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                                                                                                                               Ostrava 08.11.2019 

Pozvánka  
na 39. schůzi rady města  
konanou dne 12.11.2019 

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 Povolení výjimek ze stavebních uzávěr kolem 

SDD "Kutací jáma č. 17", "Kutací jáma                 

č. 20", "Albert" v k.ú. Hrušov a "Kutací jáma 

č. 4"            v k.ú. Muglinov 

Ing. arch. Cyril Vltavský, MPA, 

vedoucí útvaru hlavního architekta            

a stavebního řádu 

RM_M 2 Zpráva ze 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. Radim Babinec, náměstek 

primátora 

Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D., 

náměstkyně primátora 

Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek 

primátora 

RM_M 3 Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě          

o dílo a smlouvě příkazní                                       

č. 1259/2014/OI/LPO ke stavbě "Cyklistické 

řešení ul. Na Rovince" v k.ú. Hrabová 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí odboru 

investičního 

RM_M 4 Návrh na udělení souhlasu s vyřazením              

a likvidací neupotřebitelné movité věci 

svěřené k hospodaření právnické osobě 

Národní divadlo moravskoslezské, 

příspěvková organizace 

Jiří Nekvasil, ředitel Národního 

divadla moravskoslezského, 

příspěvková organizace 

RM_M 5 Návrh na uzavření Memoranda o vzájemné 

spolupráci s Ostravskou univerzitou                       

k projektu "SMART technologie                             

pro zvyšování kvality života ve městech                  

a regionech" 

Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí 

odboru sociálních věcí                         

a zdravotnictví 

RM_M 6 Návrh koupit pozemek v k.ú. Kunčice                 

nad Ostravicí, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 
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RM_M 7 Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě 

do pozemku ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy a návrh na uzavření smlouvy                     

o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

se společností GasNet, s.r.o., jako budoucím 

oprávněným a společností Palác Slavíkova 

s.r.o., jako investorem 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 8 Návrh na uzavření dodatků č. 1 ke smlouvám 

o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

a návrh na uzavření dohod o zrušení 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 

RM_M 9 Návrh na záměr města prodat nemovité věci             

v k. ú. Výškovice u Ostravy a v k.ú. Zábřeh 

nad Odrou, obec Ostrava, návrh na záměr 

města neprodat část nemovité věci v k.ú. 

Bobrovníky, obec Hlučín 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 10 Žádost o mimořádnou dotaci spolku Sdružení 

sportovních klubů Vítkovice, z.s. 

Ing. Sylva Sládečková, vedoucí 

odboru školství a sportu 

RM_M 11 Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci 

pro projekt "Pod pora volnočasových aktivit 

seniorů v MOaP v roce 2020" 

Ing. Zuzana Ožanová, starostka 

městského obvodu Moravská Ostrava 

a Přívoz 

RM_M 12 Zahájení přípravy projektu a podání žádosti          

o dotaci na projekt „Kulturní akce v městském 

obvodě Stará Bělá, konané v roce 2020“ 

RNDr. Mojmír Krejčíček, starosta 

městského obvodu Stará Bělá 

RM_M 13 Ukončení smlouvy o vzájemné součinnosti  

při pronájmu bytů zaměstnancům Městské 

policie Ostrava evidenční číslo 2348/2011/MP 

Ing. Miroslav Plaček, ředitel Městské 

policie Ostrava 

RM_M 14 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Mgr. 

Jany Secové, ředitelky Střediska volného času 

Korunka, p.o., do Švýcarska (St. Gallen)                 

ve dnech 25.- 28.10.2019 

Mgr. Jana Secová, ředitelka Střediska 

volného času Korunka, příspěvková 

organizace 

RM_M 15 Uzavření Dodatku č. 1 Dohody o úpravě 

vzájemných práv a povinností vlastníků 

vodovodů provozně souvisejících 

Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, 

vedoucí odboru ochrany životního 

prostředí  

RM_M 16 Výjimka z Generelu veřejného osvětlení 

statutárního města Ostravy 

Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí 

odboru dopravy 
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RM_M 17 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty                  

Ing. Tomáše Macury, MBA, primátora,                   

a Mgr. Zuzany Bajgarové, náměstkyně 

primátora, do SRN (Mnichov) ve dnech              

06.- 09.10.2019 

Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor 

Mgr. Zuzana Bajgarová, náměstkyně 

primátora 

RM_M 18 Úprava rozpočtu Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru 

financí a rozpočtu 

RM_M 19 Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě   

o dílo z důvodu vzniku méněprací a víceprací 

v rámci stavby "Nová izolace v útulku pro psy 

v Třebovicích" 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí odboru 

investičního 

RM_M 20 Souhlas s přijetím dotace z programu 

Regenerace veřejných prostranství                        

na sídlištích pro projekt Regenerace sídliště 

Hrabůvka - 2. etapa, Zeleň Savarin 

Bc. Martin Bednář, starosta 

městského obvodu Ostrava-Jih 

RM_M 21 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě             

o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti                 

a návrh na zřízení služebnosti a uzavření 

smlouvy o zřízení služebnosti 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 22 Návrh na záměr města prodat nemovité věci           

v k.ú. Vřesina u Bílovce, obec Vřesina 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 23 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce                

na část pozemku v k. ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava s příspěvkovou organizací 

Centrum kultury a vzdělávání Moravská 

Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 24 Návrh na vydání předchozího souhlasu rady 

města s uzavřením nájemní smlouvy na část 

nemovitosti v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava 

pro městský obvod Vítkovice 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 25 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě             

o dílo č. 3727/2018/OI/VZKU ze dne 

18.12.2018 ke stavbě "Rekonstrukce 

kanalizace v ulici 1. máje u plynojemu MAN" 

v k.ú. Mariánské Hory a k.ú. Moravská 

Ostrava 

 

 

 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí odboru 

investičního 
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RM_M 26 Návrh na uzavření "Smlouvy nájemní"                     

v souvislosti se stavbou "Dostavba kanalizace 

v ul. Na Svém" zahrnutou do kapitálového 

rozpočtu statutárního města Ostravy 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí odboru 

investičního 

RM_M 27 Návrh na uzavření "Smlouvy nájemní"                

a "Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti" v souvislosti se stavbou 

"Odkanalizování jižní části Svinova" 

zahrnutou do rozpočtu statutárního města 

Ostravy 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí odboru 

investičního 

RM_M 28 Udělení předchozího souhlasu organizaci 

PLATO Ostrava, p.o., s nabytím movitých 

věcí 

Mgr. Marek Pokorný, ředitel PLATA 

Ostrava, příspěvková organizace 

RM_M 29 Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě                 

č. 2498/2018/OŽP/VZKÚ 

Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, 

vedoucí odboru ochrany životního 

prostředí 

RM_M 30 Návrh dodatku č. 7 ke smlouvě                                 

č. 0039/2017/MP/LPO o poskytování služeb 

elektronických komunikací 

Ing. Miroslav Plaček, ředitel Městské 

policie Ostrava 

RM_M 31 Objednávka na zajištění služeb nezbytných 

pro výrobu, instalaci a deinstalaci areálu 

SametOVA na Masarykově náměstí ve dnech 

15. - 18. 11. 2019 

Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí 

odboru kancelář primátora 

RM_M 32 Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční 

dotace Slezskému železničnímu spolku                  

ve výši 20 tis. Kč 

Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí 

odboru dopravy 

 

RM_M 33 Předchozí souhlas rady města k nabytí 

nemovitostí do majetku města 

Ing. arch. Cyril Vltavský, MPA, 

vedoucí útvaru hlavního architekta            

a stavebního řádu 
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Seznam materiálů zvláštní povahy: 

 

Číslo 

Materiálu 

Věc Předkládá 

RM_VZ 1 Výměna koberců v objektu TANDEM, MSIC 

a.s., Technologická 373/4, Ostrava Pustkovec 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

RM_VZ 2 Provedení stavebních úprav ve III. NP objektu 

TANDEM v areálu Moravskoslezského 

inovačního centra a.s. v Ostravě Pustkovci 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

RM_VZ 3 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. Jan Šrámek, vedoucí odboru 

investičního 

RM_VZ 4 Návrh na zadání veřejné zakázky malého 

rozsahu a uzavření Smlouvy o dílo a smlouvy 

příkazní na zajištění projektových dokumentací 

a inženýrské činnosti "Rekonstrukce VO 

Ostrava - Zárubek" 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí odboru 

investičního 

RM_VZ 5 Soutěž o návrh "Památník válečných veteránů", 

poč. č. 60/2019 

Ing. arch. Cyril Vltavský, MPA, 

vedoucí útvaru hlavního architekta             

a stavebního řádu 

Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru 

veřejných zakázek a kapitálových 

účastí 

RM_VZ 6 Veřejná zakázka "Sportovní hala Nová Bělá", 

poř.č. 203/2019 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí odboru 

investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru 

veřejných zakázek a kapitálových 

účastí 
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RM_VZ 7 Veřejná zakázka "Úpravna vody Nová Ves - 

výměna plynových kotlů", poř. č. 180/2019 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí odboru 

investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru 

veřejných zakázek a kapitálových 

účastí 

 

 

 

Organizační záležitosti 

 

 

 

 

 ________________________________  

Ing. Tomáš Macura, MBA 

primátor 


