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                          Ostrava 15. 03. 2019 

 

Pozvánka  
na 15. schůzi rady města  
konanou dne 19. 03. 2019 
 

Místo jednání:  zasedací síň rady města, dv. č. 206 Radnice města Ostravy 

Začátek jednání: 09:30 hodin 

 

 

Seznam materiálů: 

Číslo 
Materiálu 
 

Věc Předkládá 

RM_M 1 Odpuštění smluvní pokuty vůči společnosti 

EverLift spol. s r.o. z titulu Kupní smlouvy 

uzavřené se statutárním městem Ostrava,          

ev.č. 2873/2018/HS/VZKÚ, ze dne 6. 8. 2018,                  

na nákup odtahového vozidla 

Mgr. Renata Kolková, 

MPA, vedoucí odboru 

legislativního a právního 

RM_M 2 Návrh koupit nemovitou věc v k.ú. Pustkovec, 

obec Ostrava, v rámci stavby "Rekonstrukce 

vodovodu a dostavba kanalizace v ulici 

Krásnopolská" 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 3 Předchozí souhlas rady města k prodeji 

nemovitých věcí svěřených městskému obvodu 

Ostrava-Jih 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 4 Podání žádosti o dotaci z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje na projekt Ozdravné 

pobyty žáků porubských základních škol             

ve školním roce 2019/2020 

Ing. Lucie Baránková 

Vilamová, Ph.D., starostka 

městského obvodu Poruba 

 

 

RM_M 5 Návrh na uzavření Nájemní smlouvy v souvislosti 

se stavbou "Prodloužení sběrače B do Radvanic" 

zahrnutou do kapitálového rozpočtu statutárního 

města Ostravy 

Ing. Bohuslav Gembík, 

vedoucí odboru 

investičního 

RM_M 6 Souhlas s uzavřením "Dohody o partnerské 

spolupráci" za účelem realizace projektu CLAIRO 

Ing. Václav Palička, 

vedoucí odboru 

strategického rozvoje 
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RM_M 7 Zapojení statutárního města Ostravy do kampaně 

"Hodina Země" v roce 2019 

Ing. Bc. Pavel Valerián, 

Ph.D., MBA, vedoucí 

odboru ochrany životního 

prostředí 

RM_M 8 Uplatnění nároku na náhradu škody vůči státu 

způsobenou nesprávným úředním postupem 

Mgr. Renata Kolková, 

MPA, vedoucí odboru 

legislativního a právního 

RM_M 9 Návrh na záměr města prodat nemovitou věc v 

k.ú. Svinov a návrh na záměr města neprodat 

nemovitou věc v k.ú. Polanka nad Odrou, vše obec 

Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 10 Návrh na souhlas s umístěním podzemního vedení 

přípojky NN a uzavření smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemku ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ 

Distribuce, a.s. 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 11 Návrh dílčí inventarizační komise na rozhodnutí             

o neupotřebitelnosti a likvidaci movitých věcí 

statutárního města Ostravy 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 12 Návrh nekoupit nemovité věci v k.ú. Polanka               

nad Odrou, obec Ostrava a v k.ú. Vrbice nad 

Odrou, obec Bohumín, návrh na záměr města 

směnit nemovité věci v k.ú. Vítkovice a k.ú. 

Hrabůvka, obec Ostrava, návrh změnit usnesení 

zastupitelstva města č. 0051/ZM1822/2 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 13 Stanovisko k prodloužení doby platnosti 

rozhodnutí o stanovení průzkumného území 

Lhotka u Ostravy 

Ing. Bc. Pavel Valerián, 

Ph.D., MBA, vedoucí 

odboru ochrany životního 

prostředí 

RM_M 14 Uzavření smlouvy o úhradě za užití 

vodohospodářské infrastruktury v Průmyslové 

zóně Mošnov se společnosti Severomoravské 

vodovody   a kanalizace Ostrava a.s. 

Ing. Bc. Pavel Valerián, 

Ph.D., MBA, vedoucí 

odboru ochrany životního 

prostředí 

RM_M 15 Zapojení statutárního města Ostravy do soutěže 

Hledej pramen vody 2019 

Ing. Bc. Pavel Valerián, 

Ph.D., MBA, vedoucí 

odboru ochrany životního 

prostředí 

RM_M 16 Návrh na jmenování člena správní rady a dozorčí 

rady 

Mgr. Renata Kolková, 

MPA, vedoucí odboru 

legislativního a právního 
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RM_M 17 Plány činnosti příspěvkových organizací v oblasti 

sociální péče a zdravotnictví 

Ing. Bc. Magda Mertová, 

ředitelka Domova 

Čujkovova 

Ing. Hana Ježková, 

ředitelka Domova Sluníčko 

Mgr. Bc. Vojtěch Curylo, 

DiS., ředitel Domova 

Slunovrat 

Mgr. Michal Mariánek, 

ředitel Domova pro seniory 

Iris 

Mgr. Jan Seidler, ředitel 

Domova Korýtko 

Mgr. Andrea Gibejová, 

ředitelka Domova 

Magnolie 

Ing. Radek Baran, ředitel 

Domova Slunečnice 

Ostrava 

Ing. Juraj Chomič, MBA, 

ředitel Domova pro seniory 

Kamenec 

PhDr. Svatopluk Aniol, 

ředitel Čtyřlístku - centra 

pro osoby se zdravotním 

postižením Ostrava 

MUDr. Petr Uhlig, ředitel 

Městské nemocnice 

Ostrava 

Mgr. Jana Schikorová, 

ředitelka Dětského centra 

Domeček 

RM_M 18 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru              

do vlastnictví Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o. 

Mgr. Jan Žemla, ředitel 

Janáčkovy filharmonie 

ostrava, p.o. 

RM_M 19 Návrhy dodatků zřizovacích listin                         

25 příspěvkových organizací zřízených 

zastupitelstvem města Ostravy - aktualizace 

účetního stavu majetku ke dni 31. 12. 2018 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 20 Návrh na souhlas s umístěním stavby, uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, 

zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení 

služebnosti pro oprávněné: Česká telekomunikační 

infrastruktura a.s., Veolia Energie ČR, a.s. 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 21 Návrh na změnu usnesení rady města Ostravy         

č. 00357/RM1822/7 ze dne 18. 12. 2018 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 
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RM_M 22 Návrh přijmout budoucí dar vodovodního řadu             

v k. ú. Hrabová, obec Ostrava a uzavřít smlouvu       

o budoucí smlouvě darovací s JUDr. O.K. a A.K. 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

 

RM_M 23 Návrh na záměr města neprodat pozemek v k. ú. 

Radvanice, obec Ostrava, návrh na záměr města 

prodat část pozemku v k. ú. Stará Bělá, obec 

Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 24 Žádost o mimořádnou dotaci spolku Boxing 

Ostrava, z.s. a spolku FC OSTRAVA-JIH, 

zapsaný spolek 

Ing. Sylva Sládečková, 

vedoucí odboru školství      

a sportu 

RM_M 25 Realizace akcí pro Městskou nemocnici Ostrava, 

p.o. dle přílohy č. 1 a jejich financování z rozpočtu 

statutárního města Ostrava - z Fondu pro rozvoj 

Městské nemocnice Ostrava 

Ing. Bohuslav Gembík, 

vedoucí odboru 

investičního 

RM_M 26 Návrh na poskytnutí finančního daru ve výši 

20.000,- kč společnosti Bezpečně na silnicích 

o.p.s. 

Mgr. Bc. Michal Bayer, 

vedoucí odboru kancelář 

primátora 

RM_M 27 Objednávka na zpracování projektové 

dokumentace pro Světelná signalizační zařízení 

pro výcvikové moduly Centra bezpečné jízdy 

Ing. Břetislav Glumbík, 

vedoucí odboru dopravy 

RM_M 28 Informace o podané žádosti o dotaci pro projekt 

"Novostavba MŠ Hrabová, ul. Bažanova                

vč. napojení na inž. sítě, zpevněných ploch                  

a oplocení v k.ú. Hrabová" v rámci Integrovaného 

operačního programu 

Igor Trávníček, starosta 

městského obvodu 

Hrabová 

RM_M 29 Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro 

projekt "Výměna plynových kotlů ve vybraných 

školských zařízeních SMO, MOb MOaP - ZŠO, 

Nádražní 117" 

Ing. Zuzana Ožanová, 

starostka městského 

obvodu Moravská Ostrava 

a Přívoz 

RM_M 30 Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace              

pro projekt "Výměna plynových kotlů                   

ve vybraných školských zařízeních SMO, MOb 

MOaP - MŠO, Poděbradova 19" 

Ing. Zuzana Ožanová, 

starostka městského 

obvodu Moravská Ostrava 

a Přívoz 

RM_M 31 Návrh na záměr vypůjčit část pozemku v k. ú. 

Přívoz, obec Ostrava - Přednádraží Ostrava – 

Přívoz, Prodloužená ul. Skladištní 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 32 Dopis pro Ministerstvo dopravy - návrh na přesun 

dodatečné alokace Strategie ITI ostravské 

aglomerace 

Ing. Václav Palička, 

vedoucí odboru 

strategického rozvoje 

RM_M 33 Návrh na přijetí daru veřejného osvětlení v k. ú. 

Hrabová, obec Ostrava od dárce I. J. 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 
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RM_M 34 Návrh na nesouhlas s umístěním kanalizační 

přípojky do pozemku ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 35 Uzavření Dohody o ukončení smluvního vztahu 

pro přípravu stavby "Cyklostezka W Poruba - 

Krásné Pole" 

Ing. Bohuslav Gembík, 

vedoucí odboru 

investičního 

RM_M 36 Návrh na bezúplatné převzetí nedokončeného 

majetku do evidence investičního odboru 

magistrátu v rámci stavby " Cyklostezka a chodník 

vedoucí podchodem pod ul. Místeckou" 

Ing. Bohuslav Gembík, 

vedoucí odboru 

investičního 

RM_M 37 Návrh na souhlas s přenecháním nemovitostí            

do výpůjčky, návrh na záměr pronajmout část 

pozemku v k. ú. Hrabová a návrh na záměr 

vypůjčit části pozemků v k. ú. Hrabůvka, obec 

Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 38 Návrh uzavřít "Smlouvu o bezúplatném převodu 

vlastnického práva k nemovité věci", návrh            

na záměr města nedarovat a návrh na záměr města 

darovat nemovité věci v k.ú. Klimkovice, obec 

Klimkovice 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 39 Návrh na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o 

nájmu bytu v rámci projektu "Koncepce bydlení a 

její pilotní ověření ve městě Ostrava" č. 11 v 

bytovém domě na ul. Horní 3032/100, O.-Bělský 

Les 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 40 Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy         

o zřízení služebností pro Dopravní podnik Ostrava 

a.s. 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 41 Návrh na souhlas vlastníka pozemků s provedením 

stavby v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice                       

pro Moravskoslezský kraj 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 42 Návrh na souhlas s umístěním kontejnerových 

hrazení na kontejnerových stanovištích v ulici           

U Sídliště, Před Lanovkou a Podolí 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 43 Návrh na uzavření dodatků mezi statutárním 

městem Ostrava a těmito správci inženýrských sítí 

ve vztahu ke GISMO: Veolia Energie ČR, a.s.  

Ostravské komunikace, a.s. a Dopravní podnik 

Ostrava a.s. 

Ing. Mgr. Pavlína 

Durasová, vedoucí odboru 

projektů IT služeb               

a outsourcingu 

 

RM_M 44 Návrh na poskytnutí dotace Moravskoslezskému 

kraji na spolufinancování projektu "Kotlíkové 

dotace v Moravskoslezském kraji - 2. výzva" 

Ing. Bc. Pavel Valerián, 

Ph.D., MBA, vedoucí 

odboru ochrany životního 

prostředí 
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RM_M 45 Aktualizace příručky systému environmentálního 

managementu, změna členů vedení a zrušení 

odborné pracovní skupiny rady města                   

pro implementaci systému environmentálního 

managementu podle ČSN EN ISO 14001 

 

Ing. Bc. Pavel Valerián, 

Ph.D., MBA, vedoucí 

odboru ochrany životního 

prostředí 

RM_M 46 Návrh na záměr města neprodat nemovitou          

věc v k.ú. Zábřeh nad Odrou, návrh na záměr 

města směnit nemovité věci v k.ú. Nová Ves u 

Ostravy, návrh na záměr města prodat část 

nemovité věci        v k.ú. Hošťálkovice, vše obec 

Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 47 Návrh na uzavření Smlouvy o užití Ortofota ČR 

mezi statutárním městem Ostrava                             

a Zeměměřickým úřadem 

Ing. Mgr. Pavlína 

Durasová, vedoucí odboru 

projektů IT služeb              

a outsourcingu 

RM_M 48 Návrh na prohlášení o nabytí majetku dle zákona             

č. 172/1991 Sb. k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec 

Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 49 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo v rámci 

stavby "Berma řeky Ostravice – komunikace           

a opevnění" 

Ing. Bohuslav Gembík, 

vedoucí odboru 

investičního 

RM_M 50 Úprava rozpočtu Ing. Lukáš Jančálek, 

vedoucí odboru financí            

a rozpočtu 

RM_M 51 Úprava rozpočtu - zvýšení neinvestičního 

příspěvku Městské nemocnici Ostrava, p.o. včetně 

úpravy závazného ukazatele 

Ing. Lukáš Jančálek, 

vedoucí odboru financí            

a rozpočtu 

RM_M 52 Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, 

vedoucí odboru 

hospodářské správy 

RM_M 53 Návrh na prodej přebytečného majetku 

statutárního města Ostravy v užívání Městské 

policie Ostrava 

Mgr. Zdeněk Harazim, 

ředitel Městské policie 

RM_M 54 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava             

za měsíc únor 2019 

Mgr. Zdeněk Harazim, 

ředitel Městské policie 
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 Seznam materiálů zvláštní povahy: 

 

RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o. 

Mgr. Bc. Darina Daňková, 

jednatelka 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

a kapitálových účastí 

RM_VH 2 Výkon působnosti valné hromady obchodní 

společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. 

Ing. Vladimír Blahuta, 

jednatel společnosti 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

a kapitálových účastí 

RM_MZP 1 Návrh na úpravu platu ředitele Komorní scény 

Aréna, příspěvková organizace 

Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., 

náměstek primátora 

RM_MZP 2 Návrh na vyhlášení výběrového řízení na pozici 

ředitele Domova Sluníčko, Ostrava-Vítkovice, 

příspěvková organizace, se sídlem Syllabova 19, 

703 00 Ostrava-Vítkovice, IČO: 70631832 

Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., 

náměstek primátora 

RM_VZ 1 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření Smlouvy o dílo na zpracování 

investičního záměru 

Ing. Bohuslav Gembík, 

vedoucí odboru 

investičního 

RM_VZ 2 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření smlouvy příkazní na výkon 

autorského dozoru na stavbě "Rekonstrukce 

objektu Husova 7" 

Ing. Bohuslav Gembík, 

vedoucí odboru 

investičního 

RM_VZ 3 Veřejná zakázka "Rekonstrukce vodovodu             

a kanalizace ul. Moravská" poř. č. 301/2018 

Ing. Bohuslav Gembík, 

vedoucí odboru 

investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

a kapitálových účastí 

RM_VZ 4 Veřejná zakázka "Zateplení stropů nad 4. a 5. NP 

Nové radnice", poř. č. 19/2019 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, 

vedoucí odboru 

hospodářské správy 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

a kapitálových účastí 

 

RM_VZ 5 Veřejná zakázka "Nábřeží Ostravice - 

bezbariérové napojení komunikace u pomníku 

M. Sýkory", poř. č. 13/2019 

Ing. Bohuslav Gembík, 

vedoucí odboru 

investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

a kapitálových účastí 
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RM_VZ 6 Návrh na uzavření smluv o provádění servisních 

úkonů v objektech MFB III. a MFB IV. v areálu 

Moravskoslezského inovačního centra a.s.            

v Ostravě Pustkovci v roce 2019 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, 

vedoucí odboru 

hospodářské správy 

RM_VZ 7 VZMR Rozšíření kapacity diskového úložiště Ing. Mgr. Pavlína 

Durasová, vedoucí odboru 

projektů IT služeb              

a outsourcingu 

RM_VZ 8 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření smlouvy o dílo pro stavbu 

“Modernizace řídicího systému ÚČOV v Ostravě 

- PD” 

Ing. Bohuslav Gembík, 

vedoucí odboru 

investičního 

RM_VZ 9 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní             

na výkon funkce koordinátora BOZP pro stavbu 

“Rekonstrukce vodovodu a kanalizace                      

ul. Čs. legií a nám. Msgre. Šrámka” 

Ing. Bohuslav Gembík, 

vedoucí odboru 

investičního 

 

 

 _________________________  

 Ing. Tomáš Macura, MBA  

 primátor statutárního města Ostravy 

 
v zastoupení  

 

 

 

 

 _________________________  

Mgr. Radim Babinec  

náměstek primátora  


