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Přehled usnesení zastupitelstva městského obvodu Poruba dle čísel ze dne: 07.09.2021 
  
Číslo usnesení Materiál K jaké problematice Zn.předkl

. 
 __________________________________________________________________________________________  
254/ZMOb1822/17 1 Prodej pozemků p.č. 2801/168 a p.č. 2801/169 v k.ú. Poruba, 

obec Ostrava 
11 

255/ZMOb1822/17 2 Dodatek ke smlouvě o úvěru 01 
256/ZMOb1822/17 3 Prodej části pozemku p.č. 1060 v k.ú. Poruba, obec Ostrava 11 
257/ZMOb1822/17 4 Prodej části pozemku p.č. 2127/6 v k.ú. Poruba, obec Ostrava 11 
258/ZMOb1822/17 5 Záměr prodeje části pozemku p.č. 1777/1 v k.ú. Poruba, obec 

Ostrava 
11 

259/ZMOb1822/17 6 Záměr prodeje pozemku p.č. 1826/4 v k.ú. Poruba, obec 
Ostrava 

11 

260/ZMOb1822/17 7 Záměr prodat pozemek p.č. 2892/19 v k.ú. Poruba, obec 
Ostrava 

11 

261/ZMOb1822/17 8 Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace 09 
262/ZMOb1822/17 9 Nabídka předkupního práva - garáž na poz. p. č. 2455, ul. V 

Zahradách 
11 

263/ZMOb1822/17 10 Směna garáží v k. ú. Poruba 11 
264/ZMOb1822/17 11 Zásady pro poskytování dotací 01 
265/ZMOb1822/17 12 Žádost Domova pro seniory Ludmila, příspěvková organizace o 

finanční dar 
01 

266/ZMOb1822/17 13 Kontrola plnění usnesení 01 
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Zastupitelstvo městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
254/ZMOb1822/17 

  (zn.předkl.) 
11 

ke svému usnesení č. 216/ZMOb1822/15 
ke svému usnesení č. 2499/RMOb1822/62 
  
1) rozhodlo 
  

o prodeji pozemku p.č. 2801/168 - ostatní plocha o výměře 2062 m2 v k.ú. 
Poruba, obec Ostrava 

kupní cena: 2.100,- Kč/m2 + DPH s tím, že kupující uhradí další náklady 
prodávajícího spojené s prodejem ve výši 5.630,-Kč 

kupující: XXXX XXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXX a XXXXX XXXXX, nar. XXXXXXXX, bytem XXXXXXXX 
XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX,  každý podíl o velikosti 1/2  

přičemž součástí kupní smlouvy bude sjednání výhrady zpětné koupě, jako práva 
věcného ve prospěch prodávajícího - statutárního města Ostravy - městského 
obvodu Poruba, se sídlem Klimkovická 55/28, Ostrava-Poruba, PSČ 70856, IČO 
00845451, k pozemku p.č. 2801/168 v k.ú. Poruba, obec Ostrava, za podmínek 
uvedených v důvodové zprávě, sjednání zákazu zcizení, jako práva věcného, a to 
na dobu 10 let ode dne nabytí právních účinků vkladu vlastnického práva 
kupujících do katastru nemovitostí k pozemku p.č. 2801/168 v k.ú. Poruba, obec 
Ostrava a další ujednání uvedená v důvodové zprávě 

  
2) rozhodlo 
  

o prodeji pozemku p.č. 2801/169 - ostatní plocha o výměře 3083 m2 v k.ú. 
Poruba, obec Ostrava 

kupní cena: 3.010,- Kč/m2 + DPH s tím, že kupující uhradí další náklady 
prodávajícího spojené s prodejem ve výši 5.630,-Kč 

kupující: HSF System a.s., se sídlem  Lihovarská 689/40a, Kunčičky, 71800 
Ostrava, IČO 25903101 

přičemž součástí kupní smlouvy bude sjednání výhrady zpětné koupě, jako práva 
věcného ve prospěch prodávajícího - statutárního města Ostravy - městského 
obvodu Poruba, se sídlem Klimkovická 55/28, Ostrava-Poruba, PSČ 70856, IČO 
00845451, k pozemku p.č. 2801/169 v k.ú. Poruba, obec Ostrava, za podmínek 
uvedených v důvodové zprávě, sjednání zákazu zcizení, jako práva věcného, a to 
na dobu 10 let ode dne nabytí právních účinků vkladu vlastnického práva 
kupujícího do katastru nemovitostí k pozemku p.č. 2801/169 v k.ú. Poruba, obec 
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Ostrava a další ujednání uvedená v důvodové zprávě 

  
3) rozhodlo 
  

neprodat pozemek p.č. 2801/168  - ostatní plocha o výměře 2062 m2 v k.ú. 
Poruba, obec Ostrava 

- ALPEX trading s.r.o., se sídlem Nad Porubkou 2227/31, Poruba, 70800 Ostrava, 
IČO 41032071 

- HSF System a.s., se sídlem  Lihovarská 689/40a, Kunčičky, 71800 Ostrava, IČO 
25903101 

- RENATEX CZ a.s., se sídlem K Myslivně 2140/61, Poruba, 70800 Ostrava, IČO 
45192731 
a DEMACO s.r.o., se sídlem Klokočí 657/1, Soběšice, 64400 Brno, IČO 07582528 

  
4) rozhodlo 
  

neprodat pozemek p.č. 2801/169 - ostatní plocha o výměře 3083 m2 v k.ú. 
Poruba, obec Ostrava 

- ALPEX trading s.r.o., se sídlem Nad Porubkou 2227/31, Poruba, 70800 Ostrava, 
IČO 41032071 

- MIJO-STAV stavby s.r.o., se sídlem Českobratrská 2227/7, Moravská Ostrava, 
70200 Ostrava, IČO 27833551 

- RENATEX CZ a.s., se sídlem K Myslivně 2140/61, Poruba, 70800 Ostrava, IČO 
45192731 
a DEMACO s.r.o., se sídlem Klokočí 657/1, Soběšice, 64400 Brno, IČO 07582528 

  
5) ukládá 
  

vyhotovit návrhy kupních smluv dle bodů 1) - 2) tohoto usnesení 

  
  Zodpovídá: Ing. Zbyněk Richter, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí 
  Termín:      30.09.2021 
  
6) ukládá 
  

písemně informovat žadatele o přijatém usnesení dle bodů 3) - 4) tohoto usnesení 
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  Zodpovídá: Ing. Zbyněk Richter, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí 
  Termín:      24.09.2021 
  

  
 __________________________________________________________________________  

  
Zastupitelstvo městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
255/ZMOb1822/17 

  (zn.předkl.) 
01 

1) rozhodlo 
  

požádat Zastupitelstvo města Ostravy o rozhodnutí o uzavření dodatku ke 
smlouvě o úvěru dle přílohy č. 1 tohoto materiálu 

  
2) ukládá 
  

informovat statutární město Ostrava o přijatém usnesení 

  
  Zodpovídá: Ing. Petr Solanský, vedoucí odboru finančního a ekonomického 
  Termín:      08.09.2021 
  

  
 __________________________________________________________________________  

  
Zastupitelstvo městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
256/ZMOb1822/17 

  (zn.předkl.) 
11 

ke svému usnesení č. 191/ZMOb1822/13 
ke svému usnesení č. 2463/RMOb1822/62 
  
1) rozhodlo 
  

o prodeji  části pozemku p.č. 1060, dle geometrického plánu č. 3505-49/2021 
označené jako pozemek p.č. 1060/2 - ostatní plocha o výměře 126 m2 v k.ú. 
Poruba, obec Ostrava 

kupní cena: 2.100,-Kč/m2 + DPH s tím, že kupující uhradí další náklady 
prodávajícího spojené s prodejem ve výši 19.787,-Kč 

kupující: XXXXX XXX XXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXX XXXX XXXXX 
XXXXXXX 

a 

o zřízení věcného břemene spočívajícího v povinnosti kupujícího - XXXXX XXXX 
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XXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXX a každého 
následujícího vlastníka pozemku p.č. 1060/2 v k.ú. Poruba, obec Ostrava, trpět na 
tomto pozemku podzemní vedení veřejného osvětlení v rozsahu, jak je vyznačeno 
v geometrickém plánu  čís. 3505-49/2021 a v právu statutárního města Ostravy - 
městského obvodu Poruba, se sídlem Klimkovická 55/28, Ostrava-Poruba, PSČ 
70856, IČO 00845451, vstupovat a vjíždět na tento pozemek v souvislosti s 
provozem, opravami, údržbou nebo odstraněním tohoto zařízení, a to bezúplatně 
na dobu neurčitou 

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

  
2) ukládá 
  

zajistit uzavření kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 
1) tohoto usnesení 

  
  Zodpovídá: Ing. Zbyněk Richter, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí 
  Termín:      27.10.2021 
  

  
 __________________________________________________________________________  

  
Zastupitelstvo městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
257/ZMOb1822/17 

  (zn.předkl.) 
11 

1) rozhodlo 
  

o prodeji části pozemku p.č. 2127/6 - ostatní plocha, dle geometrického plánu čís. 
3492-65/2021 označená jako pozemek p.č. 2127/8 o výměře 138 m2 v k.ú. 
Poruba, obec Ostrava, 

kupní cena: 1300,-Kč/m2 + DPH s tím, že kupující uhradí další náklady 
prodávajícího spojené s prodejem ve výši 9.865,- Kč 

kupující: manželé XXXX XXXX XXXXXXXX nar. XXXXXXXXX a XXXX XXXXX 
XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, oba bytem XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 
XXXXX XXXXXXX 

a o uzavření kupní smlouvy dle přílohy č. 11 tohoto materiálu 

  
2) ukládá 
  

zajistit uzavření kupní smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení 
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  Zodpovídá: Ing. Zbyněk Richter, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí 
  Termín:      30.09.2021 
  

  
 __________________________________________________________________________  

  
Zastupitelstvo městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
258/ZMOb1822/17 

  (zn.předkl.) 
11 

ke svému usnesení č. 2419/RMOb1822/61 
  
1) vydává 
  

souhlas k záměru města prodat část pozemku p.č. 1777/1 - ostatní plocha o 
výměře 50 m2 v k.ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, svěřen městskému obvodu Poruba, dle přílohy 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:      17.09.2021 
  

  
 __________________________________________________________________________  

  
Zastupitelstvo městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
259/ZMOb1822/17 

  (zn.předkl.) 
11 

ke svému usnesení č. 2420/RMOb1822/61 
  
1) vydává 
  

nesouhlas k záměru města prodat pozemek p.č. 1826/4 - trvalý travní porost 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 
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  Termín:      17.09.2021 
  

  
 __________________________________________________________________________  

  
Zastupitelstvo městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
260/ZMOb1822/17 

  (zn.předkl.) 
11 

ke svému usnesení č. 2381/RMOb1822/60 
  
1) vydává 
  

souhlas k záměru města prodat pozemek p.č. 2892/19 - ostatní plocha o 
výměře 32 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:      17.09.2021 
  

  
 __________________________________________________________________________  

  
Zastupitelstvo městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
261/ZMOb1822/17 

  (zn.předkl.) 
09 

1) schvaluje 
  

dodatek č. 6 ke zřizovací listině Základní školy, Ostrava-Poruba, J. Valčíka 4411, 
příspěvkové organizace, s účinností od 1. 10. 2021, dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 

  
2) ukládá 
  

vyhotovit dodatek ke zřizovací listině dle bodu 1) usnesení 

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

bezpečnosti 
  Termín:      24.09.2021 
  
3) zmocňuje 
  místostarostu Mgr. Martina Tomáška, Ph.D. a starostku Ing. Lucii Baránkovou 



 _________________________________________________________________________  
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, 17. zasedání dne 07.09.2021 Strana 9/11 
  

Vilamovou, Ph.D. k podpisu dodatku ke zřizovací listině dle bodů 1) a 2) usnesení 
  

  
 __________________________________________________________________________  

  
Zastupitelstvo městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
262/ZMOb1822/17 

  (zn.předkl.) 
11 

ke svému usnesení č. 2476/RMOb1822/62 
  
1) rozhodlo 
  

o nevyužití předkupního práva ke stavbě bez č. p./č. ev. - garáži, ve společném 
jmění manželů XXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX X XXXX XXXXXXXXXX 
XXXX XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XXX 
XXXXXXXXXXXXXX, stojící na pozemku p. č. 2455, 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 

  
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:      17.09.2021 
  

  
 __________________________________________________________________________  

  
Zastupitelstvo městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
263/ZMOb1822/17 

  (zn.předkl.) 
11 

ke svému usnesení č. 2442/RMOb1822/61 
  
1) souhlasí 
  

se směnou pozemku p. č. 2397, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je 
stavba bez č. p./č. ev. - garáž a pozemku p. č. 2349, zastavěná plocha a nádvoří, 
jehož součástí je stavba bez č. p./č. ev. - garáž, vše v k. ú. Poruba, obec 
Ostrava ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu 
Poruba za stavbu č. ev. 182 - garáž, stojící na pozemku p. č. 2707, zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Poruba, obec Ostrava, která je ve vlastnictví XXXX 
XXXXXX XXXXXXXX XXXX XXX XXX XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX 
XXX XX XXXXXXX X XXXXXXX XXX XXXXX bez doplatku rozdílu kupních cen a s 
následným svěřením budovy č. ev. 182, stojící na pozemku p. č. 2707, zastavěná 
plocha a nádvoří, v k. ú. Poruba, obec Ostrava, městskému obvodu Poruba 
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2) ukládá 
  

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

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

budov 
  Termín:      17.09.2021 
  

  
 __________________________________________________________________________  

  
Zastupitelstvo městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
264/ZMOb1822/17 

  (zn.předkl.) 
01 

ke svému usnesení č. 2502/RMOb1822/62 
  
1) schvaluje 
  

Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostrava - 
městského obvodu Poruba dle přílohy č. 1 materiálu 

  
2) ukládá 
  

zajistit vydání zásad  

  
  Zodpovídá: Ing. Jana Magerová, tajemnice 
  Termín:      30.09.2021 
  
3) ukládá 
  

zajistit zveřejnění zásad a veškerých programů pro poskytování dotací na rok 
2022 na webových stránkách a úřední desce způsobem umožňujícím dálkový 
přístup 

  
  Zodpovídá: Bc. Jan Rodek, vedoucí odboru kultury a prezentace 
  Termín:      15.10.2021 
  

  
 __________________________________________________________________________  

  
Zastupitelstvo městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
265/ZMOb1822/17 

  (zn.předkl.) 
01 

ke svému usnesení č. 2485/RMOb1822/62 
  



 _________________________________________________________________________  
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, 17. zasedání dne 07.09.2021 Strana 11/11 
  

1) projednalo 
  

žádost Domova pro seniory Ludmila, příspěvkové organizace, se sídlem Poddubí 7, 
Smolkov, 747 92 Háj ve Slezsku,  IČO: 71196978 

  
2) rozhodlo 
  

o neposkytnutí peněžitého daru Domovu pro seniory Ludmila, příspěvkové 
organizaci, se sídlem Poddubí 7, Smolkov, 747 92 Háj ve 
Slezsku,  IČO: 71196978  

  
3) ukládá 
  

informovat žadatele o přijatém usnesení  

  
  Zodpovídá: Ing. Petr Solanský, vedoucí odboru finančního a ekonomického 
  Termín:      10.09.2021 
  

  
 __________________________________________________________________________  

  
Zastupitelstvo městského obvodu Poruba 
  
(číslo usnesení) 
266/ZMOb1822/17 

  (zn.předkl.) 
01 

1) bere na vědomí 
  

kontrolu plnění svých usnesení a vyřazuje je ze sledování 

  
  

 __________________________________________________________________________  
  

 


