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                                                                                                                               Ostrava 14.06.2019 

Pozvánka  
na 26. schůzi rady města  
konanou dne 18.06.2019 

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 Návrhy na změnu podmínek čerpání příspěvků 

příspěvkových organizací v sociální oblasti 

Ing. Radek Baran, ředitel Domova 

Slunečnice Ostrava, příspěvková 

organizace 

Mgr. Bc. Vojtěch Curylo, DiS., ředitel 

Domova Slunovrat, Ostrava - Přívoz, 

příspěvková organizace 

RM_M 2 Návrh na prodej přebytečného movitého majetku 

města formou elektronické aukce 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

RM_M 3 Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného 

movitého majetku statutárního města Ostravy, 

předaného k hospodaření právnické osobě 

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 4 Prováděcí smlouva na nákup licencí VMware            

se spol. Asseco Central Europe, a.s 

Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí 

odboru projektů IT služeb                              

a outsourcingu 

RM_M 5 Smlouva na rozvoj programového produktu 

CMS PLONE pro správu internetové prezentace 

SMO se spol. OVANET 

Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí 

odboru projektů IT služeb                              

a outsourcingu 

RM_M 6 Změna vedoucích členů pro systém 

environmentálního managementu 

Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, 

vedoucí odboru ochrany životního 

prostředí 

 

 



Statutární město Ostrava 
primátor 
 

 
2/7   

Pozvánka 

RM_M 7 Návrhy na uložení odvodů do rozpočtu 

statutárního města Ostravy za porušení 

rozpočtové kázně příspěvkovým organizacím          

v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví 

Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí 

odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

RM_M 8 Memorandum o vzájemné spolupráci                      

při realizaci stavby podzemního parkoviště v k. 

ú. Poruba 

Ing. Lucie Baránková Vilamová, 

Ph.D., starostka městského obvodu 

Poruba 

RM_M 9 Návrh předání vodohospodářského majetku          

do nájmu spol. Ostravské vodárny a kanalizace 

a.s. a záměr pronájmu 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 10 Návrh na poskytnutí účelových příspěvků                 

z rozpočtu SMO - Pilotní program na podporu 

rozvoje Kariérového poradenství ve vybraných 

ZŠ (DPP na kariérové poradce) 

Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru 

školství a sportu 

RM_M 11 Návrh na uzavření "Smlouvy o zřízení 

služebnosti" v souvislosti se stavbou "Kanalizace 

Folvarek, II. etapa" 

Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 12 Výroba šesti dílů seriálu Ostrava nezapomíná Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí 

odboru kancelář primátora 

RM_M 13 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou 

JANKOSTAV s.r.o. 

Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 14 Memorandum o spolupráci na projektu LIFE 

Tree Check 

Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, 

vedoucí odboru ochrany životního 

prostředí 

RM_M 15 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo                   

a smlouvě mandátní s firmou JACKO,             

projekty & vozovky s.r.o. na výkon funkce 

technického dozoru stavby 

Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 16 Návrh na prominutí odvodu za porušení 

rozpočtové kázně - Zoologická zahrada                         

a botanický park Ostrava, příspěvková 

organizace 

Ing. Václav Palička, vedoucí odboru 

strategického rozvoje 

RM_M 17 Návrh na naložení s  přebytečným                               

a neupotřebitelným majetkem v užívání 

Magistrátu města Ostravy 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

RM_M 18 Aktualizace Akčního plánu realizace cílů                

a opatření Strategického plánu města Ostravy              

pro sport 2017 - 2025 

Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru 

školství a sportu 
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RM_M 19 ITI ostravské aglomerace - výzva k předkládání 

projektových záměrů 

Ing. Václav Palička, vedoucí odboru 

strategického rozvoje 

RM_M 20 Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě             

o dílo č. 2794/2018/OI/VZKÚ ze dne 27.7.2018 

ke stavbě "Dětské dopravní hřiště ZŠ Bílovecká" 

Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 21 Návrh na vyřazení nedokončeného 

dlouhodobého hmotného majetku z evidence 

odboru školství a sportu 

Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru 

školství a sportu 

RM_M 22 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru          

do vlastnictví Knihovny města Ostravy, 

příspěvková organizace 

Mgr. Miroslava Sabelová, ředitelka 

Knihovny města Ostravy, příspěvková 

organizace 

RM_M 23 Návrh na uzavření Smlouvy o zpracování 

osobních údajů se společností POLAR               

televize s. r. o. 

Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí 

odboru legislativního a právního 

RM_M 24 Souhlas s podáním žádosti o dotaci z prostředků 

Moravskoslezského kraje v rámci vyhlášených 

dotačních podmínek programu "Ozdravné pobyty 

pro děti předškolního věku" 

Richard Vereš, starosta městského 

obvodu Slezská Ostrava 

RM_M 25 Návrh na naložení s přebytečným                                

a neupotřebitelným majetkem statutárního města 

Ostravy v užívání Městské policie Ostrava 

Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské 

policie Ostrava 

RM_M 26 Předchozí souhlas rady města k nabytí 

nemovitostí do majetku města 

Ing. arch. Cyril Vltavský, MPA, 

vedoucí útvaru hlavního architekta            

a stavebního řádu 

RM_M 27 Schválení objednávek v rámci akce "Ostrava           

v Praze" 

Mgr. Barbora Stankušová, vedoucí 

odboru kultury a volnočasových aktivit 

RM_M 28 Návrh na záměr města pronajmout část pozemku 

v k.ú. Mošnov, obec Mošnov Návrh na záměr 

města pronajmout pozemek v k.ú. Heřmanice, 

obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 29 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce - 

ARCHITECTURA, z.s. 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 30 Návrh na souhlas s umístěním kabelového vedení 

NN včetně rozpojovací a pojistkové skříně                

a uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, 

a.s. 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 
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RM_M 31 Návrh na souhlas se vstupem na pozemek                 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy                  

za účelem provedení inženýrsko-geologického 

vrtu pro společnost Báňské projekty Ostrava, a.s. 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 32 Návrh na zřízení věcného břemene a služebností, 

návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného 

břemene a smluv o zřízení služebností                   

pro GasNet, s.r.o., pro Ředitelství silnic a dálnic 

ČR, návrh na zrušení části usnesení, zřízení 

služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení 

služebnosti pro DIAMO, státní podnik 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 33 Úprava rozpočtu Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru 

financí a rozpočtu 

RM_M 34 Poptávkové řízení na výběr poskytovatele úvěru 

pro městský obvod Poruba ve výši 300 mil. Kč 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru 

financí a rozpočtu 

RM_M 35 Návrh na souhlas ke stavbám na pozemcích               

v katastrálním území obce Ostrava, jako 

vlastníka sousedních nemovitostí 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

RM_M 36 Návrh dodatku č. 26 ke Směrnici č. 1/2007                

pro nakládání s finančními prostředky, postupy  

v účetnictví a další ustanovení s účinností           

od 19. 6. 2019 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru 

financí a rozpočtu 

RM_M 37 Návrh na záměr města neprodat nemovitou věc  

v k.ú. Svinov, obec Ostrava a návrh na záměr 

města pronajmout nemovitou věc v k.ú. Svinov, 

obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 38 Návrh na uzavření nájemních smluv                           

k pozemkům v k. ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 39 Návrh na souhlas s umístěním stav. objektů, 

uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti, nájemních smluv 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 40 Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí  

o zřízení služebnosti se společnostmi Asental 

Zenith s.r.o. a Ostravské vodárny a kanalizace 

a.s. 

 

 

 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 
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RM_M 41 Návrh na souhlas s umístěním stavebních                

a inženýrských objektů do pozemků                         

ve vlastnictví SMO, návrh na uzavření smluv                

o budoucích smlouvách o zřízení služebností, 

návrh na uzavření nájemní smlouvy a smlouvy              

o budoucí smlouvě darovací s H - Zone, s.r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 42 Návrh na uzavření smlouvy o outsourcingu                

s příspěvkovou organizací Domov pro seniory 

Kamenec a společností OVANET a.s. 

Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí 

odboru projektů IT služeb                              

a outsourcingu 

RM_M 43 Partnerská smlouva o partnerství městského 

obvodu Poruba a spolku S.T.O.P., z.s.,                    

v pokračování realizace projektu Mikrojesle 

Hvězdička 

Ing. Lucie Baránková Vilamová, 

Ph.D., starostka městského obvodu 

Poruba 

RM_M 44 Předchozí souhlas rady města ke smlouvám              

o spolupráci 

Ing. Lucie Baránková Vilamová, 

Ph.D., starostka městského obvodu 

Poruba 

RM_M 45 Akční plán k implementaci Programu zlepšování 

kvality ovzduší Aglomerace 

Ostrava/Karviná/Frýdek-CZ08A 

Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, 

vedoucí odboru ochrany životního 

prostředí 

RM_M 46 Žádost o souhlas s napojením odpadních vod ze 

zájmového území v rámci stavby 

„Odkanalizování města Rychvald, II. stavba – 

kanalizace Dolní Podlesí" na ČOV Michálkovice 

Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, 

vedoucí odboru ochrany životního 

prostředí 

RM_M 47 Přehled písemností adresovaných radě města             

a zastupitelstvu města 

Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí 

odboru legislativního a právního 

RM_M 48 Návrh na souhlas s užíváním veřejné zeleně              

a veřejného prostranství, návrh na záměr města 

pronajmout část pozemku v k. ú. Heřmanice            

a nepronajmout v k. ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 49 Návrh prominout či neprominout smluvní pokutu 

vyplývající z uzavřené nájemní smlouvy                    

s fyzickými osobami 

Návrh na uzavření dohody o bezesmluvním 

užívání k částem nemovitosti v k.ú. Krásné Pole, 

obec Ostrava s fyzickými osobami 

 

 

 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 
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RM_M 50 Převedení vlastnictví projektové dokumentace 

zajištěné Městskou nemocnici Ostrava, 

příspěvková organizace a její následné účetní 

zaúčtování na odbor investiční magistrátu 

Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 51 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem 

pozemků v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 52 Návrh na souhlas s umístěním inženýrských sítí 

do pozemků ve vlastnictví SMO a návrh                  

na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě                  

o zřízení věcného břemene pro společnost Veolia 

Energie ČR, a.s. 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 53 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru            

do vlastnictví právnické osoby Čtyřlístek - 

centrum pro osoby se zdravotním postižením 

Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631808, 

se sídlem Hladnovská 751/119, 71200 Ostrava - 

Muglinov 

PhDr. Svatopluk Aniol, ředitel 

Čtyřlístku - centra pro osoby                      

se zdravotním postižením Ostrava, 

příspěvkové organizace 

RM_M  54 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů           

do vlastnictví 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 55 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru            

do vlastnictví Střediska volného času Korunka, 

Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková 

organizace 

Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru 

školství a sportu 

Mgr. Jana Secová, ředitelka Střediska 

volného času Korunka, Ostrava - 

Mariánské Hory, příspěvková 

organizace 

Seznam materiálů zvláštní povahy: 

Číslo 

Materiálu 

Věc Předkládá 

RM_MZP 1 Návrh na poskytnutí odměny za rok 2018 řediteli 

příspěvkové organizace zřízené statutárním 

městem Ostrava v oblasti sociální péče 

Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek 

primátora 

RM_MZP 2 Zpětvzetí žalob ve věci exekučního řízení Günter 

Steuer, z důvodu potvrzení příklepu Krajským 

soudem v Ostravě 

Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí 

odboru legislativního a právního 
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RM_VZ 1 Provedení opravy hydraulického výtahu nosnosti 

5 t, nainstalovaného v pavilonu A výstaviště             

na Černé louce 3235 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

RM_VZ 2 Veřejná zakázka "Transformace Domova 

Barevný svět II - TDS+BOZP, poř. č. 57/2019 

Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí 

odboru investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru 

veřejných zakázek a kapitálových 

účastí 

RM_VZ 3 Veřejná zakázka "Odkanalizování jižní části 

Svinova - pasportizace a monitoring", poř. č. 

086/2019 

Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí 

odboru investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru 

veřejných zakázek a kapitálových 

účastí 

RM_VZ 4 Veřejná zakázka "Oprava kanalizace a vodovodu 

v areálu Městské nemocnice Ostrava", poř. č. 

102/2019 

Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí 

odboru investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru 

veřejných zakázek a kapitálových 

účastí 

RM_VZ 5 Veřejná zakázka "EXPO REAL Mnichov 2019", 

poř. č. 113/2019 

Ing. Václav Palička, vedoucí odboru 

strategického rozvoje 

Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru 

veřejných zakázek a kapitálových 

účastí 

 

Organizační záležitosti 

 

 

 

 

 ________________________________  

Ing. Tomáš Macura, MBA 

primátor 


