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                                                                                                                               Ostrava 25.01.2019 

Pozvánka  
na 10. schůzi rady města  
konanou dne 29.01.2019 

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 Žádost Spolku Lungta o podporu mezinárodní 

kampaně "Vlajka pro Tibet" a vyvěšení tibetské 

vlajky na budovu Radnice města Ostravy dne 

10.3.2019 

Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí 

odboru kancelář primátora 

RM_M 2 Zvýšení neinvestičních příspěvků na provoz 

městským příspěvkovým organizacím z oblasti 

kultury na krytí dopadů legislativních změn              

na osobní náklady 

Mgr. Barbora Stankušová, vedoucí 

odboru kultury a volnočasových 

aktivit 

RM_M 3 Návrh dodatku č.1 k Rámcové dohodě                     

o podmínkách poskytování mobilních služeb 

elektronických komunikací č. 3637/2017/HS       

ze dne 20.12.2017 z důvodu přistoupení 

příspěvkové organizace PLATO Ostrava 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

RM_M 4 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 5 Návrh změny usnesení o podání žádosti o dotaci 

z Ministerstva vnitra ČR v rámci programu 

"Dotace pro jednotky SDH obcí" pro projekt 

"Požární zbrojnice Ostrava-Muglinov" 

 

 

 

Richard Vereš, starosta městského 

obvodu Slezská Ostrava 
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RM_M 6 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava                 

za měsíc prosinec 2018 

Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel 

Městské policie Ostrava 

RM_M 7 Uspořádání akce 22. mezinárodní setkání 

jízdních policií v Ostravě 

Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel 

Městské policie Ostrava 

RM_M 8 Změna sídla Střediska vzdělávání                                

a volnočasových aktivit a úseku prevence                  

a propagace Městské policie Ostrava 

Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel 

Městské policie Ostrava 

RM_M 9 Dodávka monitoringu denního tisku                         

pro statutární město Ostrava v období únor 2019 

- leden 2021 

Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí 

odboru kancelář primátora 

RM_M 10 Návrh na změnu ve stanovení počtu členů 

Komise právní rady města a návrh na personální 

úpravu této komise 

Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí 

odboru legislativního a právního 

RM_M 11 Ukončení realizace projektu Rekonstrukce 

hasičské zbrojnice Ostrava - Michálkovice 

Ing. Václav Palička, vedoucí odboru 

strategického rozvoje 

RM_M 12 Hodnotící zpráva za rok 2018 a návrh                       

na schválení environmentálních cílů 2019             

při systému environmentálního managementu 

podle ČSN EN ISO 14001 na Magistrátu města 

Ostravy 

Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, 

vedoucí odboru ochrany životního 

prostředí 

RM_M 13 Žádost Obvodního báňského úřadu o vyjádření             

k čerpání finančních rezerv na sanaci                           

a rekultivaci pozemků v dobývacím prostoru 

Polanka nad Odrou organizací Písek Ostrava 

s.r.o. - I. etapa 

Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, 

vedoucí odboru ochrany životního 

prostředí 

RM_M 14 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce části 

pozemku v k.ú. Přívoz, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 15 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě             

o využívání sportoviště - Vítkovice 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 16 Návrh na souhlas s umístěním inženýrských sítí 

do pozemků ve vlastnictví SMO a návrh na 

uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení 

věcných břemen pro společnost GasNet, s.r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 17 Návrh na souhlas s umístěním zpevněné plochy 

do pozemků ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, návrh na uzavření smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení služebnosti a návrh                     

na uzavření nájemní smlouvy s fyzickou osobou 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 
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RM_M 18 Návrh na zřízení služebností, uzavření smluv                

o zřízení služebnosti s fyz. osobami 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 19 Návrh na uzavření smluv o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě s Dopravním podnikem Ostrava 

a.s., Moravskoslezským krajem a Povodím  

Odry, s.p. 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 20 Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv                

o zřízení služebností pro DIAMO, státní podnik     

a fyzickou osobu 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 21 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 22 Návrh na záměr města změnit nájemní smlouvy 

formou uzavření dodatků, návrh na záměr města 

pronajmout část pozemku v k. ú. Nová Ves               

u Ostravy, návrh na záměr města vypůjčit část 

pozemku v k. ú. Moravská Ostrava a návrh               

na záměr nepronajmout a neuzavřít nájemní 

smlouvu k části pozemku v k. ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 23 Návrh přijmout dar vodovodního řadu a uzavřít 

darovací smlouvu a smlouvu o zřízení 

služebnosti s F. P. v k. ú. Polanka nad Odrou, 

obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 24 Uzavření 7 pojistných smluv pro domy na ul. 

Horní 3030/96, 3031/98, 3034/104, 3035/106, 

3036/108, 3037/110 a 3038/112 v Ostravě 

Bělském Lese v rámci statutárního orgánu 

předsedy společenství vlastníků v uvedených 

domech 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 25 Návrh na uzavření "Smluv o zřízení služebností" 

v souvislosti se stavbou "Kanalizace Folvarek, II. 

etapa" 

Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 26 Návrh na uzavření "Smluv o zřízení služebností" 

v souvislosti se stavbou "Cyklotrasa P - 

průchodnost Starobní, Provaznická, Dr. 

Martínka" 

 

 

 

Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí 

odboru investičního 
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RM_M 27 Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí  

o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvy         

o výpůjčce v souvislosti se stavbou "Rozšíření 

VO U Jámy v k.ú. Slezská Ostrava, obec 

Ostrava" zahrnutou do kapitálového rozpočtu 

statutárního města Ostravy 

Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 28 Podání žádosti o dotaci na projekty v rámci 

Programu prevence kriminality na místní úrovni 

2019 

Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí 

odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

RM_M 29 Uzavření dohody o ukončení smluvního vztahu 

pro přípravu stavby "Propojení cyklostezek 

Petřkovice" 

Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 30 Návrh na záměr pronájmu částí pozemku parc.č. 

1448/24 v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 31 Organizační zabezpečení hodnocení hospodaření 

a činnosti za rok 2018 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru 

financí a rozpočtu 

RM_M 32 Úprava rozpočtu Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru 

financí a rozpočtu 

RM_M 33 Návrh na uzavření smlouvy na realizaci akce 

"Nábřeží Ostravice - lokalita most Miloše 

Sýkory - stavba č.1 - kácení dřevin a sadové 

úpravy" 

Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 34 Návrh na změnu Organizačního řádu magistrátu Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí 

odboru legislativního a právního 

RM_M 35 Převedení vlastnictví projektových dokumentací 

zajištěných Městskou nemocnici Ostrava, 

příspěvková organizace a jejich následné účetní 

zaúčtování na odbor investiční magistrátu 

Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 36 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů               

do vlastnictví právnické osoby Dětské centrum 

Domeček, příspěvková organizace, IČO 

70631956, se sídlem Jedličkova 1025/5, 700 30 

Ostrava - Zábřeh 

Mgr. Jana Schikorová, ředitelka 

Dětského centra Domeček, 

příspěvková organizace 

 

 

 



Statutární město Ostrava 
primátor 
 

 
5/6   

Pozvánka 

Seznam materiálů zvláštní povahy: 

Číslo 

Materiálu 

Věc Předkládá 

RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady obchodní 

společnosti OZO Ostrava s.r.o. 

Ing. Karel Belda, jednatel společnosti 

Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru 

veřejných zakázek a kapitálových 

účastí 

RM_VZ 1 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření smlouvy o dílo pro stavbu “Stávající 

kanalizace v ul. Charvátova, Rajská, 

Kamarýtova, Příkopní, U Vody - pasport" 

Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí 

odboru investičního 

RM_VZ 2 Veřejná zakázka "Stavby veřejného osvětlení - 

PD, IČ, AD", poř.č. 200/2018 

Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí 

odboru investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru 

veřejných zakázek a kapitálových 

účastí 

RM_VZ 3 Veřejná zakázka malého rozsahu pod označením 

"Zajištění výuky a výcviku žáků" 

Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí 

odboru dopravy 

RM_VZ 4 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu                       

na kácení 20 ks dřevin ul. Finanční, k.ú. Poruba-

sever v režimu in-house 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

RM_VZ 5 Vystavení objednávky vůči spol. VERA                     

na rozšíření modulu pro evidenci občanských 

průkazů a cestovních dokladů 

Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí 

odboru projektů IT služeb                           

a outsourcingu 

RM_VZ 6 Veřejná zakázka "Ostravou na alternativní pohon 

II", poř. č. 024/2019 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru 

veřejných zakázek a kapitálových 

účastí 
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RM_VZ 7 Parkoviště pod Frýdlantskými mosty Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí 

odboru dopravy 

 

 

 

 

Organizační záležitosti 

 

 

 

 

 

 ________________________________  

Ing. Tomáš Macura, MBA 

primátor 


