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Přehled usnesení Zastupitelstva městského obvodu Poruba dle čísel ze dne: 31.03.2021 
  
Číslo usnesení Materiál K jaké problematice Zn.předkl

. 
 __________________________________________________________________________________________  
212/ZMOb1822/15 1 Vyhodnocení Akčního plánu 2020 01 
213/ZMOb1822/15 2 Vyhodnocení výběrového řízení na udělení dotací pro rok 2021 

- Komise pro sport a volnočasové aktivity RMOb Poruba 
01 

214/ZMOb1822/15 3 Závěrečná inventarizační zpráva statutárního města 
Ostravy-městského obvodu Poruba za rok 2020 

01 

215/ZMOb1822/15 4 Návrh společnosti ALPEX real a.s. na uzavření dohody o 
narovnání 

03 

216/ZMOb1822/15 5 Záměr prodat pozemky p.č. 2801/168 a p.č. 2801/169 v k.ú. 
Poruba, obec Ostrava 

11 

217/ZMOb1822/15 6 Nabídka předkupního práva - garáž na poz. p. č. 750, ul. 
Skautská 

11 

218/ZMOb1822/15 7 Nabídka předkupního práva - garáž na poz. p. č. 1780, ul. 
Slavíkova 

11 

219/ZMOb1822/15 8 Nabídka předkupního práva - garáž na poz. p. č. 2349, ul. V 
Zahradách 

11 

220/ZMOb1822/15 9 Nabídka předkupního práva - garáž na poz. p. č. 2358/12, ul. 
Lvovská 

11 

221/ZMOb1822/15 10 Nabídka předkupního práva - garáž na poz. p. č. 2358/63, ul. 
Lvovská 

11 

222/ZMOb1822/15 11 Prodej části pozemku p.č. 3509 v k.ú. Poruba-sever, obec 
Ostrava 

11 

223/ZMOb1822/15 12 Prodej pozemku p.č. 2801/23 v k.ú. Poruba, obec Ostrava 11 
224/ZMOb1822/15 13 Prodej pozemků p.č. 2892/1, p.č. 2892/16 a p.č. 2879/18 v 

k.ú. Poruba, obec Ostrava - změna usnesení 
11 

225/ZMOb1822/15 14 Poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města 
Ostrava, městského obvodu Poruba v roce 2021 v oblasti 
ochrany životního prostředí 

11 

226/ZMOb1822/15 15 Stanovisko k daru části pozemku parc. č. 3609/1 v k. ú. 
Poruba-sever, obec Ostrava, Marie Majerové 

11 

227/ZMOb1822/15 16 Uzavření smluv o přistoupení k dluhu 11 
228/ZMOb1822/15 17 Záměr prodat část pozemku p.č. 2127/6 v k.ú. Poruba, obec 

Ostrava 
11 

229/ZMOb1822/15 18 Žádost o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu SMO-MOb 
Poruba pro oblast ostatní - sociální a zdravotní péče nad 
50.000,-Kč - MŠ a ZŠ speciální 

11 

230/ZMOb1822/15 19 Žádost o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu SMO-MOb 
Poruba pro oblast ostatní - sociální a zdravotní péče nad 
50.000,-Kč 

11 

231/ZMOb1822/15 20 Žádosti o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu SMO-MOb 
Poruba pro program sociální a zdravotní péče nad 50.000,-Kč 

11 

232/ZMOb1822/15 21 Dodatky k přílohám č. 1 zřizovacích listin příspěvkových 
organizací 

09 

233/ZMOb1822/15 22 Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací 09 
234/ZMOb1822/15 23 Kontrola plnění usnesení 01 
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Zastupitelstvo městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
212/ZMOb1822/15 

  (zn.předkl.) 
01 

ke svému usnesení č. 116/ZMOb1822/9 
ke svému usnesení č. 2071/RMOb1822/49 
  
1) bere na vědomí 
  

vyhodnocení Akčního plánu 2020 ke Strategickému plánu rozvoje městského 
obvodu Poruba 2018 - 2023 s výhledem do roku 2030 dle přílohy č. 1 materiálu 

  
  

 __________________________________________________________________________  
  

Zastupitelstvo městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
213/ZMOb1822/15 

  (zn.předkl.) 
01 

1) projednalo 
  

důvodovou zprávu 

  
2) rozhodlo 
  

o poskytnutí účelové dotace ve výši 20.000 Kč na nájem tělocvičen základních 
škol a sportovních hal, 10.000 Kč na sportovní pomůcky a vybavení týmů NH 
Poruba projektu Celoroční činnost porubských dětí ve sportovním středisku a 
centru mládeže BK NH Ostrava z.s. (termín a místo konání: 1. 1. - 31. 12. 2021, 
základní školy v Ostravě-Porubě, I. Sekaniny 1804, A. Hrdličky 1638, K. 
Pokorného 1382, Komenského 668, J. Valčíka 4411, Dětská 2, Základní škola 
Vřesina, Sportovní hala KTVS VŠB-TU) spolku Basketbalový klub NH 
Ostrava, Cingrova 1627/10, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 41035747  

  
3) rozhodlo 
  

o poskytnutí účelové dotace ve výši 10.000 Kč na technické zajištění projektu 
Halové mistrovství v ČR dračích lodí 2021 (termín a místo konání: krytý bazén, 
Generála Sochora 1378, Ostrava-Poruba, 70800), spolku Dragon Boat Ostrava 
z.s., Dobrovského 1040/3, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 07940211 

  
4) rozhodlo 
  

o poskytnutí účelové dotace ve výši 15.000 Kč na pronájem sportovišť a 
nebytových prostor projektu Španělský fotbalový youth kemp (termín a místo 
konání: 2. 8. - 7. 8. 2021, SaP Poruba, Skautská 6093/11, Ostrava-Poruba, 
70800) spolku 1. FC Poruba, z.s., Petřkovická 386/7, Lhotka, 725 28 Ostrava, 
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IČO: 05989167 

  
5) rozhodlo 
  

o poskytnutí účelové dotace ve výši 35.000 Kč na dopravu k utkáním, turnajům, 
soustředění, přepravu dresů, materiálního a sportovního vybavení k praní a 
údržbě, na pronájem sportovišť a nebytových prostor projektu Systematická 
celoroční činnost 1. FC Poruba, z.s. (termín a místo konání: Sportovní 
areál Poruba, Skautská 6093/11, Ostrava-Poruba, 70800, město Ostrava, 
Moravskoslezský kraj, Česká republika a zahraničí) spolku 1. FC Poruba, 
z.s., Petřkovická 386/7, Lhotka, 725 28 Ostrava, IČO: 05989167 

  
6) rozhodlo 
  

o poskytnutí účelové dotace ve výši 40.000 Kč na nájem sportovišť, 25.000 Kč na 
ubytování na soustředění, závody, 5.000 Kč na věcné ceny projektu Podpora 
systematické činnosti Atletika Poruba 2021 (termín a místo konání: 1. 1. - 31. 12. 
2021, Poruba, Ostrava, Moravskoslezský kraj, Česká republika, Evropská unie) 
spolku ATLETIKA PORUBA z.s., Porubská 832/12, Poruba, 708 00 Ostrava, 
IČO: 22691987 

  
7) rozhodlo 
  

o poskytnutí účelové dotace ve výši 25.000 Kč na nájemné na základních školách 
Gen. Z. Škarvady, I. Sekaniny, A. Hrdličky a K. Pokorného projektu Podpora 
celoroční činnosti 1. Judo clubu Baník Ostrava, z.s. v městském obvodu Ostrava 
Poruba (termín a místo konání: 1. 1. - 31. 12. 2021, Základní školy Gen. Zdeňka 
Škarvady, I. Sekaniny, A. Hrdličky a K. Pokorného) spolku 1. Judo club Baník 
Ostrava, z.s., Jaroslava Misky 71/11, Dubina, 700 30 Ostrava, IČO: 27015891 

  
8) rozhodlo 
  

o poskytnutí účelové dotace ve výši 37.000 Kč na pronájmy tělocvičen, hal, 
tenisových kurtů, lyžařských svahů a kuželny projektu Podpora systematické a 
celoroční sportovní činnosti TJ VOKD Ostrava-Poruba, z.s. (termín a místo konání: 
1. 1. - 31. 12. 2021, městský obvod Poruba, město Ostrava, Moravskoslezský 
kraj) spolku Tělovýchovná jednota VOKD Ostrava - Poruba, z.s., Skautská 
6093/11, Poruba, 708 00 Ostrava, IČO: 45210179 

  
9) rozhodlo 
  

o neposkytnutí účelové dotace na dopravu, pronájem tenisových kurtů, pronájem 
lyžařského svahu, ubytování, stravování a pitný režim, sportovní materiál, 
tenisové míče, vitamíny, rehabilitace a regenerace projektu Soustředění 
sportovních oddílů TJ (termín a místo konání: 1. 1. - 31. 12. 2021, 
Moravskoslezský kraj, Česká republika), protože žádost nezískala dostatečný 
počet bodů spolku Tělovýchovná jednota VOKD Ostrava - Poruba, z.s., Skautská 
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6093/11, Poruba, 708 00 Ostrava, IČO: 45210179 

  
10) rozhodlo 
  

o poskytnutí účelové dotace ve výši 35.000 Kč na pronájem hal a tělocvičen 
projektu Celoroční sportovní aktivity v TJ Sokol Poruba (termín a místo konání: 1. 
1. - 31. 12. 2021, celá Česká republika) spolku Tělovýchovná jednota VOKD 
Ostrava - Poruba, z.s., Skautská 6093/11, Poruba, 708 00 
Ostrava, IČO: 45210179 

  
11) rozhodlo 
  

o poskytnutí účelové dotace ve výši 10.000 Kč na ubytování při vícedenních akcích 
mimo Ostravu projektu Podpora aktivních porubských seniorů (termín a místo 
konání: 1. 4. - 31. 12. 2021, Olomouc, Most, Javorníky, Piešťany, Prešov, 
Tatranská Lomnica - s možností doplnění destinací dle pozvání přijatých po podání 
žádosti o dotaci) spolku SENIORS, z.s., č.p. 558, 739 11 Janovice, IČO: 22832254 

  
12) rozhodlo 
  

o poskytnutí účelové dotace ve výši 45.000 Kč na pronájem bazénu a fitness 
centra projektu Celoroční příprava dětí a mládeže v KPS Ostrava v roce 2021 
(termín a místo konání: 1. 1. - 30. 11. 2021, KB Sareza Ostrava-Poruba) 
spolku Klub plaveckých sportů Ostrava, z.s., Gen. Sochora 1378/10, Poruba, 708 
00 Ostrava, IČO: 60336803 

  
13) rozhodlo 
  

o poskytnutí účelové dotace ve výši 30.000 Kč na nájem sportovišť 
projektu Podpora celoroční činnosti vrcholové házené DHC Sokol Poruba (termín a 
místo konání: 1. 1. - 31. 12. 2021, celá ČR a SR) spolku DHC Sokol Poruba 
z.s., Vřesinská 121/97, Poruba, 708 00 Ostrava, IČO: 06658415 

  
14) rozhodlo 
  

o neposkytnutí účelové dotace na sportovní dubovou podlahu, přípravu rastru, 
montáž podlahy a olištování projektu Taneční studio Zámek Poruba (termín a 
místo konání: 1. 1. - 31. 12. 2021, Kulturní památka Zámek Poruba, Nábřeží SPB 
60/46, Ostrava - Poruba, 708 00), protože žádost nebyla komisí podpořena, 
fyzické osobě Dimitře Prousali or Prusali, nábřeží Svazu protifašistických 
bojovníků 60/46, 708 00, Ostrava-Poruba, IČO: 05520169 

  
15) rozhodlo 
  

o neposkytnutí účelové dotace na fotodokumentaci včetně zhotovení reportážního 
videospotu, tisk plakátů, letáků, velkoplošný tisk, distribuci propagačních 
materiálů včetně výlepu plakátů a rozvozu panelů, reklamu na sociálních sítích 
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(Facebook, Instagram), osvětlení – pronájem, projektu Velká žranice 2021 (1. 1. - 
31. 12. 2021, okolí DK Poklad v Ostravě-Porubě, v parku, v areálu letního kina 
AMFI a DK Poklad), protože žádost nezískala dostatečný počet bodů, 
společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o., Ostrava - Zábřeh, náměstí SNP 1, PSČ 
70030, IČO: 47973145 

  
16) rozhodlo 
  

o poskytnutí účelové dotace ve výši 15.000 Kč na nájemné sportovišť, sportovních 
hal a areálů projektu Basket Ostrava pro porubské děti  (termín a místo konání: 
1. 1. - 31. 12. 2021, ZŠ Dětská, ZŠ Ukrajinská, ZŠ Bulharská), spolku BASKET 
OSTRAVA, z. s., Sokolská třída 1918/46, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 
IČO: 26553023 

  
17) rozhodlo 
  

o poskytnutí účelové dotace ve výši 1.000 Kč na provoz klubovny a 4.000 Kč na 
nájem klubovny projektu Podpora celoroční činnosti TOM 4312 Třicítka a Dvojka 
(termín a místo konání: 1. 1. - 31. 12. 2021, Ostrava-Poruba, Moravskoslezský 
kraj a kraje sousedící) pobočnému spolku Asociace TOM ČR, TOM 4312 Třicítka a 
Dvojka, Slavíkova 1762/40, Pustkovec, 708 00 Ostrava, IČO: 63731771 

  
18) rozhodlo 
  

o poskytnutí účelové dotace ve výši 10.000 Kč na odměny, medaile, poháry 
projektu Mistrovství České republiky v mažoretkovém sportu Ostrava 2021 
(termín a místo konání: 29. 5. - 30. 5. 2021, Starobělská 1392/74, 700 30 
Ostrava) spolku DAISY mažoretky, z.s., Na Chromině 184/109, 747 16 Hať, 
IČO: 04793986 

  
19) rozhodlo 
  

o poskytnutí účelové dotace ve výši 20.000 Kč na nájemné haly, tělocvičny, 
15.000 Kč na nákup antuky, tenisové sítě, tenisové lajny projektu Celoroční 
činnost TJ Start Ostrava-Poruba (termín místo konání: 1. 1. - 31. 12. 2021, areál 
TJ Start Ostrava - Poruba, z.s., haly a tělocvičny Ostrava-Poruba) spolku TJ Start 
Ostrava - Poruba, z.s., Slavíkova 6055/14, Poruba, 708 00 Ostrava, 
IČO: 44740344 

  
20) rozhodlo 
  

o neposkytnutí účelové dotace na nájemné projektu Zdravý pohyb ženám (termín 
a místo konání: 1. 1. - 30. 11. 2021, Schovaná 2382/166, Ostrava-Poruba, 
70800) protože žádost nezískala dostatečný počet bodů, spolku GAUDE 
z.s., Hasičská 573, 739 34 Šenov, IČO: 03007219 

  
21) rozhodlo 
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o poskytnutí účelové dotace ve výši 15.000 Kč na dopravu dětí mezi sportovišti a 
odbornými pracovišti, 10.000 Kč na propagaci a reklamu, tisk, výlep, distribuci, 
výrobu záznamového média, 20.000 Kč na nájemné sportovišť, učeben, 10.000 Kč 
na ozvučení akcí, 20.000 Kč na vstupy a externí odborné programy pro děti, 
vzdělávání lektorů, licence, kurzy, edukativní pomůcky projektu Podpora 
celoročního provozu spolku Swanky (termín a místo konání: 1. 1. 2021 - 31. 12. 
2021, Areál VŠB-TUO Poruba, SkatePark Poruba, Moravskoslezské inovační 
centrum Pustkovec, Inline Park Vítkovice, Fajná Dílna Vítkovice, Trojhalí Karolina) 
spolku SWANKY, spolek, Miroslava Bajera 6034/6, Poruba, 708 00 Ostrava, 
IČO: 22766421 

  
22) rozhodlo 
  

o poskytnutí účelové dotace ve výši 15.000 Kč na pronájem prostor základních 
škol pro účel konání příměstských táborů projektu Prázdniny v Ostravě 2021 
(termín a místo konání: 1. 6. - 1. 9. 2021, Moravskoslezský kraj, zázemí při ZŠ 
Porubská 832 nebo ZŠ Komenského) spolku Rozjeď se z.s., Na Svobodě 3179/66, 
Martinov, 723 00 Ostrava, IČO: 03268420 

  
23) rozhodlo 
  

o neposkytnutí účelové dotace na pronájem místnosti, aparatury, pořízení 
karimatek, dek, podložek a pomůcek projektu Jógové studio (termín a místo 
konání: 5. 1. - 17. 12. 2021, Zámek Poruba, taneční sál), protože žádost 
nezískala dostatečný počet bodů, fyzické osobě Janě Marshall, nábřeží Svazu 
protifašistických bojovníků 452/22, 70800, Ostrava-Poruba, IČO: 73102881 

  
24) rozhodlo 
  

o poskytnutí účelové dotace ve výši 25.000 Kč na nájemné projektu Fighting 
arena - komplexní místo pro malé bojovníky (termín a místo konání: 1. 2. - 31. 
12. 2021, Rušná 1716/2, Ostrava-Poruba, 70800) fyzické osobě Ing. Kamilu 
Šamalovi, U lesa 868/34a, 734 01, Karviná-Ráj, IČO: 01412795 

  
25) rozhodlo 
  

o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace dle bodů 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 tohoto usnesení ve znění návrhu 
uvedeného v příloze č. 4 materiálu 

  
  Zodpovídá: Ing. Petr Solanský, vedoucí odboru finančního a ekonomického 
  Termín:      07.05.2021 
  
26) ukládá 
  

seznámit žadatele nepodpořených projektů dle bodů 9, 14, 15, 20 a 23 s 
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usnesením Zastupitelstva městského obvodu Poruba 

  
  Zodpovídá: Bc. Jan Rodek, vedoucí odboru kultury a prezentace 
  Termín:      09.04.2021 
  
27) ukládá 
  

zajistit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle bodu 25 tohoto 
usnesení 

  
  Zodpovídá: Ing. Petr Solanský, vedoucí odboru finančního a ekonomického 
  Termín:      07.05.2021 
  
28) zmocňuje 
  

starostku městského obvodu Poruba Ing. Lucii Baránkovou Vilamovou, Ph.D., k 
podpisu veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle bodu 25 tohoto usnesení 

  
  

 __________________________________________________________________________  
  

Zastupitelstvo městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
214/ZMOb1822/15 

  (zn.předkl.) 
01 

ke svému usnesení č. 2053/RMOb1822/49 
  
1) bere na vědomí 
  

závěrečnou inventarizační zprávu statutárního města Ostravy-městského obvodu 
Poruba za rok 2020 

  
  

 __________________________________________________________________________  
  

Zastupitelstvo městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
215/ZMOb1822/15 

  (zn.předkl.) 
03 

ke svému usnesení č. 186/ZMOb1822/13 
ke svému usnesení č. 138/ZMOb1822/10 
ke svému usnesení č. 210/MZMOb1822/14 
ke svému usnesení č. 2130/RMOb1822/51 
  
1) rozhodlo 
  

neuzavřít dohodu o narovnání se společností ALPEX real a.s., se sídlem Nad 
Porubkou 2227/31, Poruba, 708 00 Ostrava, IČO 28606159, dle jejího návrhu ze 
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dne 4. 3. 2021 v příloze č. 1 tohoto materiálu a dále dle důvodové zprávy 

  
2) ukládá 
  

vyrozumět právního zástupce společnosti ALPEX real a.s. o přijetí tohoto usnesení 

  
  Zodpovídá: Mgr. Petra Jelínková, LL.M., vedoucí útvaru právní podpory 
  Termín:      09.04.2021 
  

  
 __________________________________________________________________________  

  
Zastupitelstvo městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
216/ZMOb1822/15 

  (zn.předkl.) 
11 

ke svému usnesení č. 2100/RMOb1822/51 
  
1) vydává 
  

souhlas k záměru města prodat pozemek p.č. 2801/168 - ostatní plocha o výměře 
2062 m2 v k.ú. Poruba, obec Ostrava, dle podmínek uvedených v důvodové 
zprávě 

  
2) vydává 
  

souhlas k záměru města prodat pozemek p.č. 2801/169 - ostatní plocha o 
výměře 3083 m2 v k.ú. Poruba, obec Ostrava, dle podmínek uvedených v 
důvodové zprávě 

  
3) ukládá 
  

požádat statutární město Ostrava o schválení záměru prodeje dle bodů 1) a 2) 
tohoto usnesení  

  
  Zodpovídá: Ing. Zbyněk Richter, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí 
  Termín:      14.04.2021 
  

  
 __________________________________________________________________________  

  
Zastupitelstvo městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
217/ZMOb1822/15 

  (zn.předkl.) 
11 

ke svému usnesení č. 2128/RMOb1822/51 
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1) rozhodlo 
  

o nevyužití předkupního práva ke stavbě bez č. p./č. ev. - garáže, ve společném 
jmění manželů XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX 
XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX 
XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXX stojící na pozemku p. č. 750, zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
svěřeném městskému obvodu Poruba, dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník 

kupní cena: 180.000 Kč 

  
2) ukládá 
  

vyhotovit písemné stanovisko dle bodu 1) tohoto usnesení a zaslat je žadateli 

  
  Zodpovídá: Bc. Petra Lehká, vedoucí odboru bytového hospodářství a údržby 

budov 
  Termín:      16.04.2021 
  

  
 __________________________________________________________________________  

  
Zastupitelstvo městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
218/ZMOb1822/15 

  (zn.předkl.) 
11 

ke svému usnesení č. 2103/RMOb1822/51 
  
1) rozhodlo 
  

o nevyužití předkupního práva ke stavbě bez č. p./č. ev. - garáže, 
v bezpodílovém spoluvlastnictví XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX 
XXXXXXXXXX X XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXX XXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX stojící na 
pozemku p. č. 1780, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Poruba-sever, obec 
Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeném městskému obvodu 
Poruba, dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

kupní cena: 310.000 Kč 

  
2) ukládá 
  

vyhotovit písemné stanovisko dle bodu 1) tohoto usnesení a zaslat je žadateli 

  
  Zodpovídá: Bc. Petra Lehká, vedoucí odboru bytového hospodářství a údržby 

budov 
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  Termín:      16.04.2021 
  

  
 __________________________________________________________________________  

  
Zastupitelstvo městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
219/ZMOb1822/15 

  (zn.předkl.) 
11 

ke svému usnesení č. 2104/RMOb1822/51 
  
1) rozhodlo 
  

o využití předkupního práva ke stavbě bez č. p./č. ev. - garáže, ve vlastnictví 
XXXX XXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXX XX XXX XXXXX XXXXXX XXXXX 
XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXX stojící na pozemku p. č. 
2349, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, svěřeném městskému obvodu Poruba, dle § 3056 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

kupní cena: 70.000 Kč 

  
2) ukládá 
  

vyhotovit písemné stanovisko dle bodu 1) tohoto usnesení a návrh kupní 
smlouvy a zaslat je žadateli 

  
  Zodpovídá: Bc. Petra Lehká, vedoucí odboru bytového hospodářství a údržby 

budov 
  Termín:      16.04.2021 
  

  
 __________________________________________________________________________  

  
Zastupitelstvo městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
220/ZMOb1822/15 

  (zn.předkl.) 
11 

ke svému usnesení č. 2105/RMOb1822/51 
  
1) rozhodlo 
  

o nevyužití předkupního práva ke stavbě bez č. p./č. ev. - garáže, ve společném 
jmění manželů XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXX 
XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX 
XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX stojící na pozemku p. č. 2358/12, 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, svěřeném městskému obvodu Poruba, dle § 3056 
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zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

kupní cena: 190.000 Kč 

  
2) ukládá 
  

vyhotovit písemné stanovisko dle bodu 1) tohoto usnesení a zaslat je žadateli 

  
  Zodpovídá: Bc. Petra Lehká, vedoucí odboru bytového hospodářství a údržby 

budov 
  Termín:      16.04.2021 
  

  
 __________________________________________________________________________  

  
Zastupitelstvo městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
221/ZMOb1822/15 

  (zn.předkl.) 
11 

ke svému usnesení č. 2049/RMOb1822/49 
  
1) rozhodlo 
  

o nevyužití předkupního práva ke stavbě bez č. p./č. ev. - garáži, ve vlastnictví 
XXXXX XXXXXX XXXX XXX XX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX 
XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX, stojící na pozemku p. č. 2358/63, zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, svěřeném městskému obvodu Poruba, dle § 3056 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník 

  
2) ukládá 
  

vyhotovit písemné stanovisko dle bodu 1) tohoto usnesení a zaslat je žadateli 

  
  Zodpovídá: Bc. Petra Lehká, vedoucí odboru bytového hospodářství a údržby 

budov 
  Termín:      16.04.2021 
  

  
 __________________________________________________________________________  

  
Zastupitelstvo městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
222/ZMOb1822/15 

  (zn.předkl.) 
11 

1) rozhodlo 
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 o prodeji nemovité věci: 

- části pozemku p.č. 3509 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 989 m2 v k.ú. 
Poruba-sever, obec Ostrava, dle geometrického plánu č. 2986-27/2020 nově 
označená jako pozemek p.č. 3509/1 - zastavěná plocha a nádvoří 

kupní cena: 1500 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí další náklady prodávajícího 
spojené s prodejem ve výši  8500 Kč 

kupující: AMBG, LTD s.r.o., IČO 44936672, se sídlem U Vozovny 6141/8, Poruba, 
70800 Ostrava 

a o uzavření kupní smlouvy dle přílohy č. 12 tohoto materiálu 

  
2) ukládá 
  

zajistit uzavření kupní smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
  Zodpovídá: Ing. Zbyněk Richter, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí 
  Termín:      30.04.2021 
  

  
 __________________________________________________________________________  

  
Zastupitelstvo městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
223/ZMOb1822/15 

  (zn.předkl.) 
11 

1) rozhodlo 
  

o prodeji pozemku p.č. 2801/23 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 946 m2 v 
k.ú. Poruba, obec Ostrava, 

kupní cena:  1500 Kč/m2 bez DPH s tím, že kupující uhradí další náklady 
prodávajícího spojené s prodejem  ve výši 8 500 Kč 

kupující: manželé XXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX X XXXXXX 
XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXX X XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 
XXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX 

a o uzavření kupní smlouvy dle přílohy č.12 tohoto materiálu 

  
2) ukládá 



 _________________________________________________________________________  
V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v 

upravené podobě. 
Statutární město Ostrava, městský obvod Poruba 

  
Zastupitelstvo městského obvodu Poruba, 15. zasedání dne 31.03.2021 Strana 14/25 
  

  
zajistit uzavření kupní smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
  Zodpovídá: Ing. Zbyněk Richter, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí 
  Termín:      30.04.2021 
  

  
 __________________________________________________________________________  

  
Zastupitelstvo městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
224/ZMOb1822/15 

  (zn.předkl.) 
11 

1) ruší 
  

usnesení č. 187/ZMOb1822/13 ze dne 15.12.2020 

  
2) rozhodlo 
  

o prodeji pozemku p.č. 2879/18 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 498 m2 a 
části pozemku p.č. 2892/1, dle geometrického plánu č. 3391-6/2020 označené 
jako pozemek p.č. 2892/1 - ostatní plocha o výměře 2639 m2 v k.ú. Poruba, obec 
Ostrava, 

kupní cena: 550,-Kč/m2 bez DPH s tím, že kupující uhradí další náklady 
prodávajícího spojené s prodejem  ve výši 7.750,- Kč 

kupující: XXXX XXXXX, nar. XXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXX XXXXXXXX 
XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

a o uzavření kupní smlouvy dle přílohy č. 8 tohoto materiálu 

  
3) rozhodlo 
  

o prodeji pozemku p.č. 2892/16 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 461 m2 a 
části pozemku p.č. 2892/1, dle geometrického plánu č. 3391-6/2020 označené 
jako pozemek p.č. 2892/43 - ostatní plocha o výměře 671 m2 v k.ú. Poruba, obec 
Ostrava, 

kupní cena: 550,-Kč/m2 bez DPH s tím, že kupující uhradí další náklady 
prodávajícího spojené s prodejem  ve výši 7.750,- Kč 

kupující: XXXX XXXXX XXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXX XXXXXXXX 
XXXXXXX XXXXX XXXXXXX, XXXXXX XXXXX, nar. XXXXXXXX, bytem XXXXXXXXX 
XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX, XXX XXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, 
bytem XXXXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXXXX, a to každý podíl o velikosti 
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1/3 

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

  
4) ukládá 
  

zajistit uzavření kupních smluv dle bodů 2) a 3) tohoto usnesení 

  
  Zodpovídá: Ing. Zbyněk Richter, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí 
  Termín:      30.04.2021 
  

  
 __________________________________________________________________________  

  
Zastupitelstvo městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
225/ZMOb1822/15 

  (zn.předkl.) 
11 

ke svému usnesení č. 2077/RMOb1822/49 
  
1) projednalo 
  

důvodovou zprávu 

  
2) rozhodlo 
  

o poskytnutí účelové dotace v programu ochrany životního prostředí žadatelům: 

Nadace na pomoc zvířatům, IČO: 25817981 se sídlem Ukrajinská 1536/28, 
Poruba, 708 00 Ostrava pro projekt “Podpora činnosti Nadace na pomoc zvířatům” 
(termín konání projektu 1.1.2021-31.12.2021, místo konání projektu: Ukrajinská 
1536/28, Poruba, 708 00 Ostrava, dotace na: veterinární činnost, krmivo, stelivo, 
dezinfekci, údržbu a zařízení klecí, čistící prostředky a drobný materiál) v 
celkové výši 100 000 Kč, 

Místo pro děti - spolek, IČO: 68308655 se sídlem Čs. exilu 670/18, Poruba, 708 
00 Ostrava pro projekt “Podpora environmentálního a polytechnického rozvoje v 
MŠ” (termín konání projektu: 1.1.2021-31.12.2021, místo konání: prostory 
mateřské školy včetně exteriéru - zahrad, v místech exkurzí, vycházky a výlety do 
okolí, Klimkovice, Bartošovice, Velká Polom, dotace na: úhradu autobusové 
dopravy na místo exkurzí a výletů, úhrada cestovného pro odborníky - 20000 Kč, 
výrobu a tisk plakátů, velkoformátových informačních plakátů a jiných 
propagačních materiálů - 8000 Kč, nákup kancelářských pomůcek různého druhu - 
7000 Kč, nákup pokojových i venkovních rostlin - 10000 Kč, nákup semen, 
sazenic, hlíny, hnojiva, zahradnických potřeb - 10000 Kč, nákup materiálu pro 
následné zpracování a využití vypěstovaných rostlin, materiálu potřebného k 
provádění pokusů - 5000 Kč, nákup výrobního materiálu do dílny, dřeva, 
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dřevěných polotovarů, prkýnek, latí, špalků, spojovacích prvků - hřebíčků, vrutů, 
matek, šroubků apod. - 13000 Kč, úhradu vstupného - 7000 Kč, nákup 
didaktických pomůcek, nákup venkovní kuchyňky, cedníků, sběraček, sudu na 
vodu - 20000 Kč) v celkové výši 100000 Kč. 

  
3) rozhodlo 
  

o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelové dotace dle bodu 2) tohoto 
usnesení ve znění návrhu uvedeného v příloze č. 4 materiálu 

  
4) ukládá 
  

zajistit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelové dotace dle bodu 3) 
tohoto usnesení 

  
  Zodpovídá: Ing. Petr Solanský, vedoucí odboru finančního a ekonomického 
  Termín:      30.04.2021 
  
5) zmocňuje 
  

místostarostu Jana Dekického k podpisu veřejnoprávních smluv o poskytnutí 
účelové dotace dle bodu 3) tohoto usnesení 

  
  

 __________________________________________________________________________  
  

Zastupitelstvo městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
226/ZMOb1822/15 

  (zn.předkl.) 
11 

ke svému usnesení č. 1938/RMOb1822/47 
  
1) vydává 
  

nesouhlas k záměru města darovat část pozemku parc. č.  3609/1 - ost. plocha v 
k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
svěřený městskému obvodu Poruba, o výměře 1375 m2, Moravskoslezskému kraji, 
se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692, jak je uvedeno v 
příloze č. 2 předloženého materiálu  

  
2) ukládá 
  

postoupit žádost spolu s usnesením dle bodu 1) tohoto usnesení statutárnímu 
městu Ostrava 

  
  Zodpovídá: Jan Dekický, místostarosta 
  Termín:      16.04.2021 
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 __________________________________________________________________________  
  

Zastupitelstvo městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
227/ZMOb1822/15 

  (zn.předkl.) 
11 

ke svému usnesení č. 1959/RMOb1822/47 
  
1) projednalo 
  

důvodovou zprávu 

 
  
2) rozhodlo 
  

o uzavření smlouvy o přistoupení k dluhu s níže uvedenou fyzickou osobou, kterou 
tato osoba na straně přistupujícího dlužníka přistoupí k dluhům váznoucím 
na bytovém fondu ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeném 
městskému obvodu Poruba v nabízené výši: 

- XXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXX, nabízená částka 70.000 Kč 

dle přílohy č. 5 materiálu 

  
3) rozhodlo 
  

o uzavření smlouvy o přistoupení k dluhu s níže uvedenou fyzickou osobou, kterou 
tato osoba na straně přistupujícího dlužníka přistoupí k dluhům váznoucím na 
bytovém fondu ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeném městskému 
obvodu Poruba v nabízené výši: 

- XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX 
XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX, nabízená částka 96.500 Kč 

dle přílohy č. 6 materiálu 

  
4) ukládá 
  

zajistit uzavření smluv o přistoupení k dluhu v nabízené výši dle bodu 2) - 3) 
tohoto usnesení 

  
  Zodpovídá: Bc. Petra Lehká, vedoucí odboru bytového hospodářství a údržby 
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budov 
  Termín:      30.04.2021 
  
5) zmocňuje 
  

místostarostu městského obvodu Poruba Jana Dekického k podpisu smluv o 
přistoupení k dluhu 

  
  

 __________________________________________________________________________  
  

Zastupitelstvo městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
228/ZMOb1822/15 

  (zn.předkl.) 
11 

1) vydává 
  

souhlas k záměru města prodat část pozemku p.č. 2127/6 - ostatní plocha o 
výměře 138 m2 v k.ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, svěřen městskému obvodu Poruba, dle katastrální situace v příloze č. 2 
tohoto materiálu 

  
2) ukládá 
  

postoupit žádost spolu s usnesením dle bodu 1) tohoto usnesení statutárnímu 
městu Ostrava 

  
  Zodpovídá: Ing. Zbyněk Richter, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí 
  Termín:      09.04.2021 
  

  
 __________________________________________________________________________  

  
Zastupitelstvo městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
229/ZMOb1822/15 

  (zn.předkl.) 
11 

ke svému usnesení č. 2054/RMOb1822/49 
  
1) projednalo 
  

důvodovou zprávu 

  
2) rozhodlo 
  

poskytnout účelovou dotaci ve výši 12.000,-Kč školské právnické osobě Mateřská 
škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Ostrava, 70300 Ostrava-Vítkovice, U 
Cementárny 1293/23, IČO: 71197575 na částečnou úhradu pohonných hmot pro 
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školní automobil v rámci projektu „Intenzivní fyzioterapeutická a rehabilitační 
péče se žáky s těžkým kombinovaným postižením“, který probíhá v termínu od 
01.02.2021 do 31.12.2021 v Ostravě a okolí (Velká Polom, Kopřivnice, Olešná) 

  
3) rozhodlo 
  

o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace dle bodu 2) tohoto 
usnesení dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 materiálu 

  
4) ukládá 
  

zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace dle bodu 3) 
tohoto usnesení 

  
  Zodpovídá: Ing. Petr Solanský, vedoucí odboru finančního a ekonomického 
  Termín:      30.04.2021 
  
5) zmocňuje 
  

místostarostu městského obvodu Poruba Jana Dekického k podpisu veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí účelové dotace dle bodu 3) tohoto usnesení 

  
  

 __________________________________________________________________________  
  

Zastupitelstvo městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
230/ZMOb1822/15 

  (zn.předkl.) 
11 

ke svému usnesení č. 2019/RMOb1822/48 
  
1) projednalo 
  

důvodovou zprávu 

  
2) rozhodlo 
  

poskytnout účelovou dotaci ve výši 35.000,-Kč obecně prospěšné společnosti 
Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s., Gurťjevova 459/11, Zábřeh, 700 30 Ostrava, 
IČO: 26850176 na částečnou úhradu zdravotnického materiálu v rámci projektu 
„Mobilní hospicová péče pro děti a dospělé“, který probíhá v termínu od 
01.01.2021 do 31.12.2021 na adrese Gurťjevova 459/11, Ostrava-Zábřeh a 
v místě bydliště uživatelů služby 

  
3) rozhodlo 
  

o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace dle bodu 2) tohoto 
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usnesení dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 materiálu 

  
4) ukládá 
  

zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace dle bodu 
3) tohoto usnesení 

  
  Zodpovídá: Ing. Petr Solanský, vedoucí odboru finančního a ekonomického 
  Termín:      30.04.2021 
  
5) zmocňuje 
  

místostarostu městského obvodu Poruba Jana Dekického k podpisu veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí účelové dotace dle bodu 3) tohoto usnesení 

  
  

 __________________________________________________________________________  
  

Zastupitelstvo městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
231/ZMOb1822/15 

  (zn.předkl.) 
11 

ke svému usnesení č. 2022/RMOb1822/48 
  
1) projednalo 
  

důvodovou zprávu 

  
2) rozhodlo 
  

poskytnout účelovou dotaci ve výši 20.000,-Kč pobočnému spolku Společnost pro 
ranou péči, pobočka Ostrava, Rodinná 2719/57, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO: 
75095017 na nájemné (15.000,-Kč) a pomůcky pro práci s dítětem (5.000,-Kč) v 
rámci projektu „Raná péče pro rodiny s dětmi se zrakovým a kombinovaným 
postižením“, který probíhá v termínu od 01.01.2021 do 31.12.2021 na adrese 
Rodinná 2719/57, Ostrava, ale zejména v domácnostech uživatelů služby 

  
3) rozhodlo 
  

poskytnout účelovou dotaci ve výši 20.000,-Kč pobočnému spolku Podané ruce - 
osobní asistence, Zborovská 465, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO: 70632596 
na kancelářské potřeby (10.000,-Kč) a nájemné (10.000,-Kč) v rámci projektu 
„Kvalitní domácí péče s osobní asistencí“, který probíhá v termínu od 01.01.2021 
do 31.12.2021 na území statutárního  města Ostravy – městského obvodu Poruba 

  
4) rozhodlo 
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poskytnout účelovou dotaci ve výši 10.000,-Kč spolku Parkinson-Help z.s., 
Dürerova 2177/18, Strašnice, 100 00 Praha, IČO: 22754059 na částečnou úhradu 
ubytování v rámci projektu „Rekondiční pobyt v Beskydech  2 x 5 dnů“, který 
proběhne v termínu od 01.04.2021 do 30.11.2021 v Beskydech 

  
5) rozhodlo 
  

neposkytnout účelovou dotaci ve výši 100.000,-Kč společnosti s ručením 
omezeným AKORD & POKLAD, s.r.o., Ostrava-Zábřeh, náměstí SNP 1, PSČ 70030, 
IČO: 47973145 na tisk plakátů, letáků, velkoplošný tisk, distribuci propagačních 
materiálů včetně výlepu plakátů a rozvozu panelů, kancelářské potřeby, 
občerstvení, ubytování, program (produkční zajištění, honoráře) - lektoři, 
účinkující, materiál pro rukodělné dílny a workshopy, půjčovné za promítané 
filmy, pořadatelskou službu v rámci projektu „SENIOR plus 2021“, protože 
finanční prostředky městského obvodu Poruba jsou omezené a komise podpořila 
projekty jiných žadatelů 

  
6) rozhodlo 
  

poskytnout účelovou dotaci ve výši 10.000,-Kč spolku Centrum pro rodinu a 
sociální péči z.s., Kostelní náměstí 3172/1, 70200, 702 00 Ostrava, IČO: 
48804517 na pohonné hmoty pro zajištění služby v rámci MSK, ale i ČR i zahraničí 
(4.000,-Kč), potraviny pro sociálně aktivizační skupinu Moje domácnost na 
podporu dovednosti přípravy jídla, potraviny pro zajištění občerstvení při 
aktivitách pro uživatele a dobrovolníky (6.000,-Kč) v rámci projektu „BRÁNA 
sociálně aktivizační služba pro dospívající děti a mladé lidi se zdravotním 
postižením od 12 do 35 let z městského obvodu Poruba“, který probíhá v termínu 
od 01.01.2021 do 31.12.2021 na adrese Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice a  na 
území statutárního  města Ostravy, ale i mimo Ostravu, případně v zahraničí 

  
7) rozhodlo 
  

poskytnout účelovou dotaci ve výši 20.000,-Kč spolku Centrum pro rodinu a 
sociální péči z.s., Kostelní náměstí 3172/1, 70200, 702 00 Ostrava, IČO: 
48804517 na nákup běžného kancelářského materiálu pro zajištění chodu služby, 
papíry, složky, šanony aj. (10.000,-Kč), ochranné osobní pracovní pomůcky 
(10.000,-Kč) v rámci projektu „Osobní asistence OASA a odlehčovací služba 
RESPIT u dětí a mladých lidí se zdravotním postižením z městského obvodu 
Poruba“, který probíhá v termínu od 01.01.2021 do 31.12.2021 v místech bydliště 
uživatelů služby a tam, kde se uživatelé pohybují 

  
8) rozhodlo 
  

poskytnout účelovou dotaci ve výši 20.000,-Kč církevní organizaci Diakonie ČCE - 
středisko v Ostravě, 70300 Ostrava - Vítkovice, Syllabova 1278/19, IČO: 
41035526 na elektrickou energii, plyn, vodné, stočné mimo zálohové platby v 
zázemí služby v rámci projektu „Pečovatelská služba v rodinách“, který probíhá 
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v termínu od 01.01.2021 do 31.12.2021 v místě bydliště uživatelů služby na 
území statutárního  města Ostravy – městského obvodu Poruba  a na adrese 
Syllabova 1278/19, Ostrava-Vítkovice 

  
9) rozhodlo 
  

o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelové dotace dle bodů 2), 3), 4), 
6), 7) a 8) tohoto usnesení dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 materiálu 

  
10) ukládá 
  

zajistit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelové dotace dle 
bodu 9) tohoto usnesení 

  
  Zodpovídá: Ing. Petr Solanský, vedoucí odboru finančního a ekonomického 
  Termín:      30.04.2021 
  
11) ukládá 
  

seznámit žadatele nepodpořeného projektu dle bodu 5)  tohoto usnesení s 
usnesením Zastupitelstva městského obvodu Poruba 

  
  Zodpovídá: Mgr. Jana Glogarová, DiS., vedoucí odboru sociálního 
  Termín:      20.04.2021 
  
12) zmocňuje 
  

místostarostu městského obvodu Poruba Jana Dekického k podpisu 
veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelové dotace dle bodu 9) tohoto usnesení 

  
  

 __________________________________________________________________________  
  

Zastupitelstvo městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
232/ZMOb1822/15 

  (zn.předkl.) 
09 

ke svému usnesení č. 2023/RMOb1822/48 
  
1) schvaluje 
  

dodatek č. 14 k příloze č. 1 zřizovací listiny Mateřské školy, Ostrava-Poruba, Čs. 
exilu 670, příspěvkové organizace, 
dodatek č. 14 k příloze č. 1 zřizovací listiny Mateřské školy, Ostrava-Poruba, 
Dvorní 763, příspěvkové organizace, 
dodatek č. 14 k příloze č. 1 zřizovací listiny Mateřské školy, Ostrava-Poruba, 
Dětská 920, příspěvkové organizace, 
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dodatek č. 14 k příloze č. 1 zřizovací listiny Mateřské školy, Ostrava-Poruba, 
Nezvalovo nám. 856, příspěvkové organizace, 
dodatek č. 15 k příloze č. 1 zřizovací listiny Mateřské školy Čtyřlístek, 
Ostrava-Poruba, Skautská 1082, příspěvkové organizace, 
dodatek č. 14 k příloze č. 1 zřizovací listiny Mateřské školy, Ostrava-Poruba, 
Sokolovská 1168, příspěvkové organizace, 
dodatek č. 14 k příloze č. 1 zřizovací listiny Mateřské školy, Ostrava-Poruba, 
Ukrajinská 1530 - 1531, příspěvkové organizace, 
dodatek č. 14 k příloze č. 1 zřizovací listiny Mateřské školy, Ostrava-Poruba, Jana 
Šoupala 1611, příspěvkové organizace, 
dodatek č. 14 k příloze č. 1 zřizovací listiny Mateřské školy, Ostrava-Poruba, Oty 
Synka 1834, příspěvkové organizace, 
dodatek č. 14 k příloze č. 1 zřizovací listiny Mateřské školy, Ostrava-Poruba, V. 
Makovského 4429, příspěvkové organizace, 
dodatek č. 14 k příloze č. 1 zřizovací listiny Základní školy, Ostrava-Poruba, 
Komenského 668, příspěvkové organizace, 
dodatek č. 14 k příloze č. 1 zřizovací listiny Základní školy, Ostrava-Poruba, 
Porubská 832, příspěvkové organizace, 
dodatek č. 14 k příloze č. 1 zřizovací listiny Základní školy generála Zdeňka 
Škarvady, Ostrava-Poruba, příspěvkové organizace, 
dodatek č. 14 k příloze č. 1 zřizovací listiny Základní školy, Ostrava-Poruba, 
Dětská 915, příspěvkové organizace, 
dodatek č. 14 k příloze č. 1 zřizovací listiny Waldorfské základní školy a střední 
školy, Ostrava-Poruba, příspěvkové organizace, 
dodatek č. 14 k příloze č. 1 zřizovací listiny Základní školy, Ostrava-Poruba, K. 
Pokorného 1382, příspěvkové organizace, 
dodatek č. 15 k příloze č. 1 zřizovací listiny Základní školy, Ostrava-Poruba, 
Bulharská 1532, příspěvkové organizace, 
dodatek č. 16 k příloze č. 1 zřizovací listiny Základní školy, Ostrava-Poruba, 
Ukrajinská 1533, příspěvkové organizace, 
dodatek č. 14 k příloze č. 1 zřizovací listiny Základní školy, Ostrava-Poruba, J. 
Šoupala 1609, příspěvkové organizace, 
dodatek č. 14 k příloze č. 1 zřizovací listiny Základní školy, Ostrava-Poruba, I. 
Sekaniny 1804, příspěvkové organizace, 
dodatek č. 14 k příloze č. 1 zřizovací listiny Základní školy, Ostrava-Poruba, A. 
Hrdličky 1638, příspěvkové organizace, 
dodatek č. 15 k příloze č. 1 zřizovací listiny Základní školy, Ostrava-Poruba, J. 
Valčíka 4411, příspěvkové organizace, 
dodatek č. 15 k příloze č. 1 zřizovací listiny Centra sociálních služeb Poruba, 
příspěvkové organizace, 

vše dle důvodové zprávy a příloh č. 1 a č. 2 
  
2) ukládá 
  vyhotovit dodatky k přílohám č. 1 zřizovacích listin dle bodu 1) usnesení 
  
  Zodpovídá: Ing. Milan Gregor, vedoucí odboru školství, prevence kriminality a 

bezpečnosti 
  Termín:      16.04.2021 
  
3) zmocňuje 
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  místostarostu Mgr. Martina Tomáška, Ph.D. a starostku Ing. Lucii Baránkovou 
Vilamovou, Ph.D. k podpisu dodatků k přílohám č. 1 zřizovacích listin dle bodu 1) 
usnesení 

  
  

 __________________________________________________________________________  
  

Zastupitelstvo městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
233/ZMOb1822/15 

  (zn.předkl.) 
09 

1) schvaluje 
  

- dodatek č. 5 ke zřizovací listině Mateřské školy, Ostrava-Poruba, Dvorní 763, 
příspěvkové organizace, 
- dodatek č. 7 ke zřizovací listině Mateřské školy, Ostrava-Poruba, V. Makovského 
4429, příspěvkové organizace, 
s účinností od 16. 4. 2021, dle příloh č. 1 a č. 2 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

vyhotovit dodatky ke zřizovacím listinám dle bodu 1) usnesení 

  
  Zodpovídá: Ing. Milan Gregor, vedoucí odboru školství, prevence kriminality a 

bezpečnosti 
  Termín:      16.04.2021 
  
3) zmocňuje 
  místostarostu Mgr. Martina Tomáška, Ph.D. a starostku Ing. Lucii Baránkovou 

Vilamovou, Ph.D. k podpisu dodatků ke zřizovacím listinám dle bodů 1) a 2) 
usnesení 

  
  

 __________________________________________________________________________  
  

Zastupitelstvo městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
234/ZMOb1822/15 

  (zn.předkl.) 
01 

1) bere na vědomí 
  

kontrolní termín usnesení dle důvodové zprávy 

  
2) bere na vědomí 
  

kontrolní termíny svých usnesení a vyřazuje je ze sledování, dle důvodové zprávy 
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