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Pozvánka 

                          Ostrava 09.08.2019 

 

Pozvánka  
na 29. schůzi rady města  
konanou dne 13.08.2019 
 

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 Návrh na poskytnutí mimořádných neinvestičních 

účelových dotací z rozpočtu statutárního města 

Ostravy pro rok 2019 v oblasti Volný čas 

Mgr. Petr Mika, předseda 

komise pro rodinu a volný 

čas rady města 

RM_M 2 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. 

Poruba, návrh úplatně nenabýt nemovitou věc            

v k.ú. Poruba a návrh na záměr města prodat 

nemovité věci v k.ú. Petřkovice u Ostravy,          

vše obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 3 Žádost občana města o prominutí smluvní pokuty Mgr. Renata Kolková, 

MPA, vedoucí odboru 

legislativního a právního 

RM_M 4 Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Poruba a návrh 

na jejich svěření městskému obvodu Poruba,        

vše obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 5 Návrh koupit pozemek parc. č. 2132                      

v k. ú. Hošťálkovice 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 6 Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy  

o zřízení služebnosti se společností: PODA a.s., 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 7 Návrh na rozhodnutí o neupotřebitelnosti                

a likvidaci movitých věcí statutárního města 

Ostravy 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 8 Pojmenování nových ulic v k. ú. Polanka           

nad Odrou – lokalita Janová 

Pavel Bochnia, starosta 

městského obvodu Polanka 

nad Odrou 
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RM_M 9 Návrh na fyzickou likvidaci nadzemní části 

potrubí DN 400 v k. ú. Výškovice u Ostravy,         

obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 10 Návrh na záměr města na pronájem garážových 

stání v bytovém domě na ul. Horní 3033/102, 

Ostrava-Bělský Les 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 11 Uzavření Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní          

na zpracování projektové dokumentace pro stavbu 

"Cyklistické propojení ul. Poděbradova , Horova - 

úsek A" 

Ing. Radek Muťka, 

pověřen zastupováním 

funkce vedoucího odboru 

investičního 

RM_M 12 Návrh na vyřazení nedokončeného dlouhodobého 

hmotného majetku z účetní evidence odboru 

majetkového 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 13 Předchozí souhlas rady města k pronájmu 

nemovitosti svěřené městskému obvodu 

Mariánské Hory a Hulváky a k nabytí nemovitostí 

do majetku města 

Ing.arch. Cyril Vltavský, 

MPA, vedoucí útvaru 

hlavního architekta a 

stavebního řádu 

RM_M 14 Návrh na souhlas s umístěním přípojek, uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

a nájemní smlouvy s paní K.S. 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 15 Návrh na záměr města prodat a neprodat nemovité 

věci v k.ú. Svinov, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 16 Návrh darovat nemovité věci v k. ú. Polanka             

nad Odrou, obec Ostrava Moravskoslezskému 

kraji 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 17 Návrh na uzavření smluv o budoucí smlouvě            

o zřízení služebnosti na straně budoucího 

oprávněného s vlastníky pozemků 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 18 Návrh na souhlas s umístěním stavby a uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

pro: OVANET a.s., Česká telekomunikační 

infrastruktura a.s., PODA a.s. 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 19 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 

RM_M 20 Návrh na souhlas s umístěním inženýrských sítí  

do pozemku ve vlastnictví SMO, návrh                   

na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti a návrh na uzavření nájemní smlouvy 

se společností TESTSTAV, spol. s r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 
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RM_M 21 Návrh na souhlas s umístěním podzemního vedení 

přípojky NN a uzavření smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemku  

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ 

Distribuce, a.s. 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 22 Návrh na zřízení věcných břemen a uzavření 

smluv o zřízení věcných břemen pro společnost 

Gas Net, s.r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 23 Návrh na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě 

ev. č. 1829/2013/MJ a návrh na uzavření dodatku 

č. 1 k nájemní smlouvě ev. č. 2672/2009/MJ - 

Česká telekomunikační infrastruktura 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 24 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti 

na straně oprávněného s vlastníkem pozemku 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 25 Návrh na uzavření smlouvy na realizaci akce 

"Rekonstrukce kanalizace v ul. 1. máje                  

u plynojemu MAN - náhradní výsadba" 

Ing. Radek Muťka, 

pověřen zastupováním 

funkce vedoucího odboru 

investičního 

RM_M 26 Zpráva o čerpání finančních prostředků z Fondu 

pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava                        

v 1. pololetí 2019 

Mgr. Jaroslava Rovňáková, 

vedoucí odboru sociálních 

věcí a zdravotnictví 

RM_M 27 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. 

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

obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 28 Návrh na změnu usnesení rady města                        

č. 01868/RM1822/28 ze dne 30. 7. 2019 v bodě 2) 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 29 Návrh na souhlas s provedením stavební úpravy          

na vzduchotechnické jednotce v areálu MSIC         

v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 30 Zapojení statutárního města Ostravy do projektu            

v rámci výzvy č. 02_19_076 Inovace v pedagogice 

Ing. Sylva Sládečková, 

vedoucí odboru školství a 

sportu 

RM_M 31 Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního 

příspěvku a návrh na změnu podmínek pro čerpání 

investičního příspěvku pro Městskou nemocnici 

Ostrava, příspěvková organizace, Nemocniční 

898/20A, 728 80 Ostrava, IČO 00635162, z Fondu 

pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava 

MUDr. Petr Uhlig, ředitel 

Městské nemocnice 

Ostrava, příspěvková 

organizace 

RM_M 32 Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, 

vedoucí odboru 

hospodářské správy 
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RM_M 33 Návrh na uzavření "Smlouvy o zřízení 

služebností" v souvislosti se stavbou "Oprava 

kanalizace ul. Mitrovická" a stavbou 

"Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Matiční 

a Hrabákova" 

Ing. Radek Muťka, 

pověřen zastupováním 

funkce vedoucího odboru 

investičního 

RM_M 34 Návrh na uzavření "Smlouvy o zřízení 

služebností" v souvislosti se stavbou "Kanalizace 

Folvarek, II. etapa" 

Ing. Radek Muťka, 

pověřen zastupováním 

funkce vedoucího odboru 

investičního 

RM_M 35 Přehled souhlasů s umístěním sídla společností           

v objektech areálu MSIC 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 36 Návrh na uzavření nájemních smluv k pozemkům 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 37 Souhlas s trvalým odnětím části pozemku v k. ú. 

Nová Bělá, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 38 Přijetí finančních prostředků ze Státního fondu 

životního prostředí ČR na podporu výměny kotlů 

ve městě Ostrava 

Ing. Bc. Pavel Valerián, 

Ph.D., MBA, vedoucí 

odboru ochrany životního 

prostředí 

RM_M 39 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce - Vysoká 

škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 

Institut environmentálních technologií 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 40 Souhlas s užíváním pozemku v k. ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 41 Návrh na záměr města změnit nájemní smlouvu - 

Asociace TRIGON 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 42 Návrh na uzavření dodatku č. 1 k Dohodě                      

č. 1244/PR/NJ/2019 o přeložkách vodních děl 

vyvolaných investiční výstavbou pro OSTRAVA 

AIRPORT MULTIMODAL PARK s.r.o. 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, 

vedoucí odboru 

hospodářské správy 

RM_M 43 Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací                 

z Programu na zachování a obnovu kulturních 

památek a významných městských staveb                     

z rozpočtu statutárního města Ostravy 

Ing.arch. Cyril Vltavský, 

MPA, vedoucí útvaru 

hlavního architekta a 

stavebního řádu 
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RM_M 44 Návrh na udělení souhlasu zřizovatele se změnami 

na nemovitém majetku 

Ing. Juraj Chomič, MBA, 

ředitel Domova pro seniory 

Kamenec, Slezská Ostrava, 

příspěvková organizace 

RM_M 45 Žádosti příspěvkových organizací v sociální 

oblasti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové 

kázně 

Mgr. Jaroslava Rovňáková, 

vedoucí odboru sociálních 

věcí a zdravotnictví 

RM_M 46 Návrh na udělení souhlasu s vyřazením a likvidací 

neupotřebitelné movité věci svěřené k hospodaření 

právnické osobě Knihovna města Ostravy, 

příspěvková organizace 

Mgr. Miroslava Sabelová, 

ředitelka Knihovny města 

Ostravy, příspěvková 

organizace 

RM_M 47 Vystavení objednávky vůči spol. Vidaron a.s.             

na nákup tiskových zařízení 

Ing. Mgr. Pavlína 

Durasová, vedoucí odboru 

projektů IT služeb a 

outsourcingu 

RM_M 48 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

a smlouvě příkazní v rámci projekční přípravy 

stavby „Revitalizace Havlíčkova nábřeží - úsek           

Na Hradbách - Kostelní" 

Ing. Radek Muťka, 

pověřen zastupováním 

funkce vedoucího odboru 

investičního 

RM_M 49 Schválení Registrace akce a Rozhodnutí                   

o poskytnutí dotace pro projekt "Revitalizace aleje 

na ulici Sadová v úseku od Dětského ráje po ulici 

Na Bělidle" 

Ing. Zuzana Ožanová, 

starostka městského 

obvodu Moravská Ostrava 

a Přívoz 

RM_M 50 Návrh na jmenování člena správní rady obecně 

prospěšné společnosti Renarkon, o.p.s. 

Mgr. Renata Kolková, 

MPA, vedoucí odboru 

legislativního a právního 

RM_M 51 Schválení vystavení objednávky Hasičského 

záchranného sboru Moravskoslezského kraje           

pro potřebu jednotek sboru dobrovolných hasičů 

statutárního města Ostravy 

Mgr. Bc. Michal Bayer, 

vedoucí odboru kancelář 

primátora 

RM_M 52 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. 

Martina Štěpánka, Ph.D., náměstka primátora,         

na Slovensko (Košice) ve dnech 05.-07.09.2019 

Mgr. Bc. Michal Bayer, 

vedoucí odboru kancelář 

primátora 
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Seznam materiálů zvláštní povahy: 

 

RM_MZP 1 Návrh na stanovení platu ředitelky příspěvkové 

organizace Dětské centrum Domeček,                     

IČO 70631956, se sídlem Jedličkova 1025/5,           

700 44 Ostrava-Zábřeh, z důvodu dosažení 

započitatelné praxe 

Ing. Zbyněk Pražák, 

Ph.D., náměstek 

primátora 

RM_MZP 2 Návrh na jmenování vedoucího odboru 

investičního Magistrátu města Ostravy 

Ing. Břetislav Gibas, 

tajemník 

RM_MZP 3 Návrh na úpravu počtu funkčních míst odboru 

sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města 

Ostravy k 1. 10. 2019 

Ing. Břetislav Gibas, 

tajemník 

RM_VZ 1 Veřejná zakázka "Veterinární péče", poř. č. 

107/2019 

Ing. Bc. Pavel Valerián, 

Ph.D., MBA, vedoucí 

odboru ochrany životního 

prostředí 

Ing. Eva Seborská, 

vedoucí odboru veřejných 

zakázek a kapitálových 

účastí 

RM_VZ 2 Veřejná zakázka "Sociální fond MMO", poř. č. 

123/2019 

Ing. Mgr. Yvetta Grubl, 

Ph.D., vedoucí odboru 

platového a personálního 

Ing. Eva Seborská, 

vedoucí odboru veřejných 

zakázek a kapitálových 

účastí 

RM_VZ 3 Veřejná zakázka "Průzkum pozemků historické 

budovy bývalých jatek", poř. č. 128/2019 

Ing. Radek Muťka, 

pověřen zastupováním 

funkce vedoucího odboru 

investičního 

Ing. Eva Seborská, 

vedoucí odboru veřejných 

zakázek a kapitálových 

účastí 

RM_VZ 4 Veřejná zakázka "Oprava komunikace               

Pod Landekem", poř. č. 119/2019 

Ing. Radek Muťka, 

pověřen zastupováním 

funkce vedoucího odboru 

investičního 

Ing. Eva Seborská, 

vedoucí odboru veřejných 

zakázek a kapitálových 

účastí 
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RM_VZ 5 Veřejná zakázka "Sportovní areál u ZŠ Bílovecká 

(PD+AD+IČ) II.", poř. č. 103/2019 

Ing. Radek Muťka, 

pověřen zastupováním 

funkce vedoucího odboru 

investičního 

Ing. Eva Seborská, 

vedoucí odboru veřejných 

zakázek a kapitálových 

účastí 

RM_VZ 6 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu  

a uzavření Smlouvy o dílo na "Odstranění 

kanalizačních šachet" v Bělském lese 

Ing. Radek Muťka, 

pověřen zastupováním 

funkce vedoucího odboru 

investičního 

RM_VZ 7 Předlažba ploch v areálu OC Nová Karolina Ing. Bc. Pavel Šmátrala, 

vedoucí odboru 

hospodářské správy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _________________________  

 Ing. Tomáš Macura, MBA  

 primátor statutárního města Ostravy 

 

 

 

 

 

 


