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Pozvánka  
na 34. schůzi rady města  
konanou dne 01.10.2019 

 

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 Inventarizace majetku a závazků statutárního   

města Ostravy - magistrátu za rok 2019 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 

odboru financí a rozpočtu 

RM_M 2 Uzavření Smlouvy o používání KB eTradingu  

v Komerční bance, a.s. 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 

odboru financí a rozpočtu 

RM_M 3 Návrh na uzavření smlouvy o zpracování  

osobních údajů 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 

odboru financí a rozpočtu 

RM_M 4 Návrh na záměr města prodat nemovité věci  

v k. ú. Slezská Ostrava a v k. ú. Heřmanice,  

obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 5 Návrh na uzavření Smlouvy o poskytnutí  

služeb 

Ing. Bc. Pavel Valerián, 

Ph.D., MBA, vedoucí 

odboru ochrany životního 

prostředí 

RM_M 6 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty  

pana Jiřího Nekvasila, ředitele Národního  

divadla moravskoslezského, p.o., do Norska  

(Oslo) ve dnech 03.-06.10.2019 

Mgr. Bc. Michal Bayer, 

vedoucí odboru kancelář 

primátora 

RM_M 7 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za  

měsíc srpen 2019 

Ing. Miroslav Plaček, ředitel 

Městské policie Ostrava 
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RM_M 8 Souhlas s přijetím podpory z Národního  

programu životní prostředí pro projekty:  

Přírodní zahrada - Zelená učebna, Síla Živlů,  

Zpátky ke kořenům na MŠ Tarnavova,  

V rytmu Živlů 

Bc. Martin Bednář, starosta 

městského obvodu  Ostrava-

Jih 

RM_M 9 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů  

do vlastnictví právnické osoby Městské  

nemocnice Ostrava, příspěvková organizace,  

IČO 00635162 

MUDr. Petr Uhlig, ředitel 

Městské nemocnice Ostrava, 

příspěvková organizace 

RM_M 10 Návrh na souhlas s realizací projektu "Návrh  

trvalkových záhonů na ul. Čapkova  

a Těšínské", návrh na vydání předchozího  

souhlasu rady města k prodeji pozemků  

městským obvodem O.-Jih 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 11 Návrh na svěření majetku městskému obvodu  

Stará Bělá 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 12 Návrh na uzavření "Smluv o zřízení  

služebností" v souvislosti se stavbou  

"Kanalizace Folvarek, II. etapa" 

Ing. Radek Muťka, 

zastupující vedoucí odboru 

investičního 

RM_M 13 Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Hrabová,  

obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 14 Návrh přijmout darem nemovité věci                          

v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava,  

návrh koupit nemovitou věc  

v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 15 Uzavření "Rámcové smlouvy na provádění  

oprav dlážděných ploch a komunikací  

v režimu In - house." 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, 

vedoucí odboru hospodářské 

správy 

RM_M 16 Rámcová smlouva o zajištění celoroční  

údržby  zeleně a pozemků 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, 

vedoucí odboru hospodářské 

správy 

RM_M 17 Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám  

o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu  

statutárního města Ostravy 

Mgr. Jaroslava Rovňáková, 

vedoucí odboru sociálních 

věcí a zdravotnictví 

RM_M 18 Předchozí souhlas rady města k prodeji  

nemovitých věcí svěřených městskému  

obvodu Mariánské Hory a Hulváky 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 
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RM_M 19 Návrh na souhlas s rekonstrukcí tramvajové  

trati, návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce,  

návrh na uzavření dodatku č. 1 a dohody  

o narovnání z nájemní smlouvy 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 20 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na  

pozemek v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava se  

společností ADPACK group, s.r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 21 Návrh na souhlas s umístěním kabelových  

přípojek NN včetně pojistkové skříně  

a uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení  

věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví  

statutárního města Ostravy, pro ČEZ  

Distribuce, a.s. 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 22 Návrh na souhlas se stavební úpravou  

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 Sokolovská 1181" 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru  

majetkového 

RM_M 23 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 24 Návrh na záměr města neprodat pozemky,  

návrh svěřit pozemek, vše k. ú. Moravská  

Ostrava, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 25 Návrh na záměr města prodat část pozemku,  

návrh na záměr města neprodat část pozemku,  

vše k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 26 Návrh na záměr města nesměnit nemovité  

věci a návrh na záměr města prodat  

nemovitou věc v k.ú. Svinov, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 27 Návrh koupit nemovité věci                                 

v k. ú. Zábřeh-VŽ  a v k.ú. Vítkovice, obec  

Ostrava, návrh svěřit nemovitou věc  

městskému obvodu Vítkovice 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 28 Návrh na svěření nemovitých věcí                          

v k.ú. Michálkovice, Radvanice, Bartovice,  

obec Ostrava příslušným městským obvodům 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 29 Nákup licence aplikace pro kariérní poradce  

v rámci pilotního programu na podporu  

rozvoje kariérového poradenství 

Ing. Sylva Sládečková, 

vedoucí odboru školství 

a sportu 

 



Statutární město Ostrava 
primátor 
 

  
4/8   

Pozvánka 

RM_M 30 Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě  

o dílo č.3021/2016/OI/VZKÚ ke stavbě  

"Rekonstrukce vodovodu ul. Michálkovická   

a Petřvaldská" 

Ing. Radek Muťka, 

zastupující vedoucí odboru 

investičního 

RM_M 31 Zajištění akce "Oslava svobody – galavečer            

k 30. výročí listopadu 1989" dne 6.11.2019  

v rámci projektu SametOVA!!! 1989-2019 

Mgr. Bc. Michal Bayer, 

vedoucí odboru kancelář 

primátora 

RM_M 32 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty  

pana Jiřího Nekvasila, ředitele Národního  

divadla moravskoslezského, p.o., do Soulu  

(Jižní Korea) ve dnech 07.-10.10.2019 

Mgr. Bc. Michal Bayer, 

vedoucí odboru kancelář 

primátora 

RM_M 33 Návrh na uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě  

o výpůjčce č.2620/2009/MP mezi statutárním  

městem Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30  

Ostrava IČO: 00845451 a Českou republikou,  

Krajským ředitelstvím policie  

Moravskoslezského kraje, 30. dubna 24,                        

728 99 Moravská Ostrava a Přívoz,                              

IČO: 75151502 

Ing. Miroslav Plaček, ředitel 

Městské policie Ostrava 

RM_M 34 Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě  

budoucí o dodávce tepelné energie  

v souvislosti se stavbami ORG 1018  

Výstavba BD Janáčkova a ORG 8211  

Rekonstrukce historické budovy bývalých  

jatek 

Ing. Radek Muťka, 

zastupující vedoucí odboru 

investičního 

RM_M 35 Návrh na uložení odvodu a poskytnutí  

neinvestičního příspěvku Ostravskému  

muzeu, příspěvkové organizaci 

RNDr. Jiřina Kábrtová, 

ředitelka Ostravského 

muzea, p.o. 

RM_M 36 Žádost Národního divadla  

moravskoslezského, p. o., o změnu použití  

poskytnutého účelového příspěvku na  

rekonstrukci dvorních fasád 

Nekvasil Jiří, ředitel 

Národního divadla 

moravskoslezského, p.o. 

RM_M 37 Návrh na uzavření "Smlouvy o smlouvě  

budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě"  

a "Smlouvy o výpůjčce" v souvislosti se  

stavbou "Rekonstrukce vodovodu Přemyšov -  

Poruba", zahrnutou do rozpočtu statutárního  

města Ostravy 

 

 

 

 

 

 

Ing. Radek Muťka, 

zastupující vedoucí odboru 

investičního 
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RM_M 38 Návrh na poskytnutí mimořádných účelových  

dotací nestátním neziskovým organizacím  

v oblasti sociální péče, podpory osob  

s handicapem, protidrogové prevence  

a prevence kriminality a poskytnutí  

mimořádného příspěvku příspěvkové  

organizaci Čtyřlístek 

 

Mgr. Jaroslava Rovňáková, 

vedoucí odboru sociálních 

věcí a zdravotnictví 

RM_M 39 Návrh na zřízení věcných břemen a návrh na  

uzavření smluv o zřízení věcných břemen  

k pozemkům ve vlastnictví SMO pro  

společnost GasNet, s.r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 40 Návrh přijmout darem nemovité věci                         

v k.ú. Zábřeh nad Odrou a v k.ú. Nová Ves  

u Ostravy, vše obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 41 Návrh nekoupit nemovité věci                            

v k. ú. Komorní Lhotka, obec Komorní  

Lhotka  

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 42 Návrh na záměr města prodat nemovité věci  

v k. ú. Bobrovníky, obec Hlučín, návrh na  

záměr města neprodat nemovité věci                    

v k. ú. Dubina u Ostravy a v k. ú. Hrabůvka,  

obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 43 Návrh na souhlas vlastníka pozemků  

s umístěním stavby v k. ú. Hrabová, obec  

Ostrava, pro Správu silnic  

Moravskoslezského kraje, p. o. 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 44 Návrh na záměr pronájmu části pozemku              

v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava.  

Návrh na záměr pronájmu částí pozemku              

v k. ú. Hrabová, obec Ostrava. Návrh na  

záměr pronájmu části pozemku                              

v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava. 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 45 Uplatnění práv osoby zúčastněné na řízení Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 

odboru financí a rozpočtu 

RM_M 46 Úprava rozpočtu Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 

odboru financí a rozpočtu 

 

RM_M 47 Návrh zrušit záměr prodeje nemovitých věcí,  

návrh na záměr města vypůjčit nemovité věci,  

vše v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí, obec  

Frýdlant nad Ostravicí 

 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 
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RM_M 48 Ukončení projektů "Klíče pro budoucnost  

našich dětí ve školských zařízeních měst  

Ostravy II" a "Integrace handicapovaných  

a učebna pro řemeslné a technické obory" 

Ing. Sylva Sládečková, 

vedoucí odboru školství 

a sportu 

Bc. David Střelák, ředitel 

SVČ Ostrava - Zábřeh, 

příspěvková organizace 

RM_M 49 Návrh na uzavření dodatku č. 4 ke Koncesní  

smlouvě s obchodní společností Sportovní  

a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. 

Ing. Sylva Sládečková, 

vedoucí odboru školství 

a sportu 

RM_M 50 Žádost o mimořádnou dotaci spolků Veteráni  

FC Vítkovice, z.s. a Tělocvičná jednota Sokol  

Klimkovice 

Ing. Sylva Sládečková, 

vedoucí odboru školství 

a sportu 

RM_M 51 Návrh na záměr výpůjčky pozemků                          

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava - 

NOVÉ LAUBY 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 52 Návrh na souhlas s umístěním stavby,  

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě  

o zřízení služebnosti, zřízení služebnosti  

a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti  

pro oprávněné: UPC Česká republika, s.r.o.,  

Česká  telekomunikační infrastruktura a.s. 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 53 Návrh na poskytnutí návratných finančních  

výpomocí příspěvkovým organizacím  

v oblasti sociální péče 

Mgr. Jaroslava Rovňáková, 

vedoucí odboru sociálních 

věcí a zdravotnictví 

RM_M 54 Návrh na vyřazení a prodej neupotřebitelné  

movité věci statutárního města Ostravy,  

předaného k hospodaření právnické osobě  

Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková  

organizace, IČO 70631883, se sídlem  

Opavská 4472/76, 708 00 Ostrava - Poruba 

Ing. Radek Baran, ředitel 

Domova Slunečnice 

Ostrava, p.o.  

RM_M 55 Poskytnutí neinvestiční účelové dotace z 

rozpočtu města spolku Dolní oblast Vítkovice, 

z. s. na pořízení technologie a napojení 

elektrické požární signalizace objektů na pult 

centralizované ochrany Hasičského 

záchranného sboru Moravskoslezského kraje 

Mgr. Bc. Michal Bayer, 

vedoucí odboru kancelář 

primátora 

RM_M 56 Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro  

projekt "Modernizace učeben" v rámci  

Integrovaného regionálního operačního  

programu 

Ing. Zuzana Ožanová, 

starostka městského obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz 

RM_M 57 ITI ostravské aglomerace - výzva k  

předkládání projektových záměrů 

Ing. Václav Palička, vedoucí 

odboru strategického 

rozvoje 
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RM_M 58 Vrácení části úhrady společnosti OVANET  

a.s. v souvislosti s prominutím části penále  

Generálním finančním ředitelstvím 

Ing. Václav Palička, vedoucí 

odboru strategického 

rozvoje 
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Seznam materiálů zvláštní povahy: 

 

RM_VZ 1 Veřejná zakázka „Provádění revizí el. nářadí, 

el. spotřebičů a pohyblivých přívodů dle ČSN" 

poř. č. 170/2019 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, 

vedoucí odboru 

hospodářské správy 

RM_VZ 2 Veřejná zakázka "Oprava kanalizace 

a vodovodu v areálu Městské nemocnice 

Ostrava", poř. č. 102/2019 

Ing. Radek Muťka, 

zastupující vedoucí odboru 

investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

a kapitálových účastí 

RM_VZ 3 Veřejná zakázka "KONCERTNÍ HALA 

MĚSTA OSTRAVY - příprava projektové 

dokumentace, inženýring a autorský dozor", 

poř. č. 185/2019 

Mgr. Renata Kolková, 

MPA, vedoucí odboru 

legislativního a právního 

RM_VZ 4 Návrh na zadání veřejné zakázky malého 

rozsahu a uzavření smlouvy o dílo pro stavbu 

“Oprava kanalizace v ul. Skautská - PD” 

Ing. Radek Muťka, 

zastupující vedoucí odboru 

investičního 

RM_VZ 5 Veřejná zakázka "Domov Korýtko - PD,                      

IČ, AD", poř. č. 71/2019 

Ing. Radek Muťka, 

zastupující vedoucí odboru 

investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

a kapitálových účastí 

RM_VZ 6 Veřejná zakázka “Dodávka vodoměrů 2020“, 

poř. č. 148/2019 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

a kapitálových účastí 

RM_VZ 7 Veřejná zakázka "Sociální fond MPO", poř. č. 

125/2019 

Ing. Miroslav Plaček, 

ředitel Městské policie 

Ostrava 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

a kapitálových účastí 

 

 _________________________  

 Ing. Tomáš Macura, MBA  

 primátor statutárního města Ostravy 

 

 

 

 


