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Pozvánka 

                                                                                                                               Ostrava 21.02.2020 

Pozvánka  
na 49. schůzi rady města  
konanou dne 25.02.2020 

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 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava  

za měsíc leden 2020 

Ing. Miroslav Plaček, ředitel 

Městské policie Ostrava 

RM_M 2 Ukončení realizace projektu Ostrava - Pustkovec - 

Výstavba hasičské zbrojnice 

Ing. Václav Palička, vedoucí 

odboru strategického rozvoje 

RM_M 3 Návrh na poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč 

Nadačnímu fondu Paragraf, Čs. legií 1719/5,  

702 00 Ostrava, na uspořádání festivalu Noc práva                    

v Ostravě dne 6. 3. 2020 

Mgr. Bc. Michal Bayer, 

vedoucí odboru kancelář 

primátora 

RM_M 4 Plány činnosti příspěvkových organizací v oblasti 

kultury pro rok 2020 

Jiří Nekvasil, ředitel Národního 

divadla moravskoslezského 

p.o. 

Mgr. Jan Žemla, ředitel 

Janáčkovy filharmonie 

Ostrava, p.o. 

JUDr. Jarmila Hájková, 

ředitelka Divadla loutek 

Ostrava, p.o. 

Bc. et Bc. Jakub Tichý, ředitel 

Komorní scény Aréna, p.o. 

Mgr. Miroslava Sabelová, 

ředitelka Knihovny města 

Ostravy, p.o. 

Mgr. Miloslava Soukupová, 

ředitelka Lidové konzervatoře 

a Múzické školy, p.o. 

RNDr. Jiřina Kábrtová, 

ředitelka Ostravského muzea, 

p.o. 

Mgr. Marek Pokorný, ředitel 

PLATO Ostava, p.o. 
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RM_M 5 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci  

v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 6 Návrh na záměr města prodat nemovité věci  

v k.ú. Pustkovec a v k.ú. Poruba, vše obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 7 Návrh na záměr města darovat nemovité věci  

v k.ú. Poruba-sever obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 8 Návrh na záměr města pronajmout pozemek  

v k. ú. Muglinov, návrh na záměr města vypůjčit 

pozemky v k. ú. Slezská Ostrava, a návrh  

na záměr města nepronajmout pozemky a budovu 

v k. ú. Moravská Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 9 Návrh na předání vodohospodářských staveb  

do nájmu spol. Ostravské vodárny a kanalizace 

a.s., navýšení hodnoty vodohospodářského 

majetku statutárního města Ostrava o realizované 

technické zhodnocení a záměr pronájmu 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 10 Návrh na souhlas s realizací dešťové kanalizace  

a napojením na dešťovou kanalizaci ve vlastnictví 

statutárního města Ostrava v k. ú. Mošnov,  

obec Mošnov, pro spol. MARPRO STAV s.r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 11 Návrh na změnu Zřizovací listiny Dětského centra 

Domeček, IČO 70631956, a darování movitého 

majetku Diakonii ČCE - středisko Ostrava,  

IČO 41035526 

Mgr. Jaroslava Rovňáková, 

vedoucí odboru sociálních věcí 

a zdravotnictví 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 12 Žádost o uznání vydržení vlastnického práva  

k nemovité věci v k.ú. Muglinov, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 13 Zadání zpracování "Nové koncepce bydlení SMO" Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 14 Oznámení zahájení řízení o návrhu změny  

č.2 územního plánu Vratimov 

Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, 

vedoucí útvaru hlavního 

architekta a stavebního řádu 

RM_M 15 Návrh prodat bytovou jednotku č. 3031/5, návrh 

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí 

smlouvě kupní a budoucí smlouvě nájemní, návrh 

prodat bytovou jednotku č. 3030/25 - vše k.ú. 

Dubina u Ostravy, obec Ostrava (ul. Horní) 

 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 16 Návrh bezúplatně nenabýt nemovité věci v k.ú. 

Kunčičky, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 
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RM_M 17 Návrh na záměr města pronajmout jednotku  

č. 3037/5 v bytovém domě na ul. Horní 3037/110, 

Ostrava-Bělský Les. Návrh na záměr města 

pronajmout část pozemku parc. č. 4238/1  

a parc. č. 3457/14, k.ú. Moravská Ostrava. 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 18 Návrh na záměr města změnit smlouvu o nájmu 

ev. č. 1733/2019/MJ 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 19 Skončení nájmu bytu č. 3 v domě na ul. Horní 

3033/102, O.-Bělský Les, dohodou 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 20 Návrh na neuzavření nájemních smluv  

k pozemkům v k. ú. Moravská Ostrava,  

obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 21 Návrh na záměr města pronajmout/nepronajmou 

část pozemku parc. č. 3594/10 v k. ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

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

Moravská Ostrava, k. ú. Nová Ves u Ostravy 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 23 Žádosti obchodní společnosti VÍTKOVICE 

ARÉNA, a.s., o poskytnutí účelových dotací  

na Rekonstrukci parkoviště F a Rekonstrukci 

odpařovacích kondenzátorů a o změnu účelu užití 

části dotace na Stavební úpravy OSTRAVAR 

ARÉNY 

Ing. Libor Folwarczny, Ph.D., 

MBA, předseda představenstva 

společnosti VÍTKOVICE 

ARÉNA, a.s. 

RM_M 24 Návrh na záměr města prodat pozemky  

ve vlastnictví statutárního města Ostravy  

ve strategické průmyslové zóně Ostrava - Mošnov 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 25 Návrh na záměr prodeje pozemků v SPZ Ostrava - 

Mošnov 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 26 Návrh na uzavření dodatků č. 1 ke smlouvám  

o zřízení věcných břemen pro společnost GasNet, 

s.r.o. 

 

 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 27 Návrh na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě  

o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti  

se společností PODA a.s. 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 28 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. 

Dubina u Ostravy a v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava 

 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 
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RM_M 29 Návrh na záměr města prodat části pozemku  

v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 30 Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci  

z Fondu mikroprojektů programu Interreg V-A 

Česká republika – Polsko pro projekty "Moderní 

technologie bez hranic" a "Senioři bez hranic II" 

Bc. Martin Bednář, starosta 

městského obvodu Ostrava - 

Jih 

RM_M 31 Plány činnosti příspěvkových organizací v oblasti 

školství na rok 2020 

Mgr. Jana Secová, ředitelka 

SVČ Korunka, Ostrava-

Mariánské Hory 

Bc. David Střelák, ředitel SVČ 

Ostrava-Zábřeh 

Mgr. Kateřina Hořejší, 

ředitelka DDM Ostrava-Poruba 

Mgr. Milada Božeková, 

ředitelka SVČ Ostrava-

Moravská Ostrava 

RM_M 32 Návrh neprodat pozemek ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy v k.ú. Sedlnice,  

obec Sedlnice 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 33 Reakce na výzvu k plnění Mgr. Renata Kolková, MPA, 

vedoucí odboru legislativního  

a právního 

RM_M 34 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. 

Zbyňka Pražáka, Ph.D., náměstka primátora,  

do SRN (Drážďany) ve dnech 18.–20.03.2020 

Mgr. Bc. Michal Bayer, 

vedoucí odboru kancelář 

primátora 

RM_M 35 Příprava a podání žádosti pro projekt  

"Obec přátelská seniorům" 

Bc. Martin Bednář, starosta 

městského obvodu Ostrava – 

Jih 

RM_M 36 Žádost o uzavření splátkového kalendáře s K.M. Bc. Martin Bednář, starosta 

městského obvodu Ostrava – 

Jih 

RM_M 37 Informace o ukončení projektů „Koncepce bydlení 

a její pilotní ověření ve městě Ostrava“ 

(projekt č. 1), „Posílení prevence kriminality  

v Ostravě prostřednictvím asistentů prevence 

kriminality a multidisciplinárního přístupu“ 

(projekt č. 2), „Společné plánování udržitelné sítě 

sociálních služeb v Ostravě“ (projekt č. 3), 

financovaných z Operačního programu 

Zaměstnanost 

 

Mgr. Jaroslava Rovňáková, 

vedoucí odboru sociálních věcí 

a zdravotnictví 
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RM_M 38 Návrh na záměr města prodat pozemky  

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 39 Návrh na záměr města prodat pozemky v k. ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava. Návrh na záměr 

pronájmu pozemků v k. ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 40 Návrh nekoupit nemovité věci v k. ú.  

Vřesina u Opavy, obec Vřesina 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 41 Návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace 

organizaci Armáda spásy v České republice, z. s., 

se sídlem Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha-

Stodůlky, IČO 40613411 

Mgr. Jaroslava Rovňáková, 

vedoucí odboru sociálních věcí 

a zdravotnictví 

RM_M 42 Návrh na záměr města vypůjčit pozemky v k.ú. 

Staré Hamry 2, obec Ostravice a záměr města 

zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy v k.ú. Staré Hamry 2, 

obec Ostravice 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 43 Ocenění pedagogů u příležitosti Dne učitelů 2020 RNDr. Jan Veřmiřovský, 

Ph.D., předseda komise  

pro vzdělávání, vědu a výzkum 

RM_M 44 Návrh na vydání předchozího souhlasu s prodejem 

nemovitého majetku městským obvodem Slezská 

Ostrava, obec Ostrava, návrh na záměr města 

prodat nemovité věci v k.ú. Pudlov, obec Bohumín 

a v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 45 Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Polanka nad 

Odrou, obec Ostrava pro stavbu  

"Plošná kanalizace Polanka 4. etapa, část I.  

a rekonstrukce vodovodu ul. Konečná" 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 46 Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy 

Ing. René Bartoš, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

RM_M 47 Návrh na poskytnutí investičního příspěvku  

a návrh na změnu podmínek čerpání a vyúčtování 

investičního příspěvku poskytnutého příspěvkové 

organizaci v sociální oblasti 

PhDr. Svatopluk Aniol, ředitel 

Čtyřlístku - centra pro osoby  

se zdravotním postižením 

Ostrava, příspěvková 

organizace 

RM_M 48 Organizační zabezpečení hodnocení hospodaření  

a činnosti příspěvkových organizací zřízených 

SMO za rok 2019 - časový harmonogram a složení 

hodnotících komisí 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 

odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 49 Úprava rozpočtu Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 

odboru financí a rozpočtu 

RM_M 50 Návrh na sestavení odborné komise pro dotační 

program fajnOVY prostor 2020 - 2021 

Ing. Václav Palička, vedoucí 

odboru strategického rozvoje 

RM_M 51 Zvýšení neinvestičního příspěvku na rok 2020  

o 4 791 tis. Kč pro organizaci: Zoologická zahrada 

a botanický park Ostrava, p. o. za účelem dokrytí 

mzdových nákladů z důvodu legislativních změn 

Ing. Václav Palička, vedoucí 

odboru strategického rozvoje 

RM_M 52 Neposkytnutí finančních prostředků na realizaci 

projektu "Centrum rehabilitace pro psy" 

Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., 

MBA, vedoucí odboru ochrany 

životního prostředí 

RM_M 53 Program a podmínky na poskytování peněžních 

prostředků z výnosu daní z hazardních her  

pro oblast sociální péče pro rok 2020 včetně 

návrhu na vyhlášení výběrového řízení 

Mgr. Jaroslava Rovňáková, 

vedoucí odboru sociálních věcí 

a zdravotnictví 

RM_M 54 Návrh na uzavření dodatků k veřejnoprávním 

smlouvám o poskytnutí víceletých neinvestičních 

účelových dotací z rozpočtu statutárního města 

Ostravy pro oblast sociální péče 

Mgr. Jaroslava Rovňáková, 

vedoucí odboru sociálních věcí 

a zdravotnictví 

RM_M 55 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty  

Ing. Davida Witosze, člena rady města, do Polska 

(Katowice) dne 28.02.2020 

Mgr. Bc. Michal Bayer, 

vedoucí odboru kancelář 

primátora 

RM_M 56 Zpráva o činnosti komisí rady města za II. pololetí 

roku 2019, vč. personální změny v komisi pro 

vzdělávání, vědu a výzkum 

Mgr. Renata Kolková, MPA, 

vedoucí odboru legislativního  

a právního 

RM_M 57 Souhlas s podáním žádosti o poskytnutí 

neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 

Ministerstva práce a sociálních věcí České 

republiky na rok 2020 v soutěži „Obec přátelská 

rodině a seniorům 2020“ pro II. dotační oblast 

Obec přátelská seniorům 

Richard Vereš, starosta 

městského obvodu Slezská 

Ostrava 

RM_M 58 Akční plán na rok 2020 ke Koncepci rodinné 

politiky na období 2019-2022 

Mgr. Barbora Stankušová, 

vedoucí odboru kultury  

a volnočasových aktivit 

RM_M 59 Poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního 

města Ostravy organizaci KOLA PRO AFRIKU, 

obecně prospěšná společnost 

Mgr. Barbora Stankušová, 

vedoucí odboru kultury  

a volnočasových aktivit 

RM_M 60 Žádost o poskytnutí účelové dotace organizaci 

Nový příběh, zapsaný ústav 

Mgr. Barbora Stankušová, 

vedoucí odboru kultury  

a volnočasových aktivit 



Statutární město Ostrava 
primátor 
 

 
7/8   

Pozvánka 

RM_M 61 Návrh na zrušení pracovní skupiny pro 

vybudování pamětní desky padlým německým 

civilistům v internačním táboře Hanke a civilním 

obětem válek v sadu Dr. Milady Horákové 

Mgr. Barbora Stankušová, 

vedoucí odboru kultury  

a volnočasových aktivit 

RM_M 62 Program na podporu tělovýchovy a sportu  

z rozpočtu statutárního města Ostravy pro období 

2020-2021 (kód ŠaS) 

Ing. Sylva Sládečková, vedoucí 

odboru školství a sportu 

RM_M 63 Návrh na vyhlášení nejlepších sportovců města 

Ostravy za rok 2019 vč. poskytnutí peněžitých 

darů 

Ing. Sylva Sládečková, vedoucí 

odboru školství a sportu 

RM_M 64 Návrh na svěření automobilu Volkswagen E-Golf, 

model BE23D106 na elektrický pohon městskému 

obvodu 

Ing. René Bartoš, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

RM_M 65 Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelných 

movitých věcí statutárního města Ostravy, 

předaného k hospodaření právnické osobě Domov 

Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková 

organizace,  IČ 70631875, se sídlem Čujkovova 

1717/25, 700 30 Ostrava – Zábřeh 

Ing. Bc. Magda Mertová, 

ředitelka Domova Čujkovova, 

Ostrava – Zábřeh, p.o. 

RM_M 66 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů  

do vlastnictví právnické osoby Městská nemocnice 

Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162, 

se sídlem Nemocniční 898/20a, 728 80 Ostrava - 

Moravská Ostrava. 

MUDr. Petr Uhlig, ředitel 

Městské nemocnice Ostrava, 

p.o. 

RM_M 67 Návrh na záměr města prodat pozemky  

ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k. ú. 

Mošnov, obec Mošnov a k. ú.  Sedlnice, obec 

Sedlnice 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 68 Návrh na záměr města pronajmout část pozemku  

v k.ú. Svinov, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 
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Seznam materiálů zvláštní povahy: 

 

Číslo 

Materiálu 

Věc Předkládá 

RM_MZP 1 Návrh na úpravu platu řediteli příspěvkové 

organizace v oblasti sociální péče 

Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., 

náměstek primátora 

RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady obchodní 

společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 

Ing. Libor Folwarczny, Ph.D., 

MBA, předseda představenstva 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek  

a kapitálových účastí 

RM_VH 2 Výkon působnosti valné hromady obchodní 

společnosti Sportovní a rekreační zařízení města 

Ostravy, s.r.o. 

Ing. Jaroslav Kovář, jednatel 

společnosti 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek  

a kapitálových účastí 

RM_VH 3 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 

Ing. Daniel Morys, MBA, 

předseda představenstva 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek  

a kapitálových účastí 

RM_VZ 1 Návrh na uzavření smlouvy na zajištění 

prohlídek a údržby jednotek přesné klimatizace  

v objektech MFB III. a MFB IV. v areálu 

Moravskoslezského inovačního centra a.s.  

v Ostravě Pustkovci v roce 2020 

Ing. René Bartoš, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

RM_VZ 2 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

na opravu instalační stupačky v budově Nové 

radnice 

Ing. René Bartoš, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

 

 

Organizační záležitosti 

 

 

 

 ________________________________  

Ing. Tomáš Macura, MBA 

primátor 


