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Zápis  
Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Poruba, konaného dne 11.6.2019 od 16.00 hodin ve 
společenském sále Domova Slunečnice, ul. 17. listopadu, Ostrava-Poruba 
 
Přítomno:      40 členů ZMOb Poruba 

Omluveno:      5 členů  ZMOb Poruba /p. Gajdáček,  Ing. Knop, Ing. Nespěšný, doc. Ing. Jančík,Ph.D., 

                                                                Ing. Trojak/                                                                                  

Ověřovatelé zápisu:   Mgr. Marek Kudela, Bc. Karel Cepko. 

                            

V době zahájení 6. 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 starostkou byl určen místostarosta Bc. Otisk.  
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 
starostky, odborů a útvarů Úřadu městského obvodu Poruba a Centra sociálních služeb Poruba a 
Informace o stavu řešení stavby „Silnice I/11 Prodloužená Rudná“. 

p. starostka - než přistoupíme k pracovnímu jednání, dovolte mi, abych mezi námi přivítala ředitelku  
Mateřské školy Ostrava-Poruba, Nezvalovo náměstí, paní Marii Voglovou a poděkovala ji za dlouholetou 
pedagogickou činnost. 

Mgr. Marie Voglová pracuje ve školství již 43 let, přičemž na pozici ředitelky je téměř 37 let. Za dobu jejího 
působení ve funkci prošla mateřská škola mnoha pozitivními změnami. Stala se jedním z nejlépe 
hodnocených předškolních zařízení našeho městského obvodu. Mateřská škola vychovává děti v duchu 
zásad ekologické výchovy a zaměřuje se také na rozvoj jazykových znalostí dětí. Osobní zásluhou  
a svými aktivitami se paní ředitelka snaží vytvářet dětem co nejlepší podmínky pro pobyt ve školce. 
Individuálním přístupem k potřebám a možnostem dětí v maximální možné míře umožňuje jejich osobnostní 
rozvoj. Mateřská škola má dvě pracoviště. Obě se pod vedením paní ředitelky zapojily do projektu „Zelená 
škola“ a věnují se problematice ochrany životního prostředí a environmentální výchově. Mateřská škola 
vytváří celoškolní projekty zaměřené na poznávání přírody, podporu uvědomělého chování a rozvoje 
ekologické cítění dětí už od jejich nejútlejšího věku. Při výkonu práce paní ředitelky jako zřizovatel velmi 
oceňujeme nejen její přirozenou autoritu, nadhled a lidský přístup, ale také otevřenost novým věcem. 
Vážíme si její vysoké odbornosti, díky níž má dlouhodobě výborné výsledky pedagogické práce s dětmi ve 
výchovně vzdělávacím procesu. I přes vysokou náročnost práce, kterou vykonává, je z ní na první pohled 
patrná láska k profesi, kterou bere jako své poslání. 

Paní starostka společně s místostarostou Mgr. Tomáškem předala paní ředitelce jménem městského 
obvodu Poruba malé ocenění. 
 
p. starostka dále pokračovala - na dnešní zasedání byla rovněž pozvaná ředitelka Mateřské školy, Ostrava-
Poruba, V. Makovského paní Miroslava Rybková. Paní ředitelka se omluvila, ale dovolte, abych se 
v krátkosti zmínila i o její činnosti.             
 
Paní Bc. Miroslava Rybková pracuje ve školství již 35 let, přičemž na pozici ředitelky je téměř 20 let. Svým 
působením v mateřské škole zde zanechává kus své osobnosti, vždy se snažila vytvářet dětem příznivé 
podmínky pro předškolní vzdělávání, s důrazem na estetické a vstřícné prostředí. Mateřská škola má dvě 
pracoviště a na obou poskytuje péči dětem v rámci vzdělávacího programu „Poznáváme svět“. Vzdělávání 
založeno na respektu k přirozeným potřebám jednotlivce, rozvíjení osobností dětí, komunikace a 
spolupráce v bezpečném prostředí.  Vzdělávací a výchovné činnosti jsou postaveny na využívání přirozené 
dětské hravosti a chuti objevovat nové a neznámé věci. Na základě diagnostiky pracují pedagogové také s 
dětmi s odloženou školní docházkou. Mateřská škola se zaměřuje mimo jiné na vzdělávání dětí mladších tří 
let, které vyžadují specifické podmínky pro pobyt v předškolním zařízení. Díky aktivnímu přístupu paní 
ředitelky děti navštěvují spoustu zajímavých akcí, učí se lyžovat i plavat, mohou v mateřské škole 
navštěvovat různé zájmové kroužky a tak rozvíjet svůj talent a nadání. Rovněž jsou vedeny k zájmu o 
okolní svět a dění kolem sebe zapojením do podpory celé řady charitativních akcí.  
 

p. starostka - nyní můžeme přistoupit k programu dnešního zasedání 
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Zápis  
Program: 
  
1. Zahájení 
2. Informace o činnosti orgánů obce 
3. Určení návrhové komise 
4. Diskuze občanů 
5. Informace o investičních akcích v městském obvodu Poruba (Severní spoj, tramvajová trať, DK Poklad) 

     6.   materiál č. 1 – Závěrečný účet statutárního města Ostravy – městského obvodu Poruba za rok      2018 
       a účetní závěrka statutárního města Ostravy – městského obvodu Poruba sestavená k rozvahovému  
       dni 31.12.2018 
 7.   materiál č. 2 – Nabytí garáže na pozemku p.č. 1861, ul. Slavíkova 
 8.   materiál č. 3 – Nabytí garáže na pozemku p.č. 1863/2, ul. Slavíkova 
 9.   materiál č. 4 – Uzavření smluv o přistoupení k dluhu 
 10. materiál č. 5 – Nabídka na nabytí pozemku p.č. 1739/200 v k.ú. Poruba, obec Ostrava 
 11. materiál č. 6 – Záměr prodat pozemek p.č. 2801/36 v k.ú. Poruba, obec Ostrava 
 12. materiál č. 7 – Záměr prodat pozemek p.č. 2892/1 a p.č. 2879/18 v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava 
 13. materiál č. 8 – Záměr prodeje pozemků p.č. 2801/168 a p.č. 2801/169 v k.ú. Poruba, obec Ostrava 
 14. materiál č. 9 – Výroční zpráva o činnosti za rok 2018 Centra sociálních služeb Poruba, příspěvkové 
       organizace, jejímž zřizovatelem je statutární město Ostrava – městský obvod  Poruba 
 15. materiál č. 10 – Kontrola plnění usnesení 
 16. Diskuze členů Zastupitelstva městského obvodu Poruba 
 17. Stanovisko návrhové komise k přijatým usnesením  
 18. Závěr 

p. starostka - je nějaký dotaz k předloženému programu, případně  má někdo  návrh na  jeho  změnu nebo 
doplnění? Nemá. Přistoupíme k hlasování. 

Proběhlo hlasování o programu – 40 hlasů pro /40:0:0/. Program byl tímto schválen. 

p. starostka - nyní přistoupíme k určení ověřovatelů zápisu z 6. zasedání zastupitelstva. Navrhuji p. Kudelu 
a pana Cepka. Máte k návrhu připomínky, popřípadě jiné návrhy? Není tomu tak, prosím o hlasování 
schválení ověřovatelů zápisu.  

Proběhlo hlasování -  40 hlasů pro /40:0:0/.  

p. starostka - zápis z našeho 5.  zasedání, které se konalo 14. května, ověřili zastupitelé pan Hanáčik a pan 
Petrásek. Táži se  tedy ověřovatelů, zda je zápis v pořádku? 

Oba ověřovatelé se zněním zápisu souhlasili. Proběhlo hlasování o schválení zápisu – 38 hlasů pro 
/38:0:0/, 2 členové nehlasovali. Zápis byl schválen. 

2. Informace o činnosti orgánů obce 

Podle zákona o obcích § 97  informovala paní starostka přítomné o činnosti orgánů obce. 5. zasedání 
zastupitelstva se konalo  14. května. Na tomto zasedání bylo přijato 15 usnesení.   Rada městského 
obvodu Poruba se za období od minulého zasedání zastupitelstva  sešla na dvou řádných a jedné 
mimořádné schůzi a přijala celkem 98 usnesení. 

Mezi jiným rada: 

- souhlasila se stavebním záměrem „Rozšíření a modernizace prostor základní školy a mateřské školy, 
Ostrava-Poruba, Ukrajinská 19, příspěvkové organizace“, 

- rozhodla o přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje  
s Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října 117, Ostrava, na projekt Poruba myslí na budoucnost a 
jmenovala členy projektového týmu, 

- schválila rozpočtové úpravy, 
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Zápis  
- schválila záměr na vyhlášení otevřené jednokolové architektonicko-urbanistické soutěže o návrh na řešení 
„Zámeckého parku v Ostravě-Porubě“, 

- vzala na vědomí výroční zprávu o činnosti za rok 2018 Centra sociálních služeb Poruba, příspěvkové 
organizace, jejímž zřizovatelem je statutární město Ostrava - městský obvod Poruba, 

- vzala na vědomí plán monitoringu realizací projektů z hlediska dodržení místa a doby realizace projektu u 
příjemců dotací na rok 2019, 

- rozhodla o uzavření „Smlouvy o umožnění výkonu odborné praxe“ se Střední školou hotelnictví a služeb a 
Vyšší odbornou školou, Opava,  

- vzala na vědomí kontrolu plnění svých usnesení. 

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

3. Určení návrhové komise 

p. starostka – doporučuji určit devítičlennou návrhovou komisi 

hlasováno – 38 hlasů pro /38:0:0/, 2 členové nehlasovali 

p. starostka – za předsedu této komise navrhuji pana Petráska, prosím o návrhy dalších členů 

- Martin Drastich 
- Miroslav Jopek 
- Marek Kudela 
- Veronika Murzynová 
- Michal Šíma 
- Marie Pauková 
- Vojtěch Klemens 
- Karin Halfarová 
 
hlasováno – 40 hlasů pro /40:0:0/ 

4. Diskuze občanů 

p. starostka – do diskuze jsme obdrželi  2 přihlášky, první od pana J.Š., který chce diskutovat na téma 
zelená Porubě, takže poprosím pana Š., aby přišel k nám dopředu a řekl nám, co ho trápí 

p. J.Š. -  dobrý den vážení spoluobčané já bych nyní diskutoval  opět zelená Porubě, ale na reakci na dopis 
pana Chodury já si myslím, to co on v tom dopise předvedl nemá nic společného s ekologií a se zelenou 
Porubě, jestli on si myslí, že jednoduše se ty brány sušáků ufiknou, pokud nějaký beton půjde ven, tak ho 
vyhodíme, pokud nepůjde ven, tak hodíme na to trochu hlíny, zaťapkáme ho hlínou a bude hotovo. Toto 
moderní doba jedenadvacátého století jedenadvacáté století  a ekologie ani nedovoluje a nevím, proč pan 
Chodura zrovna takovým způsobem to chce řešit a není to ani ani odbornost mu nemůže dovolit, to je 1 
věc, on se tam obrací na to, že každý rok  prochází  tyto brány revizí, a tak dál, prochází veškeré tady tyto 
zařízení revizí, jako jsou torza pískovišť, o jednom vím, to  tam už je dlouho, nikdo si ho nevšímá a on se 
vymlouvá tady i v tom dopise se vymlouvá na tyto věci, že až bude okurková sezóna, prosím vás to je 
k smíchu, já si myslím, že když budeme mít nějaký koncept práce, systém si zvolí, že to půjde i bez 
okurkové sezóny a trochu vyšším tempem, jak to je nyní a torza pískovišť se taky zruší čili nedá se hovořit 
o zelená Porubě, ale o beton v Porubě, který  tady zůstává, a to není žádná ekologie tohleto a jednak on si 
může hospodařit jak chce na zahradě, ale toto jsou veřejné prostory, pozemky města městského obvodu, 
tudíž jako hospodář musí  k těmto prostorům a k té půdě taky mět určitý vztah a určitý respekt, pokud to 
nemá tohle to ani za tu dobu, kterou dělá to místo nebo  na tom místě pracuje pro tuto věc, tak si myslím, 
že stojí za zváženou, protože my jsme třeba udělali obchůzku už dávno a  tady se potvrzuje i jeho spaní, v 
tomto případě ještě za pana Ing. Palyzy, kdy byl starostou obcházeli jsme kde byly jako se řešily problémy 
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chodníky Zdeňka Štěpánka i zezadu potom poježděná tráva, atd. multikára maják vybírali košíky a on si 
poznamenal  úsek z té druhé strany Zdeňka Štěpánka jako přednostní pro realizaci nebo revitalizaci té části 
chodníku vážení. Do dneška to není já nevím to, jaké má on představy o práci anebo jestli za sliby je 
placen, nemůžu pochopit. Já vám děkuji za pozornost. 
 
p. starostka -  tak já děkuju panu Š. za podněty, dotazy hlásí se pan vedoucí Chodura s reakcí, takže dejme 
mu, prosím, slovo 
 
Ing. Chodura -  tak dobré odpoledne, já bych na úvod chtěl p. Š. říct, že za působení p. Palyzy jsem na 
úřadě nepůsobil, takže nevím, kdo mu přislíbil chodníky ve dvorech apod. Já jsem to určitě nebyl. Kdybych 
to přislíbil, tak bych to teda aspoň se snažil prosadit a zahrnout do harmonogramu prací, ale já jsem to 
neřekl nikdy, takže ani jsem nemohl, co se týče zelené Poruby, nikoli zelená Porubě, tak budu reagovat, 
protože já jsem tu okurkovou sezónu myslel v uvozovkách, a to v souvislosti s výkonem naší pracovní čety, 
kterou nemáme samozřejmě jenom na kontrolu sušáků, sušáky neprochází revizní odborné firmy, ale 
procházejí vizuální a fyzickou kontrolou našimi lidmi, což dokáže i neodborník na ocelové konstrukce určitě 
jako rozeznat, jestli je konstrukce  viklající nebo ne a co se týče odpatkování a odkopu uchycení 
betonových patek, tak samozřejmě  pokud lze a situace to dovolí,  tak přisypáním zeminy se toto řešit dá, 
pokud to je v rozporu s odborností nevěřím. Dobře, tak jako já se tomu nebráním, budeme tu pracovní četu 
v tom využívat na plno na tyto věci a budeme ty betonové patky odkopávat. Já se tomu nebráním, pokud 
samozřejmě ta betonová patka vyčuhuje a vyčnívá nad povrch terénu, tak ji vykopeme.  Já jsem spoustu 
věcí neřekl nikdy, já nevím, co víc dodat. 
 
p. Š. – pane inženýre, já to upřesním, takže to bylo přesně na přelomu  konce funkčního období pana Ing. 
Palyzy a nástup pana Ing. Mihálika. My jak jsme řešili ty hrany u chodníku, tam byly 20 centimetrové 
schody, tohleto jsme řešili, byli jste tam asi 4 za městský obvod a byli jsme i na druhé straně zkontrolovat  
nebo zhodnotit ten pojezd multikárou  a zrovna jste viděl ten chodník, jak tam vypadá, tehdy jste řekl ano 
toto bude přednostně toto uděláme. Já nejsem hloupý, ztrácím někdy paměť, ale na takovéto věci bohužel 
ne. To je jedna věc a v co se týká druhé, co se týká těch brán a betonů, tak likvidace má být kompletní a co 
se týká ještě toho, jak jsem poprvé ukázal jak hošík málem tam možná málem by přišel o život, tak vaši 
pracovníci 3 betony uklidili, jeden jenom zabili, srovnali kladivem a odběhli od toho. To je tam dodnes a je to 
, dá se říct 3 roky, minimálně 2 roky to je kdy jsme to řešili jak Skupy, tak i nebo Skupy to byla Marie 
Majerové ta  ulice jak to bylo  od zatáčky ty to zábradlí. I tohle to, trvám na tom, odpověď písemnou a pokud 
to bude tak pokračovat, tak vás se budu snažit prosadit na to první místo Ropák roku. Děkuji.  
 
p. starostka -  p. Š. já bych vám možná doporučila, aby když přijdete k takovým věcem někde v prostoru, 
abyste to vyfotil  rovnou to dal do čisté Ovy, kde ty podněty můžete dávat s tím, kde přesně ten problém je, 
my to samozřejmě potom budeme řešit a můžeme se určitě i domluvit, že až se to bude řešit, že byste u 
toho byl přítomen, abyste zkontroloval, jestli to děláme správně, to také si myslím, že nebude problém. 
Vedoucí pan Chodura se ještě hlásí, takže ještě prosím. 
 
Ing. Chodura – nevím, kdy přestal působit pan Palyza na pozici starosty, já jsem nastoupil 16.11.2015, 
takže určitě jsem pana Palyzu jako starostu nezažil 
 
p. starostka - tak já děkuji, pane Š., prosím už to dál nerozebírejme a my vám opět odpovíme písemně a já 
poprosím dalšího přihlášeného do diskuse, a to je pan L.Č., chce diskutovat Nabídka pomoci městskému 
obvodu Poruba – podnět, pojďte, prosím, dopředu 
 
p.L.Č. - hezké odpoledne přeji všem přítomným, paní starostce, celé radě, zastupitelům, hostům a všem 
dalším pracovníkům, kteří se podílejí na úspěšném celém odpoledni, aby to tady hladce proběhlo. Já jsem 
tady před několika týdny vystoupil s podnětem, který se týkal visících drátů pod kostelem v Porubě a ta 
situace se od té doby, od těch několika týdnů opravdu moc nezměnila, teď  tady přitakávala paní radní, že 
tam je to pořád stejné a že tam chodí, tak já jsem se tam byl podívat dopoledne, dokonce jsem se tam byl 
podívat i teď,  protože člověk nikdy neví, jestli náhodou nešel někdo na zastupitelstvo, jestli to tam nebude 
jako upravené, i to by se mohlo stát bratru, ale opravdu to tam visí stále, je tam určitý posun abych byl 
objektivní, zrovna na tomhle místě, který teď vidíte, tak tam ten drát už není, je to tam zkrácené asi tak na 
půlku, ty dráty už nejsou až na zem, ale volně visí ve stromech a v keřích, takže já bych po tomhle úvodu 
bych zažádal, aby potom v zápise od teď byl doslovný přepis toho mého příspěvku, jedná se o nabídku 
pomoci městskému obvodu Poruba podnět a podnět se týká dokončení realizace přeložky NNv na NNk -  
stavba „Ostrava Poruba OS 8272 rek. NNv na NNk“  na ulici Nad Porubkou, Nábřeží SPB, V Zahradách, 
Klimkovická, Hradčanská a Vřesinská. Nadzemní elektrické vedení, včetně stožárů vede i přes pozemek s 
vlastnickým právem statutárního města Ostrava se svěřenou správou nemovitostí ve vlastnictví obce 
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městský obvod Poruba. Já chci přispět k vyřešení situace visících drátů elektrického vedení a odstranění 
stožárů. 
Podle rozhodnutí statutárního města Ostrava - Úřadu městského obvodu Poruba, odboru komunálních 
služeb, oprávněné osoby Bc. Lenky Bojdové: rodinný dům č. p. 186/3, situovaný na pozemku parc. č. 25 a 
přilehlé pozemky, vše v katastrálním území Poruba, mají zajištěn přístup a příjezd z místní komunikace I. 
třídy č. 34a ulice Nábřeží SPB. 
Rád umožním městskému obvodu Poruba, ČEZ Distribuce, a.s. a společnosti TRABBAU a.s., na 1 den 
příjezd na obecní pozemky nákladními auty, jeřábem, autem s hydraulickou rukou  a další technikou, 
vjezdem z ulice Nábřeží SPB přes nádvoří s rodinným domem č.p. 186/3 a soukromé zemědělské 
pozemky. 
Žádám odstranění stožárů a elektrického vedení volně visícího z korun stromů až na zem. Jakékoliv škody, 
tedy i škody, které nebudou kryty pojištěním, budou hrazeny zhotovitelem. Zhotovitel je dále povinen 
uhradit ztrátu nebo škodu na jakémkoliv majetku kromě zhotovovaného díla, která může vzniknout v 
důsledku provádění nebo dokončování díla nebo v důsledku odstraňování vad a nedodělků. Po vašem 
naplánování s realizační společností vás žádám, abyste mi termín prací oznámili písemně nejpozději 7 
pracovních dní před zahájením a provedením prací, nejpozději však do 13. července 2019. S pozdravem 
Mgr. L.Č. a věřím, že tímto přispěji svou ochotou a zájmem obci k vyřešení situace. Bude zřejmě reagovat 
pan vedoucí Chodura,  já jsem  na tady doporučení členů rady byl i na obci se zeptat, byl jsem se podívat 
na korespondenci v té záležitosti a opravdu posun je pouze ten, že se ty dráty z jedné strany o kousek 
zkrátily, děkuju.  
 
p. starostka - děkuji pane Č. za nabídku součinnosti v této věci, já poprosím o reakci pana místostarostu 
Otiska 
 
Bc. Otisk – tak vaší pomoci si samozřejmě velice vážíme a nicméně celou záležitost jsme tedy probrali, 
nevím jestli jste viděl úplně všechnu korespondenci, my jsme několikrát vyzývali ČEZ k nápravě, možná 
bych poprosil pana inženýra Choduru, aby se k tomu vyjádřil, protože ona to nebyla chvilková záležitost 
problému, dráty elektrického vedení nevedou pouze přes pozemek, který nám je svěřen. 
 
p. starostka – tak já děkuji za doplnění, v tuto chvíli už nemáme další přihlášky do diskuse, ještě chce 
reagovat pan Č., tak prosím 
 
p. Č. - pane místostarosto, máte úplnou pravdu, nevedou  ty dráty a ty sloupy jen po pozemku, který máte 
ve správě, a proto jsem přišel s tou nabídkou, že já vám k tomu pozemku nabízím příjezd přes mé pozemky 
a zase se ta záležitost kousek posune, potom řešte věci s jinými vlastníky  
 
Ing. Chodura - já jenom krátce, potvrzuji, že se pan Mgr. Č. dostavil na úřad, předali jsme veškerou 
korespondenci a musím ale říct jednu věc která tady nepadla. Povinným, kdo odstraňuje sloupy a vlastně i  
celé nadzemní vedení, je vlastník těch sloupů i toho vedení. Zadavatelem zakázky nebyl městský obvod, 
ale skupina ČEZ, na základě plné moci to pro ČEZ dělala společnost TRABBAU a společnost TRABBAU 
musí vstoupit na pozemek soukromé společnosti … a bez souhlasu společnosti těžko vstoupí  přes 
pozemek pana Čecha na tento pozemek tzn. není to tak jednoduché, není to černobílé, je to trošku 
barevnější a komplikovanější. Budeme se snažit samozřejmě vyřešit, tak jak to děláme dosud.  
 
p. Konieczná -  pane Choduro, zkuste se zvednout,  zajít na ten ČEZ, já vám to pokud budete chtít pomoc, 
opravdu vám říkám, že do 14 dnů to zařídím, to nejde jenom si dopisovat, to tam prostě musíte zajet 
 
p. starostka -  výborně, tak už máme dalšího, který se může účastnit těch jednání nebo nabízí pomoc, s 
technickou pan Šíma 
 
Bc. Šíma -  já být panem Chodurou, tak tu výzvu od paní Konieczné vezmu za vlastní, vezmu paní 
Koniecznou, naložím ji do auta,  já se budu těšit na příštím zastupitelstvu, jak to bude všechno opravené a 
v naprostém pořádku 
p. starostka – já už uzavřu diskuzi k druhému podnětu a já věřím, že na příštím zastupitelstvu se to aspoň 
trošku pohne k lepšímu, že už to bude viditelnější 
 
p. starostka - přistoupíme k dalšímu bodu projednávání schváleného programu, a to je bod číslo 5 
Informace o investičních akcích v městském obvodu Poruba  - Severní spoj, tramvajová trať, DK Poklad, já 
poprosím  paní radní Bajgarovou 
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5. Informace o investičních akcích v městském obvodu Poruba (Severní spoj, tramvajová trať, DK 
Poklad) 

Mgr. Bajgarová -  krásné odpoledne, k záležitosti Severního spoje - stále probíhá  řízení EIA, žádné nové 
informace v této chvíli nemám, pokud se jedná o Dům kultury Poklad ze strany mé osoby jako zástupce 
statutárního města Ostravy,  zároveň ze strany paní ředitelky jako zástupce společnosti byla smlouva 
podepsána  včera, ze strany zástupců zhotovitele je smlouva  na kolečku, podepisují to asi 4 lidé, 
předpokládáme tedy v horizontu dvou dní  podepsání smlouvy a do 10 dní následně musí dojít k předání 
staveniště, což v této chvíli plánujeme na příští týden pakliže půjde vše dobře a dojde k zahájení prací. 
Pokud se bavíme o tramvajové trati,  tak opět situace  je stále na stejném bodě a probíhá řízení EIA. A to 
za mě asi vše dnes, děkuji. 
 
p. starostka -  tak já děkuji za informace, s technickou se hlásí pan zastupitel Šíma 
Bc. Šíma -  já bych reagoval jen v krátkosti, nějaký časový horizont k tramvajové trati, jak to vypadá a kdy 
by to mohlo být přepracované ta zpráva a něco o prodloužené Rudné a Severním spoji  
 
Mgr. Bajgarová - pokud se bavíme o Severním spoji tak skutečně nyní není míček na straně města,  ty 
termíny já jsem tady říkala minule  jakým způsobem, respektive byla tady k tomu prezentace, probíhá 
proces řízení EIA, což může být otázka ještě několika týdnů, až následně jsme schopni vlastně učinit nějaký 
další krok. Pokud se bavíme o tramvaji je ta situace stejná, mám za to, že už jsem to tady zmiňovala, že 
byla vrácena vlastně ta dokumentace k dopracování, pakliže tedy ne, tak se omlouvám, v této chvíli probíhá 
dopracování těch připomínek a následně bude probíhat zase standardizovaný proces, což je otázka 
několika týdnů až měsíců, předpokládejme spíše měsíců, takže minimálně počítáme s tím, že by 
hypoteticky mohla být ta EIA vydaná na podzim tohoto roku a jinak jsme stále ve stejné situaci, tak jak jsme 
předpokládali nebo prezentovali na tom pracovním semináři, tzn.  následně další stupeň projektové 
dokumentace, tj. dokumentace pro stavební řízení a v dalším programovacím období žádost o vlastní 
financování, zahájení rok 21, 22 podle toho, jak se budou vyvíjet projektové dokumentace. 
 
p. starostka -  tak já jenom doplním, že k prodloužené Rudné jste obdrželi zprávu od ŘSD, která byla 
zveřejněna na úložišti s tím, že já jsem byla v kontaktu s paní Šimáčkovou a ona tedy na říká, že se 
vyjadřuje k formálním věcem a že v září,  pokud ji požádáme, tak snad by na zastupitelstvu už měla mít 
daleko přesnější informace, jak se bude dál hýbat vlastně dostavba prodloužené Rudné. S technickou pan 
zastupitel Drastich. 
 
Ing. et Ing. Drastich - jsem se chtěl ještě zeptat k té EIA na tu tramvaj - je to první, nebo je to druhé 
přepracování a do kdy se má to přepracování uskutečnit a podat potom zase zpátky 
 
Mgr. Bajgarová -  je to první přepracování a přesný termín  já neznám, že by tam byl přesně daný termín, 
dokdy se to musí udělat, je to otázka toho, jak budou vyhodnoceny jednotlivé připomínky jako relevantní a 
jaké doklady se budou muset získat, ale mám za to, že tam přesný termín daný není, takže tak, jak se 
povede tu zprávu zprocesovat, protože tam byly různé záležitosti na zodpovězení. A já jsem ještě chtěla 
doplnit k té Rudné, já mám za to, že to proběhlo  médii, ale tu informaci máte skutečně  na úložišti, proto 
jsem to nechtěla komentovat, ale tam je prostě zásadní to, jestli v rámci toho procesu vlastně stavebního 
řízení v této chvílí přijdou nějaké připomínky, nebo to doběhne standardně v té třicetidenní lhůtě, která na to 
odvolání je. 
 
Ing. Stachura - přeji všem dobré odpoledne, mám na paní náměstkyni ještě jeden dotaz, další důležitá 
stavba pro Porubu F-rampa, jak se to vyvíjí a kolik je vykoupeno pozemků pro tuto stavbu městem 
 
Mgr. Bajgarová - je to veřejně prospěšná stavba, pozemky se budou vykupovat až po získání  územního 
rozhodnutí tak, aby jsme měli vlastně ty pozemky, které přesně potřebujeme, já tam v tuto chvíli eviduju 2 
komplikace. Ta první je to, že se v rámci jednoho úseku řeší  budoucí správcovství a zdali to bude směrem 
k ŘSD, to je  vlastně to napojení směrem na  tu Rudnou, anebo do správy statutárního města Ostrava, 
protože podle toho se rozdělují stavební objekty, a to má dopad vlastně na to územko, a to je v této chvíli v 
řešení a druhá, že vlastně majitel jednoho  objektu se kterým jednáme vlastně o  jeho výkupu, takže řešíme 
vlastně požadavky, to už běží v tuto chvíli, protože se nejedná jenom o pozemek, ale jedná se i o 
nemovitost a tam jsme ve spolupráci s paní starostkou se o tom začali bavit, jak vlastně k tomu budeme 
přistupovat, protože ten požadavek v této chvíli je výrazně nad znalecký posudek a my samozřejmě 
musíme argumentačně být schopni tu situaci ustát, abychom mohli tu nemovitost vykoupit. 
 
p. starostka -  tak já děkuji za doplnění paní náměstkyni Bajgarové, pokud se nikdo nehlásí do diskuse 
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nebo s dotazy, tak bych uzavřela  bod číslo 5 programu a můžeme přistoupit k projednávaným materiálům. 

 
    6. materiál č. 1 – Závěrečný účet statutárního města Ostravy – městského obvodu Poruba za rok 
    2018 a účetní závěrka statutárního města Ostravy – městského obvodu Poruba sestavená 
    k rozvahovému dni 31.12.2018 

 
Zastupitelstvo městského obvodu Poruba po projednání schválilo předložený návrh na usnesení 29 hlasy, 
11 členů se zdrželo hlasování /29:0:11/ - usn.č. 75/ZMOb1822/6. 
 
7. materiál č. 2 – Nabytí garáže na pozemku p.č. 1861, ul. Slavíkova 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Poruba po projednání schválilo předložený návrh na usnesení 33 hlasy, 4 
členové byli proti, 2 členové se zdrželi hlasování /33:4:2/, 1 nehlasoval - usn.č. 76/ZMOb1822/6. 
 
8.   materiál č. 3 – Nabytí garáže na pozemku p.č. 1863/2, ul. Slavíkova 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Poruba po projednání schválilo předložený návrh na usnesení 33 hlasy, 3 
členové byli proti, 3 členové se zdrželi hlasování /33:3:3/, 1 nehlasoval - usn.č. 77/ZMOb1822/6. 
 
9.   materiál č. 4 – Uzavření smluv o přistoupení k dluhu 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Poruba po projednání schválilo předložený návrh na usnesení 36 hlasy, 4 
členové se zdrželi hlasování /36:0:4/ - usn.č. 78/ZMOb1822/6. 
 
10. materiál č. 5 – Nabídka na nabytí pozemku p.č. 1739/200 v k.ú. Poruba, obec Ostrava 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Poruba po projednání schválilo předložený návrh na usnesení 40 hlasy  
/40:0:0/ - usn.č. 79/ZMOb1822/6. 
 
11. materiál č. 6 – Záměr prodat pozemek p.č. 2801/36 v k.ú. Poruba, obec Ostrava 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Poruba po projednání schválilo předložený návrh na usnesení 37 hlasy,  
3 členové se zdrželi hlasování /37:0:3/ - usn.č. 80/ZMOb1822/6. 
 
12. materiál č. 7 – Záměr prodat pozemek p.č. 2892/1 a p.č. 2879/18 v k.ú. Poruba-sever, obec 
Ostrava 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Poruba po projednání schválilo předložený návrh na usnesení 40 hlasy  
/40:0:0/ - usn.č. 81/ZMOb1822/6. 
 
13. materiál č. 8 – Záměr prodeje pozemků p.č. 2801/168 a p.č. 2801/169 v k.ú. Poruba, obec Ostrava 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Poruba po projednání schválilo předložený návrh na usnesení 40 hlasy  
/40:0:0/ - usn.č. 82/ZMOb1822/6. 
 
14. materiál č. 9 – Výroční zpráva o činnosti za rok 2018 Centra sociálních služeb Poruba, 
příspěvkové  organizace, jejímž zřizovatelem je statutární město Ostrava – městský obvod  Poruba 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Poruba po projednání schválilo předložený návrh na usnesení 40 hlasy  
/40:0:0/ - usn.č. 83/ZMOb1822/6. 
 
15. materiál č. 10 – Kontrola plnění usnesení 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Poruba po projednání schválilo předložený návrh na usnesení 40 hlasy  
/40:0:0/ - usn.č. 84/ZMOb1822/6. 
 
16. Diskuze členů Zastupitelstva městského obvodu Poruba 
 
Ing. et Ing. Drastich – já jsem chtěl poradit paní Konieczné, až půjde na ten ČEZ, tak dvě věci – 1 věc – 
samozřejmě oni po nás taky něco chtějí tady, takže aby to tam bylo řečeno, že tím pádem my můžeme 
dělat taky problém, pokud nejsou schopni odstranit to co tam bylo a druhá věc asi bych se zaměřil na tu 
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firmu, která to měla vykonat, s tou bych se spojil a nějakým způsobem s něma to řešil, aby to dokončili, 
děkuju 
 
17. Stanovisko návrhové komise k přijatým usnesením  
 
Předseda návrhové komise pan Petrásek konstatoval, že o všech bodech programu bylo řádně hlasováno. 
 
18. Závěr 

Starostka městského obvodu Poruba Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D. ukončila 6. zasedání  
Zastupitelstva městského obvodu Poruba v 16.55 hod. Příští zasedání se bude konat 10.9.2019.   

 

Počet přijatých usnesení: 10 

 

Zapsala: Iveta Kaňoková 

 

 

 
 
 
 
 
 
Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D.                                 Bc. Miroslav Otisk, MSc., MBA 
              starostka                                                                             místostarosta 

 

 

Ověřovatelé zápisu:         Mgr. Marek Kudela                         ………………………………. 

 

                                         Bc. Karel Cepko                              ………………………………. 

 


