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Pozvání na 26. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Poruba, které se bude konat ve 
středu 12. 9. 2018 od 16.00 hodin v sále Domova Slunečnice Ostrava, ulice 17. listopadu, 
Ostrava-Poruba  
 
Program: 

1. Zahájení 
2. Informace o činnosti orgánů obce 
3. Volba komise pro přípravu návrhu na usnesení 
4. Aktuální informace k DK Poklad 
5. Diskuze občanů 
6. materiál č. 1 – Pozemky p. č. 2801/168 a p. č. 2081/169 v k. ú. Poruba, obec Ostrava – návrh na 

zrušení usnesení a záměr prodeje 
7. materiál č. 2 – Prodej pozemků v k. ú. Poruba, obec Ostrava, a zřízení věcného břemene, ul. Čs. 

exilu 
  8.  materiál č. 3 – Směna pozemků v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava 
  9.  materiál č. 4 – Úplatné nabytí pozemku p. č. 1773/10 v k. ú. Poruba, obec Ostrava 
10.  materiál č. 5 – Úplatné nabytí pozemků v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava 
11.  materiál č. 6 – Záměr prodeje části pozemku p. č. 951/1 v k. ú. Poruba, obec Ostrava 
12.  materiál č. 7 – Záměr prodeje nemovitých věcí v k. ú. Poruba, obec Ostrava 
13.  materiál č. 8 – Záměr prodeje pozemku p. č. 2801/23 v k. ú. Poruba, obec Ostrava 
14.  materiál č. 9 – Záměr prodeje pozemku p. č. 2801/176 v k. ú. Poruba, obec Ostrava 
15.  materiál č. 10 – Záměr prodeje pozemků v „Areálu Nad Porubkou“ 
16.  materiál č. 11 – Nabytí garáže na pozemku p. č. 778 – ul. Skautská 
17.  materiál č. 12 – Nabytí garáže na pozemku p. č. 783 – ul. Skautská 
18.  materiál č. 13 – Nabytí garáže na pozemku p. č. 2358/103 ul. Lvovská 
19.  materiál č. 14 – Nabytí garáží ul. Nad Porubkou 
20.  materiál č. 15 – Nabytí pozemků s garážemi ul. Nad Porubkou 
21.  materiál č. 16 – Nabytí pozemku p. č. 2710 s garáží – ul. Nad Porubkou 
22.  materiál č. 17 – Nabytí pozemku p. č. 2715 s garáží – ul. Nad Porubkou 
23.  materiál č. 18 – Předkupní právo – garáž na pozemku p. č. 2313, ul. Lvovská 
24.  materiál č. 19 – Předkupní právo – garáž na pozemku p. č. 2354/5, ul. Lvovská 
25.  materiál č. 20 – Předkupní právo – garáž na pozemku p. č. 2358/13, ul. Lvovská 
26.  materiál č. 21 – Předkupní právo – garáž na pozemku p. č. 2358/14, ul. Lvovská 
27.  materiál č. 22 – Prodej bytové jednotky 
28.  materiál č. 23 – Uzavření smluv o přistoupení k dluhu dle ust. § 1892 občanského zákoníku 
       v souvislosti s uzavřením nájemních smluv 
29.  materiál č. 24 – Veřejná zakázka: Komunitní centrum – VŠICHNI SPOLU 
30.  materiál č. 25 – Zpráva k výsledkům fóra Porubské desatero 2018 – navrhovaná opatření 
       k řešení priorit 
31.  materiál č. 26 – Přebytečný movitý majetek – 3 ks stolů 
32.  materiál č. 27 – Nesouhlas s nabytím majetku nepatrné hodnoty v řízení o pozůstalosti 
33.  materiál č. 28 – Kontrola plnění usnesení  
34.  Diskuze členů Zastupitelstva městského obvodu Poruba 
35.  Usnesení 
36.  Závěr 
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