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                                                                                                                               Ostrava 26.04.2019 

Pozvánka  
na 20. schůzi rady města  
konanou dne 30.04.2019 

Místo jednání:        zasedací síň rady města, dv. č. 206 Radnice města Ostravy 

Začátek jednání:     13:00 hodin 

 

 
Seznam materiálů: 

Číslo 

Materiálu 

Věc Předkládá 

RM_M 1 Návrh Komise pro otevřenou radnici a rozvoj 

samosprávy na zpracování analýzy technického 

provedení a souvisejících nákladů pořizování on-

line videopřenosů a záznamů ze zasedání ZMO 

Petr Veselka, předseda komise               

pro otevřenou radnici a rozvoj 

samosprávy RM 

RM_M 2 Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace                               

z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt 

„Ozdravný pobyt pro děti předškolního věku 

Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, 

Volgogradská 6B, p.o.“ 

Bc. Martin Bednář, starosta 

městského obvodu Ostrava-Jih 

RM_M 3 Návrh na poskytnutí mimořádné dotace spolkům 

Padel club Ostrava z.s., Česká asociace 

amerického fotbalu z.s. a společnosti Sportovní 

agentura, a.s. 

Ing. Sylva Sládečková, vedoucí 

odboru školství a sportu 

RM_M 4 Návrh na souhlas ke stavbě na pozemku                      

v katastrálním území obce Ostrava, jako 

vlastníka sousední nemovitosti 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

RM_M 5 Udělení předchozího souhlasu s nabytím 

nadačního příspěvku a daru do vlastnictví 

PLATA Ostrava, p.o. 

Mgr. Marek Pokorný, ředitel PLATA 

Ostrava, příspěvková organizace 

RM_M 6 Návrh na odejmutí majetku ze svěření městského 

obvodu Polanka nad Odrou, převzetí do majetku 

statutárního města Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 7 Revitalizace rybníka na pozemku parc. č. 202/1  

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

Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, 

vedoucí odboru ochrany životního 

prostředí 
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RM_M 8 Plán oprav v domech Zapletalova č. 1947/1, 

1937/3, 1938/5 a 1939/7, Slezská Ostrava                  

a odpověď na žádost správce a spoluvlastníka 

domů Stavební bytové družstvo Nová huť 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 9 Návrh na odejmutí pozemku parc. č. 3117 v k. ú. 

Svinov, obec Ostrava městskému obvodu Svinov 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 10 Návrh na záměr města darovat nemovité věci          

v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 11 Návrh koupit nemovité věci v k. ú. Kunčičky, 

obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 12 Návrh na zrušení usnesení č. 03813/RM1418/57 

ze dne 03.05.2016 a návrh na schválení zásad    

pro stanovení výše úplaty za zřízení věcného 

břemene - služebností k nemovitostem                      

ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 13 Předchozí souhlas s uzavřením nájemní smlouvy 

na část pozemku v k. ú. Proskovice, obec 

Ostrava, pro městský obvod Proskovice 

Předchozí souhlas s uzavřením nájemní smlouvy 

na část pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, obec 

Ostrava pro městský obvod Ostrava - Jih 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 14 Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy 

o zřízení služebnosti s OVANET a.s. 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 15 Návrh na naložení s 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 16 Ocenění žákovských osobností a žákovských 

kolektivů u příležitosti Dne dětí 2019 

Ing. Sylva Sládečková, vedoucí 

odboru školství a sportu 

RM_M 17 Návrh na vyřazení movitého majetku z výpůjčky 

HZS MSK, návrh na rozhodnutí o přebytečnosti 

a převodu movitého majetku a návrh na svěření 

movitých věcí MOb Stará Bělá, MOb Pustkovec, 

MOb Moravská Ostrava a Přívoz, MOb Polanka 

nad Odrou 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 18 Návrh města uzavřít smlouvu o výpůjčce 

pozemků včetně budovy č. p. 1674 v k. ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 
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RM_M 19 Návrh na záměr města nepronajmout pozemek           

v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 20 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke Koncesní 

smlouvě (spol. SAREZA) 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 21 Návrh na souhlas s umístěním stavby 

"Rekonstrukce Slavníkovců v Ostravě-Mar. 

Horách", návrh na souhlas s umístěním 

cyklostojanů v k. ú. Poruba a k. ú. Poruba-sever, 

obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 22 Úprava rozpočtu Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru 

financí a rozpočtu 

RM_M 23 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 24 Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Michálkovice 

a k.ú. Bartovice, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 25 Návrh termínů konání schůzí rady města                     

a zasedání zastupitelstva města na 2. pololetí 

2019 

Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí 

odboru legislativního a právního 

RM_M 26 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava              

za měsíc březen 2019 

Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel 

Městské policie Ostrava 

RM_M 27 Smlouva o poskytnutí dotace                                  

z Moravskoslezského kraje v rámci dotačního 

programu "Program podpory aktivit v oblasti 

kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2019" 

RNDr. Mojmír Krejčíček, starosta 

městského obvodu Stará Bělá 

RM_M 28 ITI ostravské aglomerace - výzva k předkládání 

projektových záměrů 

Ing. Václav Palička, vedoucí odboru 

strategického rozvoje 

RM_M 29 Souhlas se smlouvou o poskytnutí dotace                    

z rozpočtu Moravskoslezského kraje                           

na spolufinancování projektu "Ostrava - 

Proskovice - Výstavba hasičské zbrojnice" 

Ing. Václav Palička, vedoucí odboru 

strategického rozvoje 

RM_M 30 Návrh na účast statutárního města Ostravy                 

na mezinárodním veletrhu nemovitostí                     

a investičních příležitostí Expo Real 2019 

Ing. Václav Palička, vedoucí odboru 

strategického rozvoje 

Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí 

odboru kancelář primátora 

RM_M 31 Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace 

na organizační zajištění projektu "Distriktní 

Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí 

odboru kancelář primátora 
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konference Českých a Slovenských rotary klubů" 

RM_M 32 Schválení projektu, přijetí dotace z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje na projekt Poruba 

myslí na budoucnost 

Ing. Lucie Baránková Vilamová, 

Ph.D., starostka městského obvodu 

Poruba 

RM_M 33 Ukončení projektu „Podzemní kontejnery                 

na odpad Ostravě-Porubě“ 

Ing. Lucie Baránková Vilamová, 

Ph.D., starostka městského obvodu 

Poruba 

RM_M 34 Projednání návrhů usnesení Správní rady spolku 

Řemeslný inkubátor Ostrava z.s. 

Ing. Václav Palička, vedoucí odboru 

strategického rozvoje 

RM_M 35 Návrh  přijmout budoucí dar vodovodního řadu  

a kanalizace jednotné v k. ú. Poruba, obec 

Ostrava a uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě 

darovací a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti s Areál Dvorek s.r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 36 Návrh prodat nemovité věci v k.ú. Stará Bělá a v 

k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, návrh 

směnit nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou             

a v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 37 Úprava rozpočtu - dodatek Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru 

financí a rozpočtu 

RM_M 38 Návrh na zrušení komise rady města pro sport           

a volný čas a komise pro rodinnou politiku, 

návrh na zřízení komise rady města pro sport            

a komise pro rodinu a volný čas a schválení 

náplní činností komisí rady města pro volební 

období 2018 - 2022 

Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí 

odboru legislativního a právního 

RM_M 39 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem 

bytu č. 6 v bytovém domě na ul. Horní 3033/102, 

Ostrava-Bělský Les 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 40 Odvolání proti Rozsudku Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí 

odboru legislativního a právního 

RM_M 41 Návrh na souhlas s umístěním kabelového vedení 

NN, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě                     

o zřízení věcného břemene, smluv o zřízení 

věcného břemene a smlouvy o zřízení 

služebnosti k pozemkům ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, 

a.s. a CROMODORA WHEELS s.r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 
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Seznam materiálů zvláštní povahy: 

Číslo 

Materiálu 

Věc Předkládá 

RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 

Mgr. Kamil Vrubl, předseda 

představenstva společnosti 

Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru 

veřejných zakázek a kapitálových 

účastí 

RM_VH 2 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o. 

Mgr. Bc. Darina Daňková, jednatelka 

společnosti 

Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru 

veřejných zakázek a kapitálových 

účastí 

RM_MZP 1 Návrh na poskytnutí odměn za rok 2018 

ředitelům příspěvkových organizací zřízených 

statutárním městem Ostrava v oblasti sociální 

péče a zdravotnictví 

Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek 

primátora 

RM_MZP 2 Návrh na poskytnutí odměn za rok 2018 

ředitelům příspěvkových organizací zřízených 

statutárním městem Ostrava v oblasti kultury 

Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek 

primátora 

RM_MZP 3 Návrh na poskytnutí odměn za rok 2018 

ředitelům příspěvkových organizací zřízených 

statutárním městem Ostrava v oblasti školství 

Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D., 

náměstkyně primátora 

RM_VZ 1 Zpracování realizační projektové dokumentace 

opravy střešního pláště celků A,B,C,D budovy 

PIANO v areálu Moravskoslezské inovační 

centrum Ostrava a.s. v Ostrava Pustkovec 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

RM_VZ 2 Veřejná zakázka "Oprava vodovodu ul. 

Jaklovecká", poř. č. 63/2019 

Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí 

odboru investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru 

veřejných zakázek a kapitálových 

účastí 

RM_VZ 3 Veřejná zakázka "Úpravna vody Nová Ves, 

sedimentační nádrže - PD a AD", poř. č. 32/2019 

Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí 

odboru investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru 

veřejných zakázek a kapitálových 

účastí 
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RM_VZ 4 Veřejná zakázka "Oprava vodovodu ul. 

Kotěrova", poř. č. 64/2019 

Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí 

odboru investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru 

veřejných zakázek a kapitálových 

účastí 

RM_VZ 5 Veřejná zakázka "Výstavba bytového domu                 

na ul. Janáčkova", poř. č. 081/2019 

Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí 

odboru investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru 

veřejných zakázek a kapitálových 

účastí 

RM_VZ 6 Veřejná zakázka "Nové Lauby - zjišťovací 

archeologický výzkum III.", poř. č. 79/2019 

Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí 

odboru investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru 

veřejných zakázek a kapitálových 

účastí 

 

 

Organizační záležitosti 

 

 

 

 

 

 

 ________________________________  

Ing. Tomáš Macura, MBA 

primátor 


