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Pozvánka 

                                                                                                                               Ostrava 14.12.2018 

Pozvánka  
na 7. schůzi rady města  
konanou dne 18.12.2018 

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 Úhrada za dálkové kreditování frankovacích 

strojů 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

RM_M 2 Návrh na záměr města neprodat pozemek v k. ú. 

Nová Ves u Ostravy a návrh na záměr města 

neprodat části pozemku v k. ú. Hošťálkovice, vše 

obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 3 Žádost Národního divadla moravskoslezského,  

p. o., o změnu podmínek čerpání poskytnutého 

účelového příspěvku na rekonstrukci DJM 

Nekvasil Jiří, ředitel Národního 

divadla moravskoslezského, 

příspěvková organizace 

RM_M 4 Návrh na souhlas vlastníka pozemků                              

s provedením stavby v k. ú. Mošnov, obec 

Mošnov a v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice,              

pro Ostrava Airport Multimodal Park s. r. o. 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 5 Návrh na souhlas s umístěním přípojek, uzavření 

smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti            

a nájemních smluv 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 6 Návrh na souhlas s umístěním stavby, uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

se společností OVANET a.s. a Česká 

telekomunikační infrastruktura a.s. 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 7 Návrh na uzavření smluv 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 8 Návrh na souhlas s rekonstrukcí mostní 

konstrukce na pozemcích ve vlastnictví SMO, 

návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě           

o zřízení služebnosti a návrh na uzavření 

smlouvy o výpůjčce s Moravskoslezským 

krajem, Správou silnic Moravskoslezského kraje, 

příspěvkovou organizací 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 9 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného 

břemene-služebnosti k pozemkům ve vlastnictví 

ŘSD, pro statutární město Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 10 Návrh na záměr města nepronajmout část 

pozemku v k.ú. Kunčice nad Ostravicí, obec 

Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 11 Návrh dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ev. č. 

2500/2018/MJ na pronájem jednotky č. 3037/5              

v domě na ul Horní 3037/110, Ostrava-Bělský 

Les  

Návrh dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ev. č. 

3638/2017/MJ na pronájem jednotky č. 3039/106 

v domě na ul. Horní 3039/114, Ostrava-Bělský 

Les 

Návrh dodatku č. 4 k nájemní smlouvě ev. č. 

1579/2013/MJ na pronájem bytu č. 4 v domě          

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

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 12 Návrh na svěření pozemků v k. ú. Krásné Pole             

a Slezská Ostrava, městským obvodům, návrh  

na odejmutí pozemku v k.ú. Martinov, 

městskému obvodu Plesná a svěření městskému 

obvodu Martinov 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 13 Návrh na předání vodohospodářského majetku 

statutárního města Ostravy do nájmu společnosti 

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. a záměr 

pronájmu vodohospodářských staveb                        

ve vlastnictví statutárního města Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 14 Návrh města uzavřít smlouvu o nájmu a dodávce 

elektrické energie v k.ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 15 Návrh na souhlas ke stavbě na pozemku                 

v katastrálním území obce Ostrava, jako 

vlastníka sousední nemovitosti 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí 

odboru hospodářské správy 
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RM_M 16 Návrh na uzavření "Smluv o zřízení služebnosti" 

v souvislosti se stavbou "Kanalizace Folvarek, II. 

etapa" - část 1 

Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 17 Návrh na uzavření "Smluv o zřízení služebnosti" 

v souvislosti se stavbou "Kanalizace Folvarek, II. 

etapa" - část 2 

Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 18 Příprava projektů v rámci Programu prevence 

kriminality 2019 

Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí 

odboru sociálních věcí                             

a zdravotnictví 

RM_M 19 Návrh na změnu podmínek čerpání a vyúčtování 

příspěvků poskytnutých příspěvkové organizaci 

v sociální oblasti 

Mgr. Bc. Vojtěch Curylo, DiS., 

ředitel Domova Slunovrat, Ostrava - 

Přívoz, příspěvková organizace 

RM_M 20 Zahájení přípravy a podání přihlášky do soutěže 

Ministerstva práce a sociálních věcí ČR s 

názvem "Obec přátelská seniorům" pro rok 2019 

Ing. Zuzana Ožanová, starostka 

městského obvodu Moravská Ostrava 

a Přívoz 

RM_M 21 Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci              

pro projekt "Pod jednou střechou" v rámci 

operačního programu INTERREG V-A Česká 

republika - Polsko 

Ing. Zuzana Ožanová, starostka 

městského obvodu Moravská Ostrava 

a Přívoz 

RM_M 22 Návrh na podání žádosti o dotaci z Operačního 

programu Životní prostředí pro projekt 

"Energetické úspory - ZŠO, Gebauerova, 

odloučené pracoviště Ibsenova" 

Ing. Zuzana Ožanová, starostka 

městského obvodu Moravská Ostrava 

a Přívoz 

RM_M 23 Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci             

pro projekt "Senioři poznávají Ostravu                          

a Ratiboř"              v rámci operačního programu 

INTERREG V-A Česká republika - Polsko 

Ing. Zuzana Ožanová, starostka 

městského obvodu Moravská Ostrava 

a Přívoz 

RM_M 24 Projednání  návrhu  usnesení  Správní rady 

spolku  Řemeslný  inkubátor z.s. 

Ing. Václav Palička, vedoucí odboru 

strategického rozvoje 

RM_M 25 Projednání návrhu rozpočtu a plánu činností 

zájmového sdružení právnických osob 

TROJHALÍ KAROLINA na rok 2019 spolu                

s odvoláním a volbou člena dozorčí rady 

Ing. Václav Palička, vedoucí odboru 

strategického rozvoje 

RM_M 26 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě                

o dílo č. 0637/2018/OI/VZKÚ ze dne 02.03.2018 

na realizaci stavby "Posílení vodovodu ul.                

Na Rovince, DN 300" v k.ú. Hrabová, obec 

Ostrava 

Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí 

odboru investičního 
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RM_M 27 Odpisový plán na rok 2019 Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 28 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty doc. Ing. 

Ivety Vozňákové, Ph.D., členky zastupitelstva 

města, a RNDr. Jiřiny Kábrtové, ředitelky 

Ostravského muzea, p.o., do Japonska (Ósaka) 

ve dnech 16.-28.11.2018 

doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D., 

členka zastupitelstva města 

RNDr. Jiřina Kábrtová, ředitelka 

Ostravského muzea, příspěvková 

organizace 

RM_M 29 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Jana 

Žemly, ředitele Janáčkovy filharmonie Ostrava, 

p.o., do Polska ve dnech 14.-19.11.2018 

Mgr. Jan Žemla, ředitel Janáčkovy 

filharmonie Ostrava, příspěvková 

organizace 

RM_M 30 Objednávka realizace bezpečného připojení                 

do Metropolitní sítě včetně realizace wi-fi 

Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí 

odboru projektů IT služeb                          

a outsourcingu 

RM_M 31 Návrh dodatku č. 34 ke Smlouvě na poskytování 

služeb elektronických komunikací se společností 

OVANET a.s. 

Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí 

odboru projektů IT služeb                          

a outsourcingu 

RM_M 32 Dodatek č. 6 ke smlouvě o poskytování služeb 

technické podpory provozu a rozvoje 

informačního systému e-spis se společností ICZ 

a.s. a se společností OVANET a.s. 

Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí 

odboru projektů IT služeb                          

a outsourcingu 

RM_M 33 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů             

do vlastnictví právnické osoby Dětské centrum 

Domeček, příspěvková organizace, IČO 

70631956, se sídlem Jedličkova 1025/5, 700 30 

Ostrava – Zábřeh 

 

Mgr. Jana Schikorová, ředitelka 

Dětského centra Domeček, 

příspěvková organizace 

RM_M 34 Návrh na odpis nedobytných pohledávek 

právnické osoby Městská nemocnice Ostrava, 

IČO 00635162, se sídlem Nemocniční 898/20a, 

728 80 Ostrava 

MUDr. Petr Uhlig, ředitel Městské 

nemocnice Ostrava, příspěvková 

organizace 

RM_M 35 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 36 Předchozí souhlas rady k nabytí nemovitostí            

do majetku města 

Ing. arch. Cyril Vltavský, MPA, 

vedoucí útvaru hlavního architekta            

a stavebního řádu 

RM_M 37 Poskytnutí finančního daru společnosti KOLA 

PRO AFRIKU o.p.s. na podporu financování 

prodloužení životnosti darovaných kol pro děti              

v Gambii 

Mgr. Barbora Stankušová, vedoucí 

odboru kultury a volnočasových 

aktivit 

RM_M 38 Návrh na souhlas s podáním žádostí o dotaci                

z Integrovaného regionálního operačního 

programu pro projekty "Modernizace učebny 

fyziky-chemie"; "Univerzální přírodovědná 

učebna při ZŠ Chrustova 24, Slezská Ostrava"              

a "Univerzální přírodovědná učebna" 

Richard Vereš, starosta městského 

obvodu Slezská Ostrava 

RM_M 39 Návrh na podání žádosti o dotaci z programu 

INTERREG V-A Slovenská republika - Česká 

republika pro projekt "Se seniory od Ostravy             

po Čadcu" 

Ing. Zuzana Ožanová, starostka 

městského obvodu Moravská Ostrava 

a Přívoz 

RM_M 40 Návrh na uzavření smluv o zajištění údržby  Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., 

MBA, vedoucí odboru ochrany 

životního prostředí 

RM_M 41 Poskytnutí účelové investiční a neinvestiční 

dotace z Fondu životního prostředí města 

Ostravy na vybudování ubikace pro vydry říční       

v záchranné stanici Bartošovice 

Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., 

MBA, vedoucí odboru ochrany 

životního prostředí 

RM_M 42 Pověření členek zastupitelstva města paní Ing. 

Lucie Baránkové Vilamové, Ph.D., paní Ing. 

Hany Tichánkové a Ing. Jany Vajdíkové,                    

k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu 

vstupují do manželství, a stanovení užívání 

závěsného odznaku se státním znakem České 

republiky při významných příležitostech                     

a občanských obřadech ve správním obvodu 

statutárního města Ostravy těmito členkami 

zastupitelstva města a náměstky primátora 

statutárního města Ostravy 

 

 

Ing. Marcela Trojáková, vedoucí 

odboru vnitřních věcí 
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RM_M 43 Návrh zrušit usnesení RM č. 00248/RM1822/5 

ze dne 4. 12. 2018 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

 

 

 

 

Seznam materiálů zvláštní povahy: 

Číslo 

Materiálu 

Věc Předkládá 

RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady obchodní 

společnosti Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o. 

Ing. Tomáš Výtisk, jednatel 

společnosti 

Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru 

veřejných zakázek a kapitálových 

účastí 

RM_MZP 1 Návrh na jmenování Mgr. Michala Mariánka 

ředitelem Domova pro seniory Iris, Ostrava-

Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČO: 

70631824 

Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek 

primátora 

RM_VZ 1 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření smlouvy o dílo pro stavbu “Oprava 

kanalizace v ul. Gurťjevova - PD” 

Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí 

odboru investičního 

RM_VZ 2 Veřejná zakázka "Oprava tlakové stanice - 

Plzeňská", poř. č. 250/2018 

Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí 

odboru investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru 

veřejných zakázek a kapitálových 

účastí 

RM_VZ 3 Veřejná zakázka "Oprava tlakové stanice - Rtm. 

Gucmana", poř. č. 247/2018 

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 "Rekonstrukce vodovodu - ul. 

Martinovská", poř. č. 238/2018 

Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí 

odboru investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru 

veřejných zakázek a kapitálových 

účastí 

RM_VZ 5 Veřejná zakázka "Hrušov - dostavba kanalizace 

v lok. Za Tratí a rekonstrukce vodovodu ul. 

Divišova (PD+AD+IČ)", poř. č. 226/2018 

Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí 

odboru investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru 

veřejných zakázek a kapitálových 

účastí 

RM_VZ 6 Veřejná zakázka "Transformace Domova                 

Na Liščině II. (TDS+BOZP)", poř. č. 163/2018 

Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí 

odboru investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru 

veřejných zakázek a kapitálových 

účastí 

RM_VZ 7 Veřejná zakázka "Rekonstrukce a prodloužení 

ulice Thomayerova", poř. č. 270/2018 

Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí 

odboru investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru 

veřejných zakázek a kapitálových 

účastí 

RM_VZ 8 Úklid garáží MMO na ul. Pašerových v Ostravě - 

Mariánských Horách 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

RM_VZ 9 Koncese malého rozsahu "Provozování 

bikesharingu v Ostravě", poř. č. 282/2018 

Ing. Václav Palička, vedoucí odboru 

strategického rozvoje 

Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru 

veřejných zakázek a kapitálových 

účastí 

RM_VZ 10 Návrh smlouvy na dodávku rozhraní                            

pro integraci systému Radnice VERA                         

na elektronickou spisovou službu eSpis   

definovaného podle Národního standardu                      

pro elektronické spisové služby 

Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí 

odboru projektů IT služeb                          

a outsourcingu 

RM_VZ 11 Smlouva o poskytování služby videokonference 

se spol. K2 atmitec s.r.o. 

Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí 

odboru projektů IT služeb                          

a outsourcingu 

 

 

 

 

 



Statutární město Ostrava 
primátor 
 

 
8/8   

Pozvánka 

RM_VZ 12 VZMR Pořízení modulu GDPR a technická 

podpora v IS Ginis 

Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí 

odboru projektů IT služeb                          

a outsourcingu 

RM_VZ 13 Veřejná zakázka "Spojovací mosty, sloupy                     

a překlady - MNO, H1, H2, H3", poř. č. 

303/2018 

Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí 

odboru investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru 

veřejných zakázek a kapitálových 

účastí 

 

 

Organizační záležitosti 

 

 

 

 

 

 ________________________________  

Ing. Tomáš Macura, MBA 

primátor 


