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Pozvánka 

                                                                                                                               Ostrava 13.12.2019 

Pozvánka  
na 43. schůzi rady města  
konanou dne 17.12.2019 

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 Změna usnesení o podání žádostí o dotaci                   

z Operačního programu Životního prostředí - 

priority osy 5, pro projekty Instalace nuceného 

větrání s rekuperací odpadního tepla                    

v základních školách Slezské Ostravy 

Richard Vereš, starosta městského 

obvodu Slezská Ostrava 

RM_M 2 Návrh prodat bytovou jednotku, návrh na záměr 

města prodat bytovou jednotku - vše k.ú. Dubina 

u Ostravy, obec Ostrava (ul. Horní) 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 3 Návrh doplnění Zásad pro stanovení výše úplaty 

za zřízení věcného břemene – služebností                    

k nemovitostem ve vlastnictví SMO 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 4 Návrh koupit pozemek v k.ú. Mariánské Hory, 

obec Ostrava a návrh na svěření nemovité věci 

příslušnému městskému obvodu 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 5 Návrh na záměr města prodat nemovité věci            

v k.ú. Slezská Ostrava a v k.ú. Koblov, obec 

Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 6 Návrh směnit nemovité věci v k.ú. Nová Bělá, 

obec Ostrava a návrh na jejich svěření 

městskému obvodu Nová Bělá 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 7 Návrh na záměr města pronajmout části 

pozemků v k. ú. Koblov a v k. ú. Heřmanice, 

obec Ostrava a návrh na záměr města vypůjčit 

část pozemku v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec 

Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 
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RM_M 8 Návrh na záměr města neprodat pozemky                 

a návrh na záměr města prodat pozemek, vše              

v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 9 Návrh na záměr města pronajmout části 

pozemků v k.ú. Polanka nad Odrou, obec 

Ostrava. Návrh na záměr města pronajmout část 

pozemků v k.ú. Svinov, obec Ostrava. Návrh            

na záměr města pronajmout části pozemku v k.ú. 

Poruba - sever, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 10 Návrh na souhlas s trvalým vynětím pozemku  

ze ZPF v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

Návrh na souhlas s umístěním zpevněné plochy 

do pozemku ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, návrh na uzavření smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení služebnosti a návrh                        

na uzavření nájemní smlouvy se společností BM 

LAND ČESKO s.r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 11 Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě            

o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje ev. číslo 

02064/2019/SOC k financování sociálních 

služeb v r. 2019 

Mgr. Jaroslava Rovňáková, 

vedoucí odboru sociálních věcí            

a zdravotnictví 

RM_M 12 Návrh dodatku č. 3 k Rámcové dohodě                   

o podmínkách poskytování mobilních služeb 

elektronických komunikací č. 3637/2017/HS           

ze dne 20. 12. 2017 a ve znění dodatku č. 1 a 2          

z důvodu přistoupení Dalšího účastníka - 

Městského ateliéru prostorového plánování                

a architektury, příspěvkové organizace 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

RM_M 13 Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě  

do pozemků ve vlastnictví SMO a návrh              

na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě                    

o zřízení věcného břemene se společností 

GasNet, s.r.o., jako budoucím oprávněným                 

a společností CTP Invest, spol. s r.o., jako 

investorem 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 14 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti 

na straně oprávněného s vlastníkem pozemku 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 15 Návrh na souhlas ke stavbě na pozemku                   

v katastrálním území obce Ostrava, jako 

vlastníka sousední nemovitosti 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí 

odboru hospodářské správy 
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RM_M 16 Dodatek č. 1 ke Smlouvě příkazní na zajištění 

služeb ev.č.3661/2018/HS/VZKÚ ze dne 

13.12.2018 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

RM_M 17 Návrh na prodej přebytečného movitého majetku 

města 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

RM_M 18 Odpisový plán na rok 2020 Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 19 Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě                           

o poskytování služby profilu zadavatele                     

se společností OVANET, a. s. 

Ing. Mgr. Pavlína Durasová, 

vedoucí odboru projektů IT služeb 

a outsourcingu 

RM_M 20 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě               

o výpůjčce ev.č. 2536/2018/MJ - pozemky v k.ú. 

Přívoz 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 21 Návrh na uzavření smluv na zajištění celoroční 

údržby v příměstských lesích a Výukovém u v 

Bělském lese v roce 2020 

Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., 

MBA, vedoucí odboru ochrany 

životního prostředí 

RM_M 22 Příprava projektu, podání žádosti o podporu              

z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 

2020 pro projekt "Energetické úspory MNO - 

zateplení objektu stravovacích provozů" 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí odboru 

investičního 

Ing. Václav Palička, vedoucí 

odboru strategického rozvoje 

RM_M 23 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě              

o výpůjčce ev.č. 2507/2017/MJ 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 24 Návrh na uzavření smluv o zřízení služebnosti  

se společností Callidus trading, spol. s r. o. 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 25 Návrh na vydání předchozích souhlasů                     

s prodejem nemovitého majetku městskými 

obvody 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 26 Uzavření smlouvy o společném zadání veřejných 

zakázek, schválení zadávací dokumentace k VZ 

na ostrahu objektů společnosti Vítkovice Aréna 

a.s. 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

RM_M 27 Dodatek č.1 ke smlouvě o sdružených službách 

dodávky plynu pro objekty Statutárního města 

Ostrava, ev. č. zákazníka 2381/2019/HS ze dne 

19.9.2019 

 

 

 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí 

odboru hospodářské správy 
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RM_M 28 Návrh na souhlas s umístěním podzemního 

kabelového vedení NN včetně pilíře se skříní, 

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 29 Připomínky statutárního města Ostravy k návrhu 

nového stavebního zákona 

Ing. arch. Cyril Vltavský, MPA, 

vedoucí ÚHA a stavebního řádu 

RM_M 30 Návrh na učinění souhlasného prohlášení                   

o vlastnictví pozemku v k.ú. Bartovice, obec 

Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 31 Rozhodnutí o zaslání výzvy k náhradě nákladů            

a o jednostranném započtení  

Mgr. Renata Kolková, MPA, 

vedoucí odboru legislativního           

a právního 

RM_M 32 Prováděcí smlouva na technickou podporu 

produktu VMware se spol. MERIT GROUP a. s. 

Ing. Mgr. Pavlína Durasová, 

vedoucí odboru projektů IT služeb 

a outsourcingu 

RM_M 33 Návrh na odpis nedobytné pohledávky právnické 

osoby Dětské centrum Domeček, příspěvková 

organizace, IČO 00631956, se sídlem Jedličkova 

1025/5, 700 30 Ostrava-Zábřeh 

Mgr. Jana Schikorová, ředitelka 

Dětského centra Domeček, 

příspěvková organizace 

RM_M 34 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, příspěvková 

organizace 

RM_M 35 Návrh na odpis nedobytných pohledávek 

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, příspěvková 

organizace 

RM_M 36 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Jana 

Žemly, ředitele Janáčkovy filharmonie Ostrava, 

p.o., do Španělska ve dnech 13.-17.10.2019                

a Jižní Koreje ve dnech 10.-19.11.2019 

 

 

 

 

Mgr. Jan Žemla, ředitel Janáčkovy 

filharmonie Ostrava, příspěvková 

organizace 
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RM_M 37 Souhlas s podáním žádosti o dotaci z prostředků 

Moravskoslezského kraje v rámci vyhlášených 

dotačních podmínek programu "Program 

podpory vybavení zařízení sociálních služeb              

v souvislosti s přechodem na vysílací standard 

DVB-T2 na období 2019 - 2020" 

Richard Vereš, starosta městského 

obvodu Slezská Ostrava 

RM_M 38 Souhlas s podáním žádosti o dotaci z prostředků 

Moravskoslezského kraje v rámci vyhlášených 

dotačních podmínek programu "Program obnovy 

kulturních památek a památkově chráněných 

nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 

2020" 

Richard Vereš, starosta městského 

obvodu Slezská Ostrava 

RM_M 39 Návrh na uzavření Koordinační dohody               

mezi statutárním městem Ostrava a Českou 

republikou - Krajským ředitelstvím policie 

Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

Ing. Miroslav Plaček, ředitel 

Městské policie Ostrava  

RM_M 40 Schválení podání žádosti o poskytnutí finančních 

prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní 

infrastruktury na rok 2020 

Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí 

odboru dopravy 

RM_M 41 Předchozí souhlas rady města k nabytí 

nemovitosti do majetku města 

Ing. arch. Cyril Vltavský, MPA, 

vedoucí ÚHA a stavebního řádu 

RM_M 42 Návrh k uzavření kupní smlouvy na dodávku 

stojanů na kola 

Ing. Václav Palička, vedoucí 

odboru strategického rozvoje 

RM_M 43 Návrh na snížení neinvestičního příspěvku                

na provoz příspěvkové organizaci v sociální 

oblasti 

Mgr. Jaroslava Rovňáková, 

vedoucí odboru sociálních věcí            

a zdravotnictví 

RM_M 44 Návrh na změnu podmínek čerpání a vyúčtování 

investičního příspěvku příspěvkové organizaci              

v sociální oblasti 

Mgr. Jaroslava Rovňáková, 

vedoucí odboru sociálních věcí            

a zdravotnictví 
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Seznam materiálů zvláštní povahy: 

 

Číslo 

Materiálu 

Věc Předkládá 

RM_MZP 1 Projednání bodů programu řádné valné hromady 

obchodní společnosti Garáže Ostrava, a.s. 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek                    

a kapitálových účastí 

RM_VZ 1 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě            

o poskytování služeb technické podpory provozu 

a rozvoje informačních systémů                                 

se spol. Vema, a.s. 

Ing. Mgr. Pavlína Durasová, 

vedoucí odboru projektů IT služeb 

a outsourcingu 

RM_VZ 2 Uzavření Smlouvy o poskytování služeb 

provozování elektronického nástroje                    

pro zadávání veřejných zakázek Tender arena® 

pro vybrané městské obvody Statutárního města 

Ostrava se společností Tender systems s.r.o. 

Ing. Mgr. Pavlína Durasová, 

vedoucí odboru projektů IT služeb 

a outsourcingu 

RM_VZ 3 Veřejná zakázka "Celoroční ošetřování trávníku 

fotbalového hřiště", poř. č. 223/2019 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek                    

a kapitálových účastí 

RM_VZ 4 Veřejná zakázka "Rozšíření VO Plesná",           

poř. č.190/2019 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí odboru 

investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek                     

a kapitálových účastí 

RM_VZ 5 Veřejná zakázka "Městská nemocnice Ostrava - 

Modernizace pavilonu E2 (TDS + BOZP)", poř. 

č. 212/2019 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí odboru 

investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek                      

a kapitálových účastí 

RM_VZ 6 Návrh smlouvy na poskytnutí licence nástrojů 

Elektronické finanční kontroly a služeb 

technické podpory 

Ing. Mgr. Pavlína Durasová, 

vedoucí odboru projektů IT služeb 

a outsourcingu 

RM_VZ 7 Návrh na uzavření Dohody o směně ploch                 

a Veřejná zakázka "Zajištění cateringových 

služeb na veletrhu MIPIM 2020", 

poř.č.228/2019 

Ing. Václav Palička, vedoucí 

odboru strategického rozvoje 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek                      

a kapitálových účastí 
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RM_VZ 8 Veřejná zakázka "Veletrh MIPIM Cannes 2020", 

poř. č. 214/2019 

Ing. Václav Palička, vedoucí 

odboru strategického rozvoje 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek                      

a kapitálových účastí 

 

Organizační záležitosti 

 

 

 

 

 

 

 ________________________________  

Ing. Tomáš Macura, MBA 

primátor 


