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Pozvánka 

                                                                                                                               Ostrava 23.11.2018 

Pozvánka  
na 4. schůzi rady města  
konanou dne 27.11.2018 

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 Návrh koupit pozemky v k.ú. Zábřeh-Hulváky, 

obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 2 Návrh na naložení s přebytečným a 

neupotřebitelným majetkem v užívání Magistrátu 

města Ostravy 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí 

odboru projektů IT služeb                             

a outsourcingu 

RM_M 3 Oznámení o konání společného jednání o návrhu 

Územního plánu Krmelín 

Ing. arch. Cyril Vltavský, MPA, 

vedoucí útvaru hlavního architekta                     

a stavebního řádu 

RM_M 4 Určení zastupitele, který bude ve smyslu zákona 

č. 183/2006 Sb., spolupracovat s úřadem 

územního plánování při pořizování územně 

plánovacích dokumentací a jejich změn 

Ing. arch. Cyril Vltavský, MPA, 

vedoucí útvaru hlavního architekta              

a stavebního řádu 

RM_M 5 Delegace zástupců statutárního města Ostravy        

na valné hromady 

Mgr. Radim Babinec, náměstek 

primátora 

RM_M 6 Návrh na udělení souhlasu s vyřazením                        

a likvidací neupotřebitelných movitých věcí 

svěřených k hospodaření právnické osobě 

Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková 

organizace a Komorní scéna Aréna, příspěvková 

organizace 

Jiří Nekvasil, ředitel Národního 

divadla moravskoslezského, 

příspěvková organizace 

Bc. et Bc. Jakub Tichý, ředitel 

Komorní scény Aréna, příspěvková 

organizace 
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RM_M 7 Návrh na prodej přebytečného movitého majetku 

města formou elektronické aukce 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

RM_M 8 Návrh na změnu podmínek čerpání a vyúčtování 

příspěvků poskytnutých příspěvkovým 

organizacím v sociální oblasti 

Ing. Radek Baran, ředitel Domova 

Slunečnice Ostrava, příspěvková 

organizace 

Mgr. Bc. Vojtěch Curylo, DiS., 

ředitel Domova Slunovrat, Ostrava - 

Přívoz, příspěvková organizace 

Mgr. Jan Seidler, ředitel Domova 

Korýtko, příspěvková organizace 

Ing. Bc. Magda Mertová, ředitelka 

Domova Čujkovova, Ostrava - 

Zábřeh, příspěvková organizace 

RM_M 9 Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám                      

o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 

statutárního města Ostravy 

Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí 

odboru sociálních věcí                           

a zdravotnictví 

RM_M 10 Zpráva o hospodaření statutárního města Ostrava 

za III. čtvrtletí 2018 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru 

financí a rozpočtu 

RM_M 11 Návrh na navýšení účelových fondů a snížení 

rozpočtu výdajů roku 2018 k zapojení                          

do rozpočtu roku 2019 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru 

financí a rozpočtu 

RM_M 12 Návrh na uzavření smlouvy se Státním fondem 

životního prostředí ČR 

Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., 

vedoucí odboru ochrany životního 

prostředí 

RM_M 13 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava                    

za měsíc říjen 2018 

Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel 

Městské policie Ostrava 

RM_M 14 Návrh dodatku č. 6 ke smlouvě č. 

0039/2017/MP/LPO o poskytování služeb 

elektronických komunikací 

Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel 

Městské policie Ostrava 

RM_M 15 Firemní školka města Ostravy, příspěvková 

organizace - přerušení provozu a termín zápisu 

Jana Madecká, ředitelka Firemní 

školky města Ostravy, příspěvková 

organizace 

RM_M 16 Návrh na záměr města pronajmout části pozemků 

v k.ú. Hrabová, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 17 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce na část 

pozemku v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 
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RM_M 18 Návrh na souhlas s umístěním sídla společnosti  

v pavilonu K, areálu Černé louky v k.ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 19 Předchozí   souhlas  rady   města     s   uzavřením 

nájemní  smlouvy   na  část  pozemku        v  k.ú. 

Vítkovice, obec Ostrava  

Předchozí  souhlas  rady  města      s    uzavřením 

nájemní   smlouvy      k  částem pozemku  v  k.ú. 

Mariánské Hory, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 20 Návrh na nevyužití předkupního práva ke stavbě 

v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 21 Návrh na záměr města prodat či neprodat část 

pozemku parc.č. 718/7 v k.ú. Vítkovice, obec 

Ostrava, návrh na záměr města neprodat 

nemovité věci v k.ú. Hrabová a v k.ú. Zábřeh                

nad Odrou, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 22 Návrh na záměr města nesměnit pozemky v k. ú. 

Hrušov, obec Ostrava, návrh koupit pozemky               

a uzavřít kupní smlouvu s Milnea, s.p. v likvidaci 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 23 Návrh na prodej části pozemku a uzavření 

smlouvy kupní a smlouvy o zřízení služebnosti            

v k. ú. Přívoz 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 24 Návrh na změny u poskytnutých příspěvků 

Městské nemocnici Ostrava, příspěvková 

organizace, z Fondu pro rozvoj Městské 

nemocnice Ostrava 

MUDr. Petr Uhlig, ředitel Městské 

nemocnice Ostrava, příspěvková 

organizace 

RM_M 25 Návrh na souhlas s realizací vodovodní přípojky 

a napojením na vodovodní řad ve vlastnictví 

statutárního města Ostrava v k. ú. Mošnov, obec 

Mošnov, pro spol. JOB AIR Technic a.s. 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 26 Návrh na svěření majetku městským obvodům 

Proskovice a Petřkovice 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 27 Návrh na uzavření Dodatků č. 1 ke smlouvám              

o poskytnutí víceletých neinvestičních účelových 

dotací v oblasti kultury a zachování kulturního 

dědictví uzavřeným s Dolní oblastí 

VÍTKOVICE, z.s., a fyzickou os. podnikající 

Patrikem Kohútem 

 

Mgr. Barbora Stankušová, vedoucí 

odboru kultury a volnočasových 

aktivit 
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RM_M 28 Návrh na navýšení schválené neinvestiční 

účelové dotace spolku YMCA Ostrava-Poruba               

a spolku Provoz Hlubina z.s. 

Mgr. Barbora Stankušová, vedoucí 

odboru kultury a volnočasových 

aktivit 

RM_M 29 Návrh bezúplatně nabýt nemovitou věc v k. ú. 

Petřkovice, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 30 Návrh na souhlas se stavební úpravou zpevněné 

plochy v pozemku ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy, návrh na uzavření smlouvy                 

o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a návrh 

na uzavření nájemní smlouvy s Bytovým 

družstvem 1209 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 31 Návrh na souhlas s umístěním podzemního 

vedení přípojky NN, uzavření smlouvy                        

o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene           

a smluv o zřízení věcného břemene k pozemkům 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy,                 

pro ČEZ Distribuce, a. s. 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 32 Návrh na uzavření smluv o zřízení věcného 

břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 33 Návrh na svěření pozemků v k. ú. Martinov               

ve Slezsku, obec Ostrava, městskému obvodu 

Martinov 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 34 Návrh na svěření nemovitých věcí městským 

obvodům Hošťálkovice a Krásné Pole 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 35 Návrh změnit usnesení zastupitelstva města č. 

2480/ZM1418/37 ze dne 19. 9. 2018 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 36 Volba přísedící Okresního soudu Ostrava Ing. Marcela Trojáková, MPA, 

vedoucí odboru vnitřních věcí 

RM_M 37 Návrh na uzavření "Smluv o zřízení služebnosti" 

v souvislosti se stavbou "Kanalizace Folvarek,   

II. etapa" 

Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 38 Souhlas vlastníka s Výhledovým plánem obnovy 

a údržby na rok 2019 pro Ozdravné centrum 

Ještěrka - majetku užívaného na základě 

koncesní smlouvy 2987/2009/ŠK/LPO ze dne 

1.1.2010 

 

 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí 

odboru hospodářské správy 



Statutární město Ostrava 
primátor 
 

 
5/9   

Pozvánka 

RM_M 39 Návrh na prodej vozidel v majetku města Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

RM_M 40 Kontrola plnění usnesení rady města za období 

září až říjen 2018 

Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí 

odboru legislativního a právního 

RM_M 41 Zásady pro poskytování pracovního volna                     

s náhradou mzdy nebo platu a ušlého výdělku 

členům zastupitelstva města, kteří nejsou                   

pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni                  

a Zásady pro poskytování peněžitého plnění 

členům výborů zastupitelstva města a členům 

komisí rady města, kteří nejsou členy 

zastupitelstva města 

Ing. Mgr. Yvetta Grubl, Ph.D., 

vedoucí odboru platového                            

a personálního 

RM_M 42 Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 

Slezskému železničnímu spolku ve výši                  

20 tis. Kč 

Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí 

odboru dopravy 

RM_M 43 Návrh na vyřazení dlouhodobého nehmotného 

majetku z evidence odboru dopravy 

Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí 

odboru dopravy 

RM_M 44 Plán zimní údržby místních komunikací na 

období od 1. 11. 2018 do 31. 3. 2019, 

zpracovaný Ostravskými komunikacemi, a. s.              

a připravenost Dopravního podniku Ostrava, a. s. 

na zimní období v roce 2018/2019 

Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí 

odboru dopravy 

RM_M 45 Schválení objednávky - pronájem prezentačního 

prostoru na tramvajové soupravě Dopravního 

podniku Ostrava a.s. v rámci projektu 

OSTRAVOU!!! 

Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí 

odboru kancelář primátora 

RM_M 46 Návrh na souhlas s přijetím dotace z rozpočtu 

Ministerstva vnitra na financování nákladů 

spojených s výstavbou nové požární zbrojnice           

v Ostravě - Muglinově 

Richard Vereš, starosta městského 

obvodu Slezská Ostrava 

RM_M 47 Schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí 

dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje                

na projekt „Komunitní centrum – VŠICHNI 

SPOLU“ 

Ing. Libor Folwarczny, Ph.D., MBA, 

starosta městského obvodu Poruba 

RM_M 48 Schválení projektu, přijetí dotace                                  

z Integrovaného operačního programu na projekt 

„Lepší přístup k výuce jazyků na ZŠ v Ostravě-

Porubě“ 

 

Ing. Libor Folwarczny, Ph.D., MBA, 

starosta městského obvodu Poruba 
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RM_M 49 Schválení změny Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace z Operačního programu Životní prostředí 

2014-2020 na projekt „Podzemní kontejnery                   

v Ostravě-Porubě II.“ 

Ing. Libor Folwarczny, Ph.D., MBA, 

starosta městského obvodu Poruba 

RM_M 50 Úprava rozpočtu Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru 

financí a rozpočtu 

RM_M 51 Návrh rozpočtu statutárního města Ostrava                 

na rok 2019 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru 

financí a rozpočtu 

Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 52 Návrh na uzavření smlouvy o outscourcingu                         

s Ostravským muzeem, p.o. a spol. Ovanet a.s. 

Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí 

odboru projektů IT služeb                             

a outsourcingu 

RM_M 53 Návrh na ukončení smluvního vztahu dohodou se 

Společenstvím vlastníků jednotek domu Poštovní 

40/4 ve věci poskytnuté neinvestiční účelové 

dotace na zachování a obnovu kulturní památky 

Ing. arch. Cyril Vltavský, MPA, 

vedoucí útvaru hlavního architekta                     

a stavebního řádu 
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Seznam materiálů zvláštní povahy: 

Číslo 

Materiálu 

Věc Předkládá 

RM_MZP 1 Rozhodování o námitkách a v řízeních                             

o přezkoumání úkonů zadavatele 

Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru 

veřejných zakázek a kapitálových 

účastí 

RM_MZP 2 Projednání vybraných bodů valné hromady 

obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. 

Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru 

veřejných zakázek a kapitálových 

účastí 

RM_MZP 3 Návrh na stanovení měsíčních odměn za výkon 

funkce neuvolněným členům ZMO k 1.1.2019 

Ing. Mgr. Yvetta Grubl, Ph.D., 

vedoucí odboru platového                            

a personálního 

RM_VZ 1 Veřejná zakázka "Oprava vodovodu Mar. Hory - 

1. etapa", poř. č. 234/2018 

Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí 

odboru investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru 

veřejných zakázek a kapitálových 

účastí 

RM_VZ 2 Veřejná zakázka "Rekonstrukce kanalizace - ul. 

1. máje", poř. č. 190/2018 

Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí 

odboru investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru 

veřejných zakázek a kapitálových 

účastí 

RM_VZ 3 Veřejná zakázka "Rekonstrukce vodovodu                   

a kanalizace ul. Čs. legií a nám. Msgre. Šrámka", 

poř. č. 174/2018 

Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí 

odboru investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru 

veřejných zakázek a kapitálových 

účastí 

RM_VZ 4 Veřejná zakázka "Oprava vodovodu ul. Tovární", 

poř. č. 251/2018 

Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí 

odboru investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru 

veřejných zakázek a kapitálových 

účastí 

RM_VZ 5 Veřejná zakázka "Rekonstrukce vodovodu a 

kanalizace v ul. Nádražní (PD+AD+IČ)", poř. č. 

237/2018 

Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí 

odboru investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru 

veřejných zakázek a kapitálových 

účastí 

 



Statutární město Ostrava 
primátor 
 

 
8/9   

Pozvánka 

RM_VZ 6 Veřejná zakázka "Oprava vodovodu ul. 

Gončarovova", poř. č. 269/2018 

Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí 

odboru investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru 

veřejných zakázek a kapitálových 

účastí 

RM_VZ 7 Veřejná zakázka "Smetanův sad (PD+AD+IČ)", 

poř. č. 260/2018 

Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí 

odboru investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru 

veřejných zakázek a kapitálových 

účastí 

RM_VZ 8 Veřejná zakázka "Rekonstrukce vodovodu ul. V 

Zahradách (PD+AD+IČ)", poř. č. 263/2018 

Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí 

odboru investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru 

veřejných zakázek a kapitálových 

účastí 

RM_VZ 9 Veřejná zakázka "Domov pro seniory - 

rekonstrukce trafostanice", poř. č. 201/2018 

Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí 

odboru investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru 

veřejných zakázek a kapitálových 

účastí 

RM_VZ 10 Veřejná zakázka „Oprava kanalizace 

Puchmajerova - Bankovní“ poř. č. 249/2018 

Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí 

odboru investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru 

veřejných zakázek a kapitálových 

účastí 

RM_VZ 11 Veřejná zakázka „Domov Sluníčko - 

rekonstrukce kamerového systému“ poř. č. 

205/2018 

Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí 

odboru investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru 

veřejných zakázek a kapitálových 

účastí 

RM_VZ 12 Veřejná zakázka "Oprava kanalizace na nábřeží 

Svazu protifašistických bojovníků", poř. č. 

232/2018 

Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí 

odboru investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru 

veřejných zakázek a kapitálových 

účastí 

RM_VZ 13 Veřejná zakázka "Oprava kanalizace ul. 

Slavíkova", poř. č. 231/2018 

Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí 

odboru investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru 

veřejných zakázek a kapitálových 

účastí 
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RM_VZ 14 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření Smlouvy o dílo na realizaci stavby 

veřejného osvětlení "Ostrava - Heřmanice, ul. 

Vrbická" 

Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí 

odboru investičního 

 

RM_VZ 15 Oprava střešního pláště vč. výměny krytiny                 

v objektu Syllabova 1279 v Ostravě Vítkovicích 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

RM_VZ 16 Provedení opravy záložního zdroje „UPS 

USMPHIP300“ v prostoru městského stadionu 

Vítkovice Aréna na ul. Závodní 2992, 703 00                

v Ostravě Vítkovicích 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

RM_VZ 17 Zadání zpracování investičního záměru 

"Parkovací dům u Krajského úřadu MSK" 

Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí 

odboru dopravy 

RM_VZ 18 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na tisk 

dvou čísel publikace Ostrava Metropolitan 

Magazine v roce 2019 

Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí 

odboru kancelář primátora 
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Ing. Tomáš Macura, MBA 

primátor 

 


