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                                                                                                                               Ostrava 10.05.2019 

Pozvánka  
na 22. schůzi rady města  
konanou dne 14.05.2019 

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 záměr města prodat nemovité věci                

v k.ú. Slezská Ostrava, v k.ú. Muglinov a v k.ú. 

Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 2 Návrh na záměr města prodat/nedarovat 

nemovité věci v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí, obec 

Frýdlant nad Ostravicí 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 3 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty 

Mgr. Andrey Hoffmannové, Ph.D., náměstkyně 

primátora, a Ing. Zdeňka Nytry, člena rady 

města, do USA (Shreveport) ve dnech 23.-

28.06.2019 

Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí 

odboru kancelář primátora 

RM_M 4 Dodatek č.1 ke Smlouvě o sdružených službách 

dodávky elektřiny pro objekty Městské policie 

Ostrava v r. 2019, ev.č. obchodníka 800002, ev.č. 

zákazníka 3655/2018/HS ze dne 13.12.2018 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

RM_M 5 Vyslovení souhlasu s postoupením smluv Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí 

odboru legislativního a právního 

Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 6 Návrh na uzavření smluv o budoucích 

služebnostech inženýrské sítě a smluv                         

o výpůjčkách v souvislosti se stavbami 

zahrnutými do kapitálového rozpočtu 

statutárního města Ostravy 

 

Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí 

odboru investičního 
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RM_M 7 Aktualizace Interních postupů Zprostředkujícího 

subjektu ITI ostravské aglomerace 

Ing. Marcela Trojáková, MPA, 

vedoucí odboru vnitřních věcí 

RM_M 8 Návrh na uzavření dodatku mezi statutárním 

městem Ostrava a tímto správcem inženýrských 

sítí ve vztahu ke GISMO: Ostravské vodárny                   

a kanalizace a.s. 

Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí 

odboru projektů IT služeb                          

a outsourcingu 

RM_M 9 Stanovisko Komise právní rady města                     

k událostem ze Zastupitelstva městského obvodu 

Poruba k přípisu Mgr. Kubína 

JUDr. Josef Babka, předseda Komise 

právní rady města 

RM_M 10 Návrh na účast statutárního města Ostravy                 

na veletrhu URBIS SMART CITY FAIR v Brně 

ve dnech 5. - 6. 6. 2019 

Ing. Václav Palička, vedoucí odboru 

strategického rozvoje 

RM_M 11 Návrh na uložení odvodu do rozpočtu 

statutárního města Ostravy za porušení 

rozpočtové kázně příspěvkové organizaci 

Zoologická zahrada a botanický park Ostrava 

Ing. Václav Palička, vedoucí odboru 

strategického rozvoje 

RM_M 12 Návrh na zvýšení nájemného u nově uzavíraných 

nájemních smluv na pronájem bytů v bytovém 

domě na ul. Horní 3033/102, Ostrava-Bělský Les 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 13 Návrh na souhlas s odnětím pozemků                      

ze zemědělského půdního fondu, návrh na záměr 

města pronajmout část pozemku 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 14 Návrh na záměr města prodat část nemovité věci 

v k.ú. Radvanice, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 15 Návrh darovat nemovitou věc v k.ú. Klimkovice, 

obec Klimkovice, návrh koupit nemovité věci               

v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 16 Návrh na záměr města prodat nemovité věci                

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

Ostrava a návrh na záměr města neprodat 

nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava a v k.ú. 

Koblov, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 17 Návrh koupit pozemky v k.ú. Slezská Ostrava, 

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

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 18 Návrh na změnu usnesení RM č. 

01033/RM1822/17 ze dne 2. 4. 2019 a usnesení 

ZM č. 0268/ZM1822/5 ze dne 10. 4. 2019 

 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 
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RM_M 19 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou                       

se reguluje provozování hazardních her na území 

statutárního města Ostravy 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru 

financí a rozpočtu 

RM_M 20 Výjimka pro městský obvod Slezská Ostrava              

ze závazného limitu stanoveného Statutem města 

Ostravy 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru 

financí a rozpočtu 

RM_M 21 Návrh na uzavření nájemních smluv v k. ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 22 Návrh na uzavření "Nájemní smlouvy"                         

v souvislosti se stavbou "Prodloužení sběrače B 

do Radvanic" 

Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 23 Návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace 

z rozpočtu statutárního města Ostravy Ostravské 

univerzitě 

Ing. Sylva Sládečková, vedoucí 

odboru školství a sportu 

RM_M 24 Úprava rozpočtu Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru 

financí a rozpočtu 

RM_M 25 Návrh na souhlas se vstupem na pozemky                  

za účelem provedení kontrolního 

atmogeochemického průzkumu a případného 

měření dynamiky výstupů důlních plynů                   

na povrch pro společnost Green Gas DPB, a.s. 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 26 Návrh na vydání předchozího souhlasu k prodeji 

nemovitého majetku městským obvodem 

Vítkovice a městským obvodem Ostrava-Jih 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 27 Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě               

do pozemků ve vlastnictví SMO, návrh                     

na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě                    

o zřízení věcného břemene pro společnost 

GasNet, s.r.o.            a návrh           na zřízení 

služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení 

služebnosti pro Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 28 Návrh na souhlas s umístěním stavby, uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

a smlouvy o zřízení služebnosti s Českou 

telekomunikační infrastrukturou a.s. a OVANET 

a.s. 

 

 

 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 
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RM_M 29 Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv            

o zřízení služebností pro společnost SARIV-

Němčík s.r.o. a společnost JTA - Holding,              

spol. s r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 30 Návrh na záměr města prodat pozemky v k. ú. 

Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, návrh koupit 

pozemek v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

a nekoupit pozemek v k. ú. Poruba, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 31 Návrh na záměr města prodat pozemky, k. ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava - Trojzubec 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 32 Návrh na záměr města prodat nemovité věci               

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 33 Návrh na záměr města neprodat části pozemků, 

návrh na záměr města neprodat pozemky, návrh 

zrušit usnesení, návrh na záměr města prodat 

pozemek (vše v k. ú. Moravská Ostrava) 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 34 Návrh na zahájení jednání o koupi pozemku, 

návrh na záměr města prodat pozemek, vše               

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 35 Návrh na koupi vodovodu v k. ú. Polanka                

nad Odrou, obec Ostrava a uzavření kupní 

smlouvy se spol. GABYT s.r.o. a smlouvy                          

o zřízení služebnosti s vlastníky pozemku 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 36 Upřesnění schváleného spolufinancování                            

a předfinancování projektů MOb MOaP 

Ing. Zuzana Ožanová, starostka 

městského obvodu Moravská Ostrava 

a Přívoz 

RM_M 37 Návrh na uzavření Dodatku č. 4 ke "Smlouvě               

o budoucích smlouvách o koupi pozemků"               

ve strategické průmyslové zóně Ostrava - 

Mošnov se společností OSTRAVA AIRPORT 

MULTIMODAL PARK s.r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

Ing. Václav Palička, vedoucí odboru 

strategického rozvoje 

RM_M 38 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 
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RM_M 39 Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného 

movitého majetku statutárního města Ostravy, 

předaného k hospodaření právnické osobě 

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková 

organizace, se sídlem Nemocniční 898/20a,            

728 80 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO 

00635162 

MUDr. Petr Uhlig, ředitel Městské 

nemocnice Ostrava, příspěvkové 

organizace 

RM_M 40 Schválení podání žádosti o podporu pro projekt 

Sociální bydlení ve městě Ostrava v rámci 

Operačního programu Zaměstnanost 

Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí 

odboru sociálních věcí                                   

a zdravotnictví 

RM_M 41 Žádost občana města o prominutí dluhu Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí 

odboru legislativního a právního 
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Seznam materiálů zvláštní povahy: 

Číslo 

Materiálu 

Věc Předkládá 

RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Dopravní podnik Ostrava, a.s. 

Ing. Daniel Morys, MBA, předseda 

představenstva společnosti 

Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru 

veřejných zakázek a kapitálových 

účastí 

RM_MZP 1 Aktuální stav ve věci ALPINE Bau CZ, a.s. Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí 

odboru legislativního a právního 

RM_VZ 1 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní    

pro stavbu "Propojení kanalizace ul. Trnkovecká 

a Těšínská na sběrač B - BOZP+TDS" 

Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí 

odboru investičního 

RM_VZ 2 Veřejná zakázka "Revitalizace knihovny 

Podroužkova", poř.č. 83/2019 

Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí 

odboru investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru 

veřejných zakázek a kapitálových 

účastí 

RM_VZ 3 Veřejná zakázka "ÚČOV rekonstrukce výměníků 

kalu", poř. č. 59/2019 

Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí 

odboru investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru 

veřejných zakázek a kapitálových 

účastí 

 

 

Organizační záležitosti 

 

 

 

 

 ________________________________  

Ing. Tomáš Macura, MBA 

primátor 


