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Přehled usnesení zastupitelstva městského obvodu Poruba dle čísel ze dne: 08.06.2021 
  
Číslo usnesení Materiál K jaké problematice Zn.předkl

. 
 __________________________________________________________________________________________  
235/ZMOb1822/16 1 Projednání petice “Návrat do škol bez podmínek, bez testů a 

roušek” 
09 

236/ZMOb1822/16 2 Závěrečný účet statutárního města Ostravy - městského 
obvodu Poruba za rok 2020 a účetní závěrka statutárního 
města Ostravy - městského obvodu Poruba sestavená k 
rozvahovému dni 31.12.2020 

01 

237/ZMOb1822/16 3 Vyhodnocení výběrového řízení na udělení dotace pro rok 2021 
- Komise pro sport a volnočasové aktivity RMOb Poruba - 
ostatní 

01 

238/ZMOb1822/16 4 Změna usnesení k udělení dotace pro rok 2021 - Komise pro 
sport a volnočasové aktivity RMOb Poruba 

01 

239/ZMOb1822/16 5 Změna usnesení k udělení dotace pro rok 2021 - Komise pro 
sport a volnočasové aktivity RMOb Poruba 

01 

240/ZMOb1822/16 6 Nabídka prodeje garáže na poz. p. č. 1797 ul. Slavíkova 11 
241/ZMOb1822/16 7 Nabídka prodeje garáže na poz. p. č. 1958 ul. Slavíkova 11 
242/ZMOb1822/16 8 Nabídka předkupního práva - garáž na poz. p. č. 770, ul. 

Skautská 
11 

243/ZMOb1822/16 9 Nabytí stavby č. p. 6127 v k. ú. Poruba-sever 11 
244/ZMOb1822/16 10 Poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města 

Ostrava, městského obvodu Poruba v roce 2021 v programu 
ostatní 

11 

245/ZMOb1822/16 11 Prodej části pozemku p.č. 1331 a části pozemku p.č. 1349/1 v 
k.ú. Poruba, obec Ostrava 

11 

246/ZMOb1822/16 12 Prodej pozemku p.č. 2393/30 v k.ú. Poruba-sever, obec 
Ostrava 

11 

247/ZMOb1822/16 13 Stanovisko ke směně pozemku p.č. 1002/1 v k. ú. Poruba, 
obec Ostrava 

11 

248/ZMOb1822/16 14 Stanovisko ke směně pozemků v k. ú. Poruba a k.ú. Svinov, 
obec Ostrava 

11 

249/ZMOb1822/16 15 Záměr prodat část pozemku p.č. 2801/125 v k.ú. Poruba, obec 
Ostrava 

11 

250/ZMOb1822/16 16 Záměr prodat pozemek p.č. 2358/2 v k. ú. Poruba-sever, obec 
Ostrava 

11 

251/ZMOb1822/16 17 Výroční zpráva o činnosti za rok 2020 Centra sociálních služeb 
Poruba, příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je 
statutární město Ostrava - městský obvod Poruba 

19 

252/ZMOb1822/16 18 Kontrola plnění usnesení 01 
253/ZMOb1822/16 1 Zprávy o činnosti výborů Zastupitelstva městského obvodu 

Poruba a komisí Rady městského obvodu Poruba za rok 2020 
01 
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Zastupitelstvo městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
235/ZMOb1822/16 

  (zn.předkl.) 
09 

1) projednalo 
  

petici označenou “Návrat do škol bez podmínek, bez testů a roušek” uvedenou v 
příloze č. 1 tohoto materiálu 

  
2) schvaluje 
  

text odpovědi na petici uvedenou v bodu 1) usnesení dle návrhu uvedeného v 
příloze č. 2 tohoto materiálu 

  
3) ukládá 
  

informovat zástupce petičního výboru o přijatém usnesení 

  
  Zodpovídá: Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D., starostka 
  Termín:      15.06.2021 
  

  
 __________________________________________________________________________  

  
Zastupitelstvo městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
236/ZMOb1822/16 

  (zn.předkl.) 
01 

ke svému usnesení č. 2250/RMOb1822/55 
  
1) souhlasí 
  

s celoročním hospodařením statutárního města Ostrava-městského obvodu Poruba 
za rok 2020,  a to bez výhrad 

  
2) schvaluje 
  

účetní závěrku statutárního města Ostrava-městského obvodu Poruba, sestavenou 
k rozvahovému dni 31.12.2020 

  
3) schvaluje 
  

účetní převod výsledku hospodaření roku 2020 ve výši 27 628 564,62 Kč z účtu 
431-Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 432-Výsledek 
hospodaření předcházejících účetních období 

  
4) ukládá 
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realizovat účetní převod dle bodu 3) tohoto usnesení v měsíci 6/2021 

  
  Zodpovídá: Ing. Petr Solanský, vedoucí odboru finančního a ekonomického 
  Termín:      30.06.2021 
  

  
 __________________________________________________________________________  

  
Zastupitelstvo městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
237/ZMOb1822/16 

  (zn.předkl.) 
01 

ke svému usnesení č. 2252/RMOb1822/55 
  
1) projednalo 
  

důvodovou zprávu 

  
2) rozhodlo 
  

o poskytnutí účelové dotace ve výši 10.000 Kč na dopravu projektu Příměstské 
tábory s Aj (termín a místo konání: 1. 7. - 31. 8. 2021, Středisko přírodovědců, 
Čkalovova 10, Ostrava-Poruba, Středisko turistiky, B. Martinů 17, 
Ostrava-Poruba) příspěvkové organizaci Středisko volného času Korunka, Ostrava 
- Mariánské Hory, příspěvková organizace, Korunní 699/49, Mariánské Hory, 709 
00 Ostrava, IČO: 75080508 

  
3) rozhodlo 
  

o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle bodu 2) tohoto 
usnesení ve znění návrhu uvedeného v příloze č. 3 materiálu 

  
4) ukládá 
  

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

  
  Zodpovídá: Ing. Petr Solanský, vedoucí odboru finančního a ekonomického 
  Termín:      30.06.2021 
  
5) zmocňuje 
  

starostku městského obvodu Poruba Ing. Lucii Baránkovou Vilamovou, Ph.D., k 
podpisu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle bodu 3) tohoto usnesení 
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 __________________________________________________________________________  
  

Zastupitelstvo městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
238/ZMOb1822/16 

  (zn.předkl.) 
01 

ke svému usnesení č. 2253/RMOb1822/55 
  
1) projednalo 
  

důvodovou zprávu 

  
2) rozhodlo 
  

o změně bodu 3) usnesení č. 213/ZMOb1822/15 ze dne 31. 3. 2021 v tomto 
znění: 

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: 13. 
11. 2021,  krytý bazén, Generála Sochora 1378, Ostrava-Poruba, 70800) spolku 
Dragon Boat Ostrava z.s., Dobrovského 1040/3, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 
07940211 

  
3) rozhodlo 
  

o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle bodu 2) tohoto 
usnesení dle návrhu uvedeného v příloze č. 5 materiálu 

  
4) ukládá 
  

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

  
  Zodpovídá: Ing. Petr Solanský, vedoucí odboru finančního a ekonomického 
  Termín:      09.07.2021 
  
5) zmocňuje 
  

starostku městského obvodu Poruba Ing. Lucii Baránkovou Vilamovou, Ph.D., k 
podpisu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle bodu 3) tohoto usnesení 

  
  

 __________________________________________________________________________  
  

Zastupitelstvo městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení)   (zn.předkl.) 
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239/ZMOb1822/16 01 
ke svému usnesení č. 2081/RMOb1822/49 
ke svému usnesení č. 213/ZMOb1822/15 
ke svému usnesení č. 2110/RMOb1822/51 
ke svému usnesení č. 2288/RMOb1822/56 
  
1) projednalo 
  

důvodovou zprávu 

  
2) rozhodlo 
  

o změně bodu 5) usnesení č. 213/ZMOb1822/15 ze dne 31. 3. 2021 v  tomto 
znění: 

rozhodlo o poskytnutí účelové dotace ve výši 35.000 Kč na dopravu k utkáním, 
turnajům, soustředěním, přepravu dresů, materiálního a sportovního vybavení k 
praní a údržbě, pronájem sportovišť a nebytových prostor projektu Systematická, 
celoroční činnost 1. FC Poruba, z.s. (termín a místo konání: 1. 1. - 31. 12. 2021, 
Sportovní areál Poruba, Skautská 6093/11, Ostrava-Poruba, 708 00, město 
Ostrava, Moravskoslezský kraj, Česká republika a zahraničí) spolku 1. FC Poruba, 
z.s., Petřkovická 386/7, Lhotka, 725 28 Ostrava, IČO: 05989167 

  
3) rozhodlo 
  

o změně bodu 10) usnesení č. 213/ZMOb1822/15 ze dne 31. 3. 2021 v tomto 
znění:  

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) pobočnému spolku Tělocvičná 
jednota Sokol Poruba, Vřesinská 121/97, Poruba, 708 00 Ostrava, IČO: 41034635 

  
4) rozhodlo 
  

o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle bodů 2) a 3) tohoto 
usnesení ve znění návrhu uvedeného v příloze č. 6 materiálu 

  
5) ukládá 
  

zajistit uzavření veřejnoprávních smluv dle bodu 4) tohoto usnesení 

  
  Zodpovídá: Ing. Petr Solanský, vedoucí odboru finančního a ekonomického 
  Termín:      09.07.2021 
  
6) zmocňuje 
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starostku městského obvodu Poruba Ing. Lucii Baránkovou Vilamovou, Ph.D., k 
podpisu veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle bodu 4) tohoto usnesení 

  
  

 __________________________________________________________________________  
  

Zastupitelstvo městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
240/ZMOb1822/16 

  (zn.předkl.) 
11 

ke svému usnesení č. 2237/RMOb1822/55 
  
1) rozhodlo 
  

úplatně nabýt stavbu bez č. p./č. ev. - garáž, stojící na pozemku p. č. 1797, 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, svěřeném městskému obvodu Poruba 

prodávající: XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XX XXXX X XXXXX 
XXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX 
XXX XX XXXXXXXXXXXXXX 

kupní cena: 180.000 Kč 

  
2) ukládá 
  

vyhotovit návrh kupní smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení a zaslat jej žadatelům 

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

budov 
  Termín:      30.07.2021 
  

  
 __________________________________________________________________________  

  
Zastupitelstvo městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
241/ZMOb1822/16 

  (zn.předkl.) 
11 

ke svému usnesení č. 2203/RMOb1822/54 
  
1) rozhodlo 
  

úplatně nabýt stavbu bez č. p./č. ev. - garáž, stojící na pozemku p. č. 1958, 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, svěřeném městskému obvodu Poruba 
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prodávající: XXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX XXXXX 
XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX 

kupní cena: 150.000 Kč 

  
2) ukládá 
  

vyhotovit návrh kupní smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení a zaslat jej žadateli 

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

budov 
  Termín:      30.07.2021 
  

  
 __________________________________________________________________________  

  
Zastupitelstvo městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
242/ZMOb1822/16 

  (zn.předkl.) 
11 

ke svému usnesení č. 2238/RMOb1822/55 
  
1) rozhodlo 
  

o využití předkupního práva ke stavbě bez č. p./č. ev. - garáži, ve vlastnictví 
XXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXX XXXXXXX XXX XXX XXXXXXXXXXXXXX, stojící na pozemku p. č. 770, 
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: 150.000 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:      30.07.2021 
  

  
 __________________________________________________________________________  

  
Zastupitelstvo městského obvodu Poruba 
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(číslo usnesení) 
243/ZMOb1822/16 

  (zn.předkl.) 
11 

ke svému usnesení č. 2295/RMOb1822/56 
  
1) rozhodlo 
  

úplatně nabýt stavbu č. p. 6127 - jiná stavba, stojící na pozemku p. č. 3609/39, 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, svěřeném městskému obvodu Poruba, a to včetně 
všech součástí a příslušenství 

prodávající: XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX XXXXX 
XXXXXXXX XXXX XXX XXX XXXXX XXXXX 

kupní cena: 60.000 Kč 

  
2) ukládá 
  

zajistit uzavření kupní smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení ve znění návrhu, 
který je obsahem přílohy č. 4 předloženého materiálu 

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

budov 
  Termín:      31.08.2021 
  

  
 __________________________________________________________________________  

  
Zastupitelstvo městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
244/ZMOb1822/16 

  (zn.předkl.) 
11 

ke svému usnesení č. 2275/RMOb1822/56 
  
1) projednalo 
  

důvodovou zprávu 

  
2) rozhodlo 
  

o poskytnutí účelové dotace v programu ostatní, oblast ochrany životního 
prostředí žadateli: 

Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Ostrava, IČO: 15502791 se sídlem 
Záhumenní 2144/36, Poruba, 708 00 Ostrava pro projekt “Zkvalitnění a 
dovybavení environmentální učebny pro výchovu dětí a mládeže za účelem 
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ekologické výchovy a ochrany životního prostředí” (termín konání projektu: 
1.1.2021 - 30.11.2021, místo konání projektu: Český rybářský svaz, z.s., místní 
organizace Ostrava, Záhumenní 2144/36, Ostrava-Poruba, Zámecký rybník, vodní 
tok Porubka, dotace na: projektor, televizi, notebook - 50.000 Kč, nářadí - 
motorovou pilu, ruční nářadí - 20.000 Kč) v celkové výši 70.000 Kč. 

  
3) rozhodlo 
  

o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace dle bodu 2) tohoto 
usnesení ve znění návrhu uvedeného v příloze č. 4 tohoto 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:      30.06.2021 
  
5) zmocňuje 
  

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

  
  

 __________________________________________________________________________  
  

Zastupitelstvo městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
245/ZMOb1822/16 

  (zn.předkl.) 
11 

ke svému usnesení č. 2218/RMOb1822/55 
  
1) rozhodlo 
  

o prodeji části pozemku p.č. 1331 - ostatní plocha o výměře 193 m2 a části 
pozemku p.č. 1349/1 - ostatní plocha o výměře 2 m2, dle geometrického plánu č. 
1187-18/97 sloučených do pozemku p.č. 1335 - zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. 
Poruba, obec Ostrava, 

kupní cena: 2.500,- Kč/m2 bez DPH s tím, že kupující uhradí další náklady 
prodávajícího spojené s prodejem  ve výši 8.500,-Kč 

kupující: XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, bytem 
XXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXX 
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a o uzavření kupní smlouvy dle přílohy č. 9 tohoto materiálu 

  
2) ukládá 
  

zajistit uzavření kupní smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
  Zodpovídá: Ing. Zbyněk Richter, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí 
  Termín:      30.06.2021 
  

  
 __________________________________________________________________________  

  
Zastupitelstvo městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
246/ZMOb1822/16 

  (zn.předkl.) 
11 

ke svému usnesení č. 2145/RMOb1822/53 
  
1) rozhodlo 
  

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

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

kupující: manželé XXXXXXXX XXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX a XXX XXXXXXXXXXX, 
nar. XXXXXXXXXX, oba bytem XX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX 
XXXXXXX 

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

  
2) ukládá 
  

zajistit uzavření kupní smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
  Zodpovídá: Ing. Zbyněk Richter, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí 
  Termín:      30.06.2021 
  

  
 __________________________________________________________________________  

  
Zastupitelstvo městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení)   (zn.předkl.) 
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247/ZMOb1822/16 11 
ke svému usnesení č. 2193/RMOb1822/54 
  
1) souhlasí 
  

se směnou části pozemku parc. č. 1002/1 - ost. plocha o výměře 430 m2 v k. ú. 
Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného 
městskému obvodu Poruba, v příloze č. 3  tohoto materiálu označena písmenem 
A 
za část pozemku parc. č. 1002/3 - ost. plocha o výměře 430 m2 v k. ú. Poruba, 
obec Ostrava, ve vlastnictví společnosti DESIGN FLATS PORUBA, s.r.o., v příloze 
č. 3 tohoto materiálu označena písmenem B 

  
2) ukládá 
  

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

  
  Zodpovídá: Jan Dekický, místostarosta 
  Termín:      18.06.2021 
  

  
 __________________________________________________________________________  

  
Zastupitelstvo městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
248/ZMOb1822/16 

  (zn.předkl.) 
11 

1) souhlasí 
  

se směnou části pozemků v k. ú. Svinov, obec Ostrava,  
parc. č. 3461/1 - ost. plocha a parc. č. 530/53 - orná půda, o celkové výměře cca 
12.104 m2, 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřeny městskému obvodu Poruba, 
za 
pozemek parc.č. 899/7 ost. plocha o výměře 43 m2, 
pozemek parc.č. 899/8 ost. plocha o výměře 249 m2, 
oba v k.ú. Poruba, obec Ostrava, a 
pozemek parc.č. 686/2 ost. plocha o výměře 104 m2, 
pozemek parc.č. 686/3 ost. plocha o výměře 34 m2, 
pozemek parc.č. 3461/19 ost. plocha o výměře 1.390 m2, 
pozemek parc.č. 3461/24 ost. plocha o výměře 1.573 m2, 
vše v k.ú. Svinov, obec Ostrava, 
o celkové výměře 3.393 m2, ve vlastnictví Ridera Development Polská s.r.o., se 
sídlem: 28. října 2092/216, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO 08766886, 
dle přílohy č. 2 materiálu 

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

  
  Zodpovídá: Jan Dekický, místostarosta 
  Termín:      18.06.2021 
  

  
 __________________________________________________________________________  

  
Zastupitelstvo městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
249/ZMOb1822/16 

  (zn.předkl.) 
11 

1) vydává 
  

souhlas k záměru města prodat část pozemku p.č. 2801/125, dle geometrického 
plánu č. 3476-502/2021 označenou jako pozemek p.č. 2801/213 - zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 14 m2 v k.ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, svěřen městskému obvodu Poruba 

  
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:      18.06.2021 
  

  
 __________________________________________________________________________  

  
Zastupitelstvo městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
250/ZMOb1822/16 

  (zn.předkl.) 
11 

ke svému usnesení č. 2194/RMOb1822/54 
  
1) vydává 
  

nesouhlas k záměru města prodat pozemek parc. č. 2358/2 - ost. plocha v k. ú. 
Poruba-sever, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený 
městskému obvodu Poruba 

  
2) ukládá 
  

postoupit žádost spolu s usnesením dle bodu 1) tohoto usnesení statutárnímu 
městu Ostrava 
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  Zodpovídá: Jan Dekický, místostarosta 
  Termín:      18.06.2021 
  

  
 __________________________________________________________________________  

  
Zastupitelstvo městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
251/ZMOb1822/16 

  (zn.předkl.) 
19 

ke svému usnesení č. 2274/RMOb1822/56 
  
1) bere na vědomí 
  

výroční zprávu o činnosti za rok 2020 Centra sociálních služeb Poruba, 
příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je statutární město Ostrava - 
městský obvod Poruba 

  
  

 __________________________________________________________________________  
  

Zastupitelstvo městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
252/ZMOb1822/16 

  (zn.předkl.) 
01 

1) bere na vědomí 
  

kontrolní termíny usnesení, dle důvodové zprávy 

  
2) bere na vědomí 
  

kontrolu svých usnesení a vyřazuje je ze sledování, dle důvodové zprávy 

  
  

 __________________________________________________________________________  
  

Zastupitelstvo městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
253/ZMOb1822/16 

  (zn.předkl.) 
01 

ke svému usnesení č. 2298/MRMOb1822/57 
  
1) bere na vědomí 
  

zprávy o činnosti výborů Zastupitelstva městského obvodu Poruba a komisí Rady 
městského obvodu Poruba za rok 2020 uvedené v přílohách č. 2  - 13 tohoto 
materiálu 
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 __________________________________________________________________________  
  

 


