského obvodu Poruba 
 
Dne 9. března byla starostovi městského obvodu Poruba doručena písemná rezignace člena 
Zastupitelstva městského obvodu Poruba pana Matyáše Theuera, který byl zvolen za stranu 
ANO. Na uprázdněný mandát nastoupil náhradník z téže volební strany pan Jiří Svoboda, 
který složil slib. 
 
Podle ustanovení § 69 odstavce 2 zákona o obcích, ve znění pozdějších předpisů, skládají 
členové zastupitelstva slib. Slib se skládá pronesením slova „slibuji“. 
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Odmítnutí složení slibu nebo složení slibu s výhradou má dle § 55 odst. 2 písmeno a) zákona 
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, za následek zánik mandátu. 
  
Text slibu přečetla paní Malíková, zaměstnankyně matričního oddělení Úřadu městského 
obvodu Poruba. 
 
Pan Svoboda předstoupil před zastupitelstvo a po přečtení slibu pronesl slovo „slibuji“ a slib 
stvrdil svým podpisem u stolu zapisovatelky. 
 

/složením slibu pana Svobody se změnil počet přítomných na 42/   

3. Informace o činnosti orgánů obce 

Podle zákona o obcích § 97   informoval starosta Ing. Mihálik přítomné o činnosti orgánů 
obce. 

17. zasedání zastupitelstva se konalo  16. února. Na tomto zasedání bylo přijato 15 usnesení.   
Rada městského obvodu Poruba se za období od minulého zasedání zastupitelstva  sešla na 
třech řádných a jedné mimořádné schůzi a přijala celkem 143 usnesení. 

Mezi jiným rada: 

- souhlasila se stanovením termínu a místa zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání 
v mateřských školách zřizovaných městským obvodem Poruba pro školní rok 2017 – 2018, 

- projednala návrh Magistrátu města Ostravy, odboru majetkového na svěření 9 kusů stojanů 
na kola, 

- rozhodla o zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Zimní údržba a přečišťování komunikací 
na území městského obvodu Poruba“, a to formou otevřeného nadlimitního řízení, 

- vzala na vědomí informativní zprávu o výsledcích následných veřejnosprávních kontrol za 
období  září až prosinec 2016, 

- vyslovila souhlas se změnou a doplněním obecně závazné vyhlášky Statutárního města 
Ostravy č. 4/2012, o zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku, ve znění pozdějších 
předpisů, 

- rozhodla o poskytnutí finančních prostředků z Fondu životního prostředí ve výši 50 tisíc 
korun na pokračování odchytu holubů na území městského obvodu Poruba, 

- vyslovila souhlas se změnou a doplněním obecně závazné vyhlášky Statutárního města 
Ostravy č. 4/2016, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, 

- vyslovila souhlas se změnou a doplněním obecně závazné vyhlášky Statutárního města 
Ostravy č. 12/2005, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a 
vymezují se prostory pro volné pobíhání psů na území Statutárního města Ostravy, 
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- vzala na vědomí kontrolu plnění svých usnesení. 

Všechna usnesení Rady městského obvodu Poruba jsou pro občany zveřejněna 
v anonymizované podobě na našich webových stránkách.  

/dostavil se člen zastupitelstva MUDr. Buzek, počet přítomných se změnil na 43/ 
 
4. Volba komise pro přípravu návrhu na usnesení 
 
p. starosta – navrhuji zvolit 7 člennou návrhovou komisi 
O návrhu bylo hlasováno – 42 hlasů pro, 1 nehlasoval /42:0:0/. 
 
Za předsedu 7 členné návrhové komise byl navržen pan Petr Gajdáček.  
Dalších 6 návrhů vzešlo z pléna: pan Václav Havel 
                                                      pan  Jan Dekický 
                                                      pan Bc. Michal Šíma 
                                                      paní Mgr. et Bc. Vojtěch Curylo  
                                                      paní Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D.                                                
                                                      pan Ivo Křižák 

                                                                                                                                                                                                 
Návrhová komise pro přípravu usnesení byla schválena  43 hlasy  /43:0:0/.  
 
5. Aktuální informace k Silnici I/11, prodloužená Rudná 
   
p. starosta – naše pozvání přijala Ing. Šimáčková, která se měla dnešního zasedání zúčastnit, 
ale před několika hodinami se jí stal úraz, proto se omlouvá. Na dnešní zasedání byl také 
písemně pozván náměstek hejtmana MSK Ing. Unucka, který se však v pondělí 10.4. omluvil. 
 
PhDr. Ing. Horák – 15.3. jsem se zúčastnil kontrolního dne, byl bouřlivý, v květnu se 
pravděpodobně otevře cesta kolem Globusu, pokud se bude dále řešit problém s p. R., bude 
problém s pokročením stavby, došlo by k zakonzervování stavby 
 
p. starosta – opět si dovolím pozvat pana náměstka, i na kraji musí cítit, že je to pro nás stavba 
století, bez prodloužené Rudné nebude čistá Poruba  
 
6. Aktuální informace k tramvajové trati v městském obvodu Poruba ze strany vedení 
Statutárního města Ostravy 
 
p. starosta – včera proběhlo jednání s občany, pan primátor napsal, že  nevidí nutnost být 
přítomen na dnešním zastupitelstvu, tímto ho zde omlouvám. Příští týden jede část 
zastupitelstva na odborný seminář „Snižování emisí hluku a vibrací použitím elastických 
prvků v konstrukcích kolejových tratí“, součástí je shlédnutí zmodernizované elektrické trati 
v Košicích. 
 
7.   Diskuze občanů 
 
p. P. – seznámil přítomné s otevřeným dopisem adresovaným primátorovi, zastupitelům. 
Uvedl, že všichni by měli dostat informaci, co tramvaj obnáší, specifikace – kdo tramvaj chce 
a kdo ji potřebuje. 
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p. Š. – dotaz na p. starostu ohledně tramvaje - jestli je s občany 7. a 8. obvodu 
p. starosta – k tramvaji sdělím své stanovisko  ve chvíli, kdy budu mít relevantní informace 
 
p. K. – několik připomínek k včerejšímu jednání, studie by musela už teď říct, která varianta 
je výhodná 
 
p. V. – 9.12. Česká inspekce ŽP vydala negativní vyjádření, 1.3. město neschválilo investiční 
záměr 
 
p. Š. – k zeleni a chodníkům – 24.3. byla schůzka na ul. Štěpánka ohledně chodníků, jde o 
samotnou kvalitu práce, zeleň – obrovská aktivita vysazování stromků, schnou, napadení 
jmelím 
Ing. Chodura – chodník – v rámci běžné údržby byl rekonstruován před 3 lety, napsal jsem 
vám odpověď, stromy – každou žádost o kácení posuzuje odbor životního prostředí, za 
pokácení probíhá náhradní výsadba, u zhotovitelů uplatňujeme záruku 
p. starosta – poslechnout záznam, připravit písemnou odpověď 
 
8.   materiál č. 1 – Prodej pozemků „Areál Nad Porubkou“ 
 
p. starosta – je to ten největší pozemek v areálu Nad Porubkou, materiál je připraven tak, aby 
byl ten prodej subjektu, který se v rámci záměru přihlásil, oboustranně co nejbezpečnější, jsou 
tam zabezpečovací mechanizmy, zejména advokátní úschovy, poprosil bych p. Mgr. Kaustu o 
právní rozbor 
 

Mgr. Kausta - naše advokátní kancelář byla oslovena s tím, ať připravíme materiál k prodeji 
těchto nemovitých věcí s tím, že v zásadě jsme vycházeli ze stávajícího právního vztahu,který 
je již časově delší, je zatížen mnoha smlouvami, smlouvou o smlouvě budoucí, nájemními 
smlouvami, smlouvami o věcném břemeni, služebnostech atd., samozřejmě i souhlasy o 
právu, právu s právem stavby. Je třeba  říci, že do této situace zasáhl i nový občanský 
zákoník, který některé věci bez toho, aby na to obě dvě smluvní strany měli jakýkoli vliv. Co 
bylo důležité – na samém počátku byl záměr, který  byl schválen a v tomto směru teprve 
dalším záměrem, kdy byl zpracován geometrický plán na základě kterého se prodávají ty 
pozemky, tedy zpřesnil v zásadě ten prodej na konkrétní části podle toho geometrického 
plánu, který máte v materiálu také. V listopadu loňského roku rozhodl magistrát v zásadě 
novým záměrem, který právě reagoval na ten geometrický plán s upřesněním toho prodeje ve 
smyslu těch smluv, které byly a rozhodl o tom, že je možno se přihlásit, rozhodl o tom záměru 
prodat společnosti Soltex, se kterou již byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí, nájemní 
smlouva. Statutární město rozhodlo o tom, že si to nevyhradilo k prodeji samo s tím, že se to 
má prodat společnosti Soltex. Jediná společnost Soltex se přihlásila do toho záměru, jak jsem 
byl informován a na základě toho byly připravovány ty smlouvy. Je třeba říci, že statutární 
město si vyhradilo, neboť došlo k soudnímu sporu v mezidobí mezi statutárním městem a 
společností Soltex ohledně nájmu, kdy v této věci naše kancelář nezastupuje město, ale je to 
dr. Švabenská, zjednodušeně řečeno předmět sporu je o tom, kdy měl nájem vzniknout 
s ohledem na vydaná stavební povolení. Město dalo podmínku, že je možné prodat ty 
pozemky za situace, kdy bude uhrazena ta dlužná částka toho nájemného sporného, které je 
předmětem toho sporu a současně tedy pokud vaše zastupitelstvo o tom rozhodne, je tedy 
možné ty pozemky prodat. Proto ta právní konstrukce těch smluv je taková, že by nejdříve 
měla být uzavřena smlouva o advokátní úschově právě na dlužný nájem, který je předmětem 
soudního sporu a nejenom na ten dlužný nájem, ale i na nájem, který ještě není předmětem 
soudního sporu, který vznikl v roce 2015 s tím, že současně s tou finanční částkou, která je 
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předmětem té úschovy se do úschovy přejímají i listiny, a to je souhlasný projev obou stran na 
schválení soudního smíru ohledně této částky s tím, že je i ta částka, která je předmětem 
soudního sporu i ta částka, která předmětem soudního sporu není, s tím, že částka z advokátní 
úschovy bude vydána městu v okamžiku, kdy budou převedeny pozemky na společnost 
Soltex. V zásadě další podmínka je ta, že pokud bude zaplacena do advokátní úschovy ta 
částka z toho dlužného nájemného, tak teprve za této situace bude mít město povinnost 
uzavřít, respektive váš obvod, uzavřít tu kupní smlouvu na ty předmětné nemovité věci. A 
zase, protože dřívější smlouva stanovila, že by to mělo být zaplaceno někdy až v budoucnu, 
až po převodu vlastnického práva, bylo stanoveno, že nejdříve musí být zaplacena do 
advokátní úschovy ta částka, kdy současně seberou do úschovy i listiny, to znamená ty 
podepsané kupní smlouvy a teprve poté, co přibyde částka do advokátní úschovy bude naší 
kanceláří podán návrh na vklad společně se smlouvou kupní na katastr nemovitostí a teprve 
poté, co bude zapsáno vlastnické právo ve prospěch společnosti Soltex, budou převedeny 
finanční prostředky ze strany advokáta na účet města. Je třeba říci, že ten účet advokátní 
úschovy jsou speciální účty, které jsou oddělené od jakéhokoliv majetku, jsou pojištěné. 
 
p. Dekický – nemám dotazy na Mgr. Kaustu, protože si myslím, že ta konstrukce odpovídá 
tomu, jak rizikový obchod to pro nás je a jen bych chtěl tady připomenout jednu věc, co se 
týče areálu Nad Porubkou, historicky jsem to bral jako pozemek, celý areál, který je v srdci 
Poruby, je pro nás cenný a při kterémkoliv prodeji se velmi pečlivě zvažovalo, jaký záměr na 
tom pozemku má vzniknout. Proto ne každému zájemci jsme pozemek prodali, zvažovali 
jsme, jestli tam opravdu vzniknou kvalifikované pracovní místa, zda to bude mít nějaký 
přínos pro Porubu, proto se vždycky pozemky prodávaly až poté, co ten dotyčný zájemce 
zrealizoval výstavbu a měli jsme jistotu, že opravdu, co tam vzniklo, je to, co nám slíbil. Já 
mám principiální problém s tím, že tady u Soltexu, byť chápu ty důvody, ale porušujeme tu 
zásadu, kterou jsme si primárně u těch pozemků Nad Porubkou stanovili, dáváme tedy 
Soltexu bianko šek – postavte si tam co chcete, ať v tom je jakýkoli přínos, a to je věc, se 
kterou mám problém. Není to dotaz, je to jen takový exkurz do minulosti, jak se s těmi 
pozemky Nad Porubkou zacházelo. 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Poruba po projednání schválilo předložený návrh na 
usnesení 29 hlasy, 14 členů se zdrželo hlasování /29:0:14/ -  usn.č. 290/18. 
 
/z dalšího jednání se omluvil MUDr. Buzek, počet členů se změnil na 42/ 
 
9. materiál č. 2 – Provozování parkoviště na ulici 17. listopadu na pozemku parcelní 
číslo 2962/8 v k.ú. Poruba, obec Ostrava 
 
Ing. et Ing. Drastich – provozní náklady budou 200 tis., pak 100 tis., poslední počet provoz a 
údržba 100 tis., sledování provozu – 8 tis./den, jak jsme vysledovali?, mám odhad, že se 
provozuje za 7 tis., obslužný – bezobslužný systém – ve výsledku by nemuseli být 
provozováni lidé, nakonec jsme se dohodli, že se pokusíme o bezobslužný systém 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Poruba po projednání schválilo předložený návrh na 
usnesení 36 hlasy, 6 členů se zdrželo hlasování /36:0:6/ -  usn.č. 291/18. 
 
10.  materiál č. 3 – Stanovisko k záměru města prodat pozemek p.č. 1947/3 k.ú. Poruba, 
obec Ostrava 
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Zastupitelstvo městského obvodu Poruba po projednání schválilo předložený návrh na 
usnesení 42 hlasy /42:0:0/ -  usn.č. 292/18. 
 
11. materiál č. 4 – Stanovisko k záměru města prodat části pozemku p. č. 3751/9 a 
pozemek p. č. 3751/230, oba v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava 

 
Zastupitelstvo městského obvodu Poruba po projednání schválilo předložený návrh na 
usnesení 42 hlasy /42:0:0/ -  usn.č. 293/18. 

 
 12.  materiál č. 5 – Veřejná zakázka „Pěší komunikace ve vnitrobloku Resslova – 
 Větrná v Ostravě-Porubě“ 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Poruba po projednání schválilo předložený návrh na 
usnesení 42 hlasy /42:0:0/ -  usn.č. 294/18. 

 
  13.  materiál č. 6 – Nabytí staveb bez č.p./č.ev. – garáží v lokalitě ulice Slavíkovy 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Poruba po projednání schválilo předložený návrh na 
usnesení 36 hlasy, 3 členové byli proti, 3 se zdrželi hlasování /36:3:3/ -  usn.č. 295/18. 

 
  14.  materiál č. 7 – Nabytí stavby bez č.p./č.ev. - garáže 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Poruba po projednání schválilo předložený návrh na 
usnesení 36 hlasy, 3 členové byli proti, 3 se zdrželi hlasování  /36:3:3/ -  usn.č. 296/18. 

 
  15.  materiál č. 8 – Nabytí stavby bez č.p./č.ev. – garáže 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Poruba po projednání schválilo předložený návrh na 
usnesení 37 hlasy, 3 členové byli proti, 2 se zdrželi hlasování /37:3:2/ -  usn.č. 297/18. 

 
  16.  materiál č. 9 – Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.ev. - garáže 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Poruba po projednání schválilo předložený návrh na 
usnesení 42 hlasy /42:0:0/ -  usn.č. 298/18. 

 
  17.  materiál č. 10 – Závěrečná inventarizační zpráva statutárního města Ostravy – 
  městského obvodu Poruba za rok 2016 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Poruba po projednání schválilo předložený návrh na 
usnesení 41 hlasy, 1 nehlasoval /41:0:0/ -  usn.č. 299/18. 

 
  /dostavil se člen zastupitelstva Ing. Číp, počet přítomných se změnil na 43/ 
  
  18.  materiál č. 11 – Uzavření smluv o přistoupení k dluhu dle ust. § 1892 občanského 
  zákoníku v souvislosti s přednostním uzavřením nájemních smluv 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Poruba po projednání schválilo předložený návrh na 
usnesení 39 hlasy, 3 členové se zdrželi hlasování, l nehlasoval /39:0:3/ -  usn.č. 300/18. 

  
  19.  materiál č. 12 – Dodatky k přílohám č. 1 zřizovacích listin příspěvkových 
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  organizací 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Poruba po projednání schválilo předložený návrh na 
usnesení 42 hlasy, 1 nehlasoval /42:0:0/ -  usn.č. 301/18. 

 
  20.  materiál č. 13 – Vyhodnocení výběrového řízení na udělení dotací pro rok 2017 –  
  Komise pro školství, kulturu, sport a volný čas (kód OŠKaVČ/TSK) 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Poruba po projednání schválilo předložený návrh na 
usnesení 43 hlasy /43:0:0/ -  usn.č. 302/18. 

 
  21.  materiál č. 14 – Žádosti o poskytnutí účelových dotací pro oblast sociální a 
  zdravotní péče z rozpočtu SMO-MOb Poruba nad 50000,- Kč 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Poruba po projednání schválilo předložený návrh na 
usnesení 43 hlasy /43:0:0/ -  usn.č. 303/18. 

 
  22.  materiál č. 15 – Poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města 
  Ostrava, městského obvodu Poruba v roce 2017 v programu ochrany životního 
  prostředí 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Poruba po projednání schválilo předložený návrh na 
usnesení 43 hlasy /43:0:0/ -  usn.č. 304/18. 

 
  23.  materiál č. 16 – Kontrola plnění usnesení 
 
p. Gajdáček – kontrolní výbor doporučuje materiál schválit v předložené podobě 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Poruba po projednání schválilo předložený návrh na 
usnesení 43 hlasy /43:0:0/ -  usn.č. 305/18. 

 
  24.  materiál č. 17 – Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků 
  Programu  Interreg V-A Česká republika – Polsko 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Poruba po projednání schválilo předložený návrh na 
usnesení 43 hlasy /43:0:0/ -  usn.č. 306/18.  

 
  25.  materiál č. 18 -  Žádost o poskytnutí dotace z Programu Interreg V-A Česká 
  republika –  Polsko na projekt Sváteční JARMARKY 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Poruba po projednání schválilo předložený návrh na 
usnesení 43 hlasy /43:0:0/ -  usn.č. 307/18. 
 
26.  Diskuze členů Zastupitelstva městského obvodu Poruba 
 

p. starosta – upozornil na změnu termínu zasedání zastupitelstva, které bude 14.6., důvodem 
je nutnost projednání materiálu – Vyúčtování hospodaření … 
                  - informace od nám. primátora Ing. Riegra o zastavení prací na DK Poklad, bude 
vyhlášena nová soutěž 
                  - pietní akt u Bludného balvanu 28.4. v 16.00 hod. 






