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                                                                                                                                Ostrava 01.03.2019 

Pozvánka  
na 14. schůzi rady města  
konanou dne 05.03.2019 

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 Schválení přípravy projektu Dostupné bydlení 

ve městě Ostrava v rámci Operačního programu 

Zaměstnanost 

Mgr. Jaroslava Rovňáková,  

vedoucí odboru sociálních věcí  

a zdravotnictví 

RM_M 2 Návrh na uzavření dodatku č. 1 pojistné 

smlouvy č. 706-59322-12 o škodovém pojištění 

majetku a odpovědnosti podnikatelů 

Ing. Lukáš Jančálek,  

vedoucí odboru financí a rozpočtu 

RM_M 3 Kritéria k hodnocení návrhů na ocenění 

žákovská osobnost a žákovský kolektiv             

u příležitosti Dne dětí 2019 

Ing. Sylva Sládečková,  

vedoucí odboru školství a sportu 

RM_M 4 Návrh na vyřazení a likvidaci 

neupotřebitelného movitého majetku 

statutárního města Ostravy svěřeného               

k hospodaření Středisku volného času Korunka, 

Ostrava - Mariánské Hory, p.o. 

Mgr. Jana Secová,  

ředitelka Střediska volného času 

Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, 

p.o. 

Ing. Sylva Sládečková,  

vedoucí odboru školství a sportu 

RM_M 5 Návrh na převzetí kanalizací městského obvodu 

Stará Bělá, na předání vodohospodářského 

majetku do nájmu spol. Ostravské vodárny         

a kanalizace a.s. a záměr pronájmu 

Ing. Ladislav Rožnai,  

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 6 Návrh na uzavření "Smlouvy nájemní"              

v souvislosti se stavbou "Rekonstrukce             

a dostavba kanalizace v ul. Na Baranovci" 

zahrnutou do kapitálového rozpočtu 

statutárního města Ostravy 

Ing. Bohuslav Gembík,  

vedoucí odboru investičního 
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RM_M 7 Návrh na uzavření "Smluv o zřízení 

služebností" v souvislosti se stavbami 

uvedenými v rozpočtu statutárního města 

Ostravy 

Ing. Bohuslav Gembík,      

vedoucí odboru investičního 

RM_M 8 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 9 Návrh na uzavření smlouvy o outsourcingu        

s příspěvkovými organizacemi města                 

a společností Ovanet a.s. 

Ing. Mgr. Pavlína Durasová,  

vedoucí odboru projektů IT služeb  

a outsourcingu 

RM_M 10 Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám           

o outscourcingu IT s Ostravským muzeem, p.o., 

a spol. Ovanet a.s. ZŠ Výhledy p.o. a spol. 

Ovanet a.s. 

Ing. Mgr. Pavlína Durasová,  

vedoucí odboru projektů IT služeb  

a outsourcingu 

RM_M 11 Příprava projektu Ozdravné pobyty žáků 

porubských základních škol ve školním roce 

2019/2020 v rámci dotace z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje 

Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D., 

starosta městského obvodu Poruba 

RM_M 12 Ukončení projektu "Obec přátelská rodině 

2018“ 

Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D., 

starosta městského obvodu Poruba 

RM_M 13 Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro 

projekt "Moderní Gajdoška" v rámci 

Integrovaného regionálního operačního 

programu 

Ing. Zuzana Ožanová,  

starostka městského obvodu Moravská 

Ostrava a Přívoz 

RM_M 14 Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro 

projekt "Modernizace učeben" v rámci 

Integrovaného regionálního operačního 

programu 

Ing. Zuzana Ožanová,  

starostka městského obvodu Moravská 

Ostrava a Přívoz 

RM_M 15 Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro 

projekt "ZŠ Gen. Píky 13A" v rámci 

Integrovaného regionálního operačního 

programu 

Ing. Zuzana Ožanová,  

starostka městského obvodu Moravská 

Ostrava a Přívoz 

RM_M 16 Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro 

projekt "ZŠ Nádražní" v rámci Integrovaného 

regionálního operačního programu 

Ing. Zuzana Ožanová,  

starostka městského obvodu Moravská 

Ostrava a Přívoz 
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RM_M 17 Návrh na naložení s přebytečným                      

a neupotřebitelným majetkem v užívání 

Magistrátu města Ostravy 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala,  

vedoucí odboru hospodářské správy 

Ing. Mgr. Pavlína Durasová,  

vedoucí odboru projektů IT služeb  

a outsourcingu 

RM_M 18 Schválení přípravy projektu a podání žádosti      

o dotaci pro projekt "Zabezpečení péče              

o válečné hroby" v rámci Ministerstva obrany 

Mgr. Bc. Michal Bayer,  

vedoucí odboru kancelář primátora 

RM_M 19 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 

o zřízení služebnosti a smluv o zřízení 

služebnosti 

Ing. Ladislav Rožnai,  

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 20 Návrh na souhlas s umístěním podzemní 

kabelové přípojky NN a podzemního 

kabelového vedení NN včetně rozpojovací 

skříně, 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 

RM_M 21 Ukončení realizace projektu "MAP ORP 

Ostrava" v rámci Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání 

Ing. Václav Palička,  

vedoucí odboru strategického rozvoje 

Ing. Sylva Sládečková,  

vedoucí odboru školství a sportu 

RM_M 22 Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala,  

vedoucí odboru hospodářské správy 

RM_M 23 Odvolání vůči usnesení o zamítnutí 

předběžného opatření 

Mgr. Renata Kolková, MPA 

vedoucí odboru legislativního  

a právního 

RM_M 24 Úprava rozpočtu Ing. Lukáš Jančálek,  

vedoucí odboru financí a rozpočtu 

RM_M 25 Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dodávce tepelné 

energie, dodavatelské č. 70367 a odběratelské 

č. 0486/2009/HS/LPO ze dne 27.2.2009 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala,  

vedoucí odboru hospodářské správy 

RM_M 26 Návrh na uzavření Dohody o zrušení věcných 

břemen a smlouvy o zřízení služebnosti k 

pozemkům ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy v k. ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava, pro společnost New Karolina 

Shopping Center Development, s.r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai,  

vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 27 Návrh na zřízení služebnosti a uzavření 

smlouvy o zřízení služebnosti, 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 28 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, p.o. 

RM_M 29 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru 

do vlastnictví právnické osoby Domov pro 

seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, 

příspěvková organizace, IČO 70631824, se 

sídlem Rybářská 1223/13, 709 00 Ostrava - 

Mariánské Hory 

Mgr. Michal Mariánek,  

ředitel Domova pro seniory Iris, p.o. 

RM_M 30 Vystavení objednávky vůči spol. Vidaron a.s. 

na nákup tiskových zařízení 

Ing. Mgr. Pavlína Durasová,  

vedoucí odboru projektů IT služeb  

a outsourcingu 
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Seznam materiálů zvláštní povahy: 

Číslo 

Materiálu 

Věc Předkládá 

RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. 

Mgr. Jan Žemla,  

předseda představenstva společnosti 

Ing. Eva Seborská,  

vedoucí odboru veřejných zakázek  

a kapitálových účastí 

RM_VZ 1 Veřejná zakázka "Monitoring průtoků 

odlehčovacích komor - 1. etapa", poř. č. 

028/2019 

Ing. Bohuslav Gembík,  

vedoucí odboru investičního 

Ing. Eva Seborská,  

vedoucí odboru veřejných zakázek  

a kapitálových účastí 

RM_VZ 2 "Sanace a rekonstrukce kanalizace na území 

negativně ovlivněném hornickou činností na 

katastru města Ostravy - II.etapa, 

Odkanalizování Heřmanic, spádové oblasti ulic 

Vrbická a Záblatská, aktualizace DPS" - 

uzavření Smlouvy o dílo k veřejné zakázce 

malého rozsahu 

Ing. Bohuslav Gembík,  

vedoucí odboru investičního 

RM_VZ 3 Veřejná zakázka "Výstavba nové tramvajové 

smyčky Ostrava - Výstaviště (PD + IČ + AD)", 

poř. č. 30/2019 

Ing. Bohuslav Gembík,  

vedoucí odboru investičního 

Ing. Eva Seborská,  

vedoucí odboru veřejných zakázek  

a kapitálových účastí 

RM_VZ 4 Veřejná zakázka "Rekonstrukce vodovodu          

a kanalizace ul. Čs. legií a nám. Msgre. 

Šrámka", poř. č. 174/2018 

Ing. Bohuslav Gembík,  

vedoucí odboru investičního 

Ing. Eva Seborská,  

vedoucí odboru veřejných zakázek  

a kapitálových účastí 

RM_VZ 5 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 

RM_VZ 6 Veřejná zakázka "Dodávka tepelné energie - ul. 

U Dvoru, Podroužkova a Ostrčilova", poř. č. 

12/2019 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala,  

vedoucí odboru hospodářské správy 

Ing. Eva Seborská,  

vedoucí odboru veřejných zakázek  

a kapitálových účastí 
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RM_VZ 7 Veřejná zakázka "Okružní křižovatka Ostrava - 

Poruba, ul. Francouzská - Jilemnického náměstí 

(PD+AD+IČ)", poř. č. 15/2019 

Ing. Bohuslav Gembík,  

vedoucí odboru investičního 

Ing. Eva Seborská,  

vedoucí odboru veřejných zakázek  

a kapitálových účastí 

 

Organizační záležitosti 

 

 

 

 

 

 

 

 _______________________________  

Ing. Tomáš Macura, MBA 

primátor 

 

 

 

 

 


