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                                                                                                                               Ostrava 04.10.2019 

Pozvánka  
na 35. schůzi rady města  
konanou dne 08.10.2019 

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 svěření majetku městskému obvodu 

Polanka nad Odrou 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 2 Žádost o mimořádnou dotaci spolku Český 

horolezecký svaz 

Ing. Sylva Sládečková, vedoucí 

odboru školství a sportu 

RM_M 3 Žádost spolku Česká asociace amerického 

fotbalu, z.s. o rozšíření podmínek použití dotace 

plynoucí z Veřejnoprávní smlouvy                         

č. 1569/2019/ŠaS 

Ing. Sylva Sládečková, vedoucí 

odboru školství a sportu 

RM_M 4 Návrh na uzavření "Smluv o zřízení služebností" 

v souvislosti se stavbou "Cyklostezka ul. 

Želivského, Na Rovince" 

Ing. Radek Muťka, zastupující 

vedoucí odboru investičního 

RM_M 5 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. 

Martina Štěpánka, Ph.D., náměstka primátora, 

do SRN (Hamburk) ve dnech 21. - 22.09.2019 

Ing. Martin Štěpánek, Ph.D., 

náměstek primátora 

RM_M 6 Zpráva o hospodaření statutárního města 

Ostrava za 1. pololetí roku 2019 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru 

financí a rozpočtu 

RM_M 7 Návrh na udělení souhlasu s vyřazením                         

a likvidací neupotřebitelných movitých věcí 

svěřených k hospodaření právnické osobě 

Komorní scéna Aréna, příspěvková organizace 

Bc. et Bc. Jakub Tichý, ředitel 

Komorní scény Aréna, příspěvková 

organizace 

RM_M 8 Poskytnutí bezúročných zápůjček za účelem 

předfinancování výdajů na pořízení kotlů                  

v rámci dotačního programu "Kotlíkové dotace                

v Moravskoslezském kraji - 3. výzva" 

Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, 

vedoucí odboru ochrany životního 

prostředí 
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RM_M 9 Návrh na prodej havarovaného motorového 

vozidla 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

RM_M 10 Úprava rozpočtu Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru 

financí a rozpočtu 

RM_M 11 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 12 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,              

712 00 Ostrava - Muglinov 

PhDr. Svatopluk Aniol, ředitel 

Čtyřlístku - centra pro osoby se 

zdravotním postižením Ostrava, 

příspěvková organizace 

RM_M 13 Udělení předchozího souhlasu s uzavřením 

dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí nadačního 

příspěvku č. SME EPP 206_18 do vlastnictví 

právnické osoby Domov pro seniory Kamenec, 

Slezská Ostrava, příspěvková organizace, IČO: 

70631816 

Ing. Juraj Chomič, MBA, ředitel 

Domova pro seniory Kamenec, 

Slezská Ostrava, příspěvková 

organizace 

RM_M 14 Návrh na rozhodnutí o přebytečnosti movitého 

majetku a jeho vyřazení ze smlouvy o výpůjčce, 

návrh na uzavření dodatku č. 32 ke smlouvě                

o výpůjčce mezi statutárním městem Ostrava              

a Českou republikou - Hasičský záchranný sbor 

Moravskoslezského kraje a návrh na prodej 

přebytečné věci movité 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 15 Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě              

o dílo č.3365/2018/OI/VZKÚ ke stavbě 

"Rekonstrukce kanalizace ul. Cihelní, 1. etapa" 

Ing. Radek Muťka, zastupující 

vedoucí odboru investičního 

RM_M 16 Návrh na souhlas s umístěním stavby a uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti se společností OVANET a.s. 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 17 Návrh na souhlas s umístěním stavby a uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti s PODA a.s., návrh na zřízení 

služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení 

služebnosti s Dial Telecom, a.s. 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 
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RM_M 18 Udělení předchozího souhlasu zřizovatele                     

s nabytím darů do vlastnictví Zoologické 

zahrady a botanického parku Ostrava, 

příspěvkové organizace 

Ing. Václav Palička, vedoucí odboru 

strategického rozvoje 

RM_M 19 Žádosti o poskytnutí neinvestiční účelové dotace 

v oblasti kultury pro rok 2019 

Vladimír Polák, předseda komise 

kultury rady města 

RM_M 20 Žádost o udělení souhlasu s užitím heraldického 

znaku města Ostravy Vazební věznici Ostrava    

na čestném praporu 

Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí 

odboru kancelář primátora 

RM_M 21 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty 

Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., Mgr. Andrey 

Hoffmannové, Ph.D., a Mgr. Radima Babince, 

náměstků primátora, do SRN (Drážďany)                    

ve dnech 23.–26.10.2019 

Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí 

odboru kancelář primátora 

RM_M 22 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty 

Mgr. Jana Žemly, ředitele Janáčkovy 

filharmonie Ostrava, p.o., do Španělska                   

ve dnech 13.-17.10.2019 a Jižní Koreje ve dnech 

10.- 19.11.2019 

Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí 

odboru kancelář primátora 

RM_M 23 Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace                     

pro projekty Řízení Strategie ITI ostravské 

aglomerace 2014 - 2020 II. a Zprostředkující 

subjekt ITI ostravské aglomerace II. 

Ing. Václav Palička, vedoucí odboru 

strategického rozvoje 

Ing. Marcela Trojáková, MPA, 

vedoucí odboru vnitřních věcí 

RM_M 24 Schválení Registrace akce a Rozhodnutí                      

o poskytnutí dotace pro projekt "Energetické 

úspory - MŠO, Blahoslavova" v rámci 

Operačního programu Životní prostředí 2014 -

2020 

Ing. Zuzana Ožanová, starostka 

městského obvodu Moravská Ostrava 

a Přívoz 

RM_M 25 Posouzení a vyjádření k návrhu Smlouvy                 

o poskytnutí dotace pro projekt "RS – Ostrava, 

Fifejdy II – XI. etapa, část A" v rámci Programu 

regenerace veřejných prostranství na sídlištích          

v roce 2019 

Ing. Zuzana Ožanová, starostka 

městského obvodu Moravská Ostrava 

a Přívoz 

RM_M 26 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty 

pana Jiřího Nekvasila, ředitele Národního  

divadla moravskoslezského, p.o., do Francie 

(Štrasburk) a SRN (Karlsruhe) ve dnech 23.-

28.10.2019 

 

Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí 

odboru kancelář primátora 
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RM_M 27 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty 

RNDr. Jiřiny Kábrtové, ředitelky Ostravského 

muzea, p.o., do SRN (Drážďany) ve dnech 24. -

27.10.2019 

Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí 

odboru kancelář primátora 

RM_M 28 Návrh  na schválení objednávky na vyhodnocení 

a  valuaci  reklamního plnění společnosti  BDO 

Advisory, s.r.o. 

Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí 

odboru kancelář primátora 

RM_M 29 Návrh na uzavření Smlouvy o dílo a smlouvy 

příkazní ke stavbě "Stavební úpravy Jantarové 

stezky v k.ú. Martinov ve Slezsku" v k.ú. 

Martinov ve Slezsku 

Ing. Radek Muťka, zastupující 

vedoucí odboru investičního 

RM_M 30 Návrh na záměr města pronajmout a vypůjčit 

nemovité věci 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 31 Návrh na souhlas s umístěním podzemního 

vedení přípojky NN včetně přípojkové                 

a rozpojovací skříně 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 32 Souhlas s přenecháním předmětu pachtu - 

radniční bufet 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 33 Vybudování parku pro krátkodobý odpočinek v 

Petřkovicích 

Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, 

vedoucí odboru ochrany životního 

prostředí 

RM_M 34 Poskytnutí účelových neinvestičních dotací         

a příspěvků z Fondu pro děti ohrožené 

znečištěním ovzduší na ozdravné pobyty                     

v období od 1.11.2019 do 30.4.2020 

Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, 

vedoucí odboru ochrany životního 

prostředí 

RM_M 35 Návrh trvalkových záhonů na ul. Čapkova                 

a Těšínské (Mob Radvanice a Bartovice) 

Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, 

vedoucí odboru ochrany životního 

prostředí 

RM_M 36 Úprava Statutu Fondu životního prostředí města 

Ostravy 

Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, 

vedoucí odboru ochrany životního 

prostředí 
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RM_M 37 Žádost městského obvodu Hrabová o rozšíření 

účelu neinvestičního transferu na realizaci 

projektu "Obnova zeleně Šídlovec, Ostrava-

Hrabová - I. etapa" a poskytnutí finančních 

prostředků z Fondu životního prostředí města 

Ostravy městskému obvodu Polanka nad Odrou 

na realizaci projektu "Izolační zeleň - Polanka 

nad Odrou, část E" 

Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, 

vedoucí odboru ochrany životního 

prostředí 

RM_M 38 Návrh koupit pozemky v k.ú. Muglinov a v k.ú. 

Hrušov, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 39 Návrh na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 

statutárního města Ostravy společnosti Český 

volejbalový svaz s.r.o. na uspořádání 

Mistrovství Evropy ve volejbalu mužů 2021 

Ing. Sylva Sládečková, vedoucí 

odboru školství a sportu 

RM_M 40 Návrh koupit nemovitou věc v k.ú. Koblov, obec 

Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

 

 

 

Seznam materiálů zvláštní povahy: 

Číslo 

Materiálu 

Věc Předkládá 

RM_VZ 1 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

na provedení přestavby 2 ks plynových hořáků 

ve stávající plynové kotelně nainstalované                 

v pavilonu C v areálu výstaviště Černá louka 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

RM_VZ 2 Zpracování realizační zjednodušené projektové 

dokumentace "Sanace spodní stavby a poruch 

nadzemní části objektu VILLA TEREZA                    

v areálu Černá louka s.r.o." 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

RM_VZ 3 Vystavení objednávky na nákup magnetické pece 

vůči spol. DISKUS, spol. s r.o. 

Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí 

odboru projektů IT služeb                             

a outsourcingu 

RM_VZ 4 Vystavení objednávky vůči spol. CESAR 

TRADE, s.r.o. na nákup velkokapacitních 

tiskových zařízení 

Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí 

odboru projektů IT služeb                               

a outsourcingu 
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RM_VZ 5 "Oprava vodovodu ve Staré Bělé, ulice 

Mitrovická (TDS)" uzavření smlouvy příkazní            

k veřejné zakázce malého rozsahu 

Ing. Radek Muťka, zastupující vedoucí 

odboru investičního 

RM_VZ 6 Návrh na zadání veřejných zakázek malého 

rozsahu a uzavření smluvních vztahů                            

v souvislosti se stavbami odboru investičního 

zahrnutými do kapitálového rozpočtu 

statutárního města Ostravy pro rok 2019 

Ing. Radek Muťka, zastupující vedoucí 

odboru investičního 

RM_VZ 7 Veřejná zakázka "Obnova výpočetní techniky", 

poř. č. 94/2019 

Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí 

odboru projektů IT služeb                                       

a outsourcingu 

Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru 

veřejných zakázek a kapitálových 

účastí 

 

Organizační záležitosti 

 

 

 

 

 ________________________________  

Ing. Tomáš Macura, MBA 

primátor 


