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Pozvánka 

                          Ostrava 26.07.2019 

 

Pozvánka  
na 28. schůzi rady města  
konanou dne 30.07.2019 
 

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 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Andrey 

Hoffmannové, Ph.D., náměstkyně primátora,                     

a Ing. Zdeňka Nytry, člena rady města, do USA 

(Shreveport) ve dnech 23.- 28.06.2019 

Mgr. Andrea 

Hoffmannová, Ph.D., 

náměstkyně primátora 

RM_M 2 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 

RM_M 3 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, příspěvková 

organizace 

RM_M 4 Návrh přijmout dar vodovodního řadu a splaškové 

kanalizace a uzavřít darovací smlouvu s R. T., 

smlouvu o zřízení služebnosti s vlastníky pozemků 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 5 Návrh na udělení souhlasu s vyřazením a likvidací 

neupotřebitelné movité věcí svěřené k hospodaření 

právnické osobě Národní divadlo moravskoslezské, 

příspěvková organizace 

Jiří Nekvasil, ředitel 

Národního divadla 

moravskoslezského, 

příspěvková organizace 

RM_M 6 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 
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RM_M 7 Návrh na změnu Organizačního řádu magistrátu            

a návrh na úpravu Náplně činností komisí rady 

města pro volební období 2018 - 2022 

Mgr. Renata Kolková, 

MPA, vedoucí odboru 

legislativního a právního 

RM_M 8 Návrh na souhlas s umístěním stavby, uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti   

se společností Česká telekomunikační infrastruktura 

a.s. 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 9 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo  

z důvodu vzniku méněprací a víceprací v rámci 

stavby "Nová izolace v útulku pro psy                             

v Třebovicích" 

Ing. Bohuslav Gembík, 

vedoucí odboru 

investičního 

RM_M 10 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc 

červen 2019 

Mgr. Zdeněk Harazim, 

ředitel Městské policie 

Ostrava 

RM_M 11 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Zbyňka 

Pražáka, Ph.D., náměstka primátora, do Srbské 

republiky (Bělehrad) ve dnech 9. – 11. 7. 2019 

Ing. Zbyněk Pražák, 

Ph.D., náměstek 

primátora 

RM_M 12 Návrh na bezúplatný převod hmotného majetku 

zřizovatele do vlastnictví příspěvkových organizací 

a uzavření smluv o bezúplatném převodu 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, 

vedoucí odboru 

hospodářské správy 

RM_M 13 Návrh na uzavření smlouvy o právu provést stavbu 

a smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě, v souvislosti se stavbou 

"Rekonstrukce vodovodu a stok v lokalitě                  

K Salmovci" a Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě       

v souvislosti se stavbou "Prodloužení sběrače B         

do Radvanic" obě zahrnuté do rozpočtu statutárního 

města Ostravy 

Ing. Bohuslav Gembík, 

vedoucí odboru 

investičního 

RM_M 14 Návrh na uzavření "Smlouvy o smlouvě budoucí         

o zřízení služebnosti inženýrské sítě a Smlouvy 

nájemní" v souvislosti se stavbou "Odkanalizování 

jižní části Svinova" zahrnuté do rozpočtu 

statutárního města Ostravy 

Ing. Bohuslav Gembík, 

vedoucí odboru 

investičního 

RM_M 15 Návrh na uzavření "Smluv o zřízení služebností"          

v souvislosti se stavbou "Kanalizace Folvarek          

II. etapa" 

Ing. Bohuslav Gembík, 

vedoucí odboru 

investičního 

RM_M 16 Návrh na uzavření "Smluv o zřízení služebností"          

v souvislosti se stavbami zahrnutými do rozpočtu 

statutárního města Ostravy 

Ing. Bohuslav Gembík, 

vedoucí odboru 

investičního 

RM_M 17 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 
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RM_M 18 Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv             

o zřízení služebností pro společnost KILAV car 

wash, s.r.o. a fyzickou osobou, návrh na uzavření 

dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě                 

o zřízení věcného břemene pro společnost           

Gas Net, s.r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 19 Návrh na záměr města prodat nemovité věci               

v k.ú. Polanka nad Odrou, v k.ú. Krásné Pole           

a návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. 

Nová Bělá, vše obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 20 Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o zajištění provozu 

a podpory aplikace eSpis lite se společností 

OVANET a.s. 

Ing. Mgr. Pavlína 

Durasová, vedoucí 

odboru projektů IT služeb 

a outsourcingu 

RM_M 21 Návrh na záměr města prodat, neprodat a směnit 

nemovité věci v k.ú. Hrabová a v k.ú. Zábřeh nad 

Odrou, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 22 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci          

v k.ú. Svinov, v k.ú. Stará Plesná a v k.ú. Nová 

Bělá, vše obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 23 Návrh změnit usnesení zastupitelstva města                  

č. 0185/ZM1822/4, návrh nekoupit a koupit 

nemovité věci v k.ú. Mariánské Hory,                   

návrh nekoupit nemovitou věc v k.ú. Radvanice, 

obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 24 Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 

Slezskému železničnímu spolku ve výši 35 tis. Kč 

Ing. Břetislav Glumbík, 

vedoucí odboru dopravy 

RM_M 25 Návrh na svěření detektorů požáru a kouře Kidde 

10Y29 a detektorů oxidu uhelnatého městským 

obvodům Ostrava - Jih, Moravská Ostrava a Přívoz, 

Mariánské Hory a Hulváky 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 26 Návrh na rozhodnutí o neupotřebitelnosti a likvidaci 

movitých věcí statutárního města Ostravy 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 27 Návrh na záměr města nepronajmout části pozemků 

v k.ú. Svinov 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 28 Návrh na uzavření pachtovní smlouvy                

(Radniční bufet na Prokešově náměstí 8) 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 29 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10        

v bytovém domě na ul. Pobialova 875/8, Ostrava-

Moravská Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 
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RM_M 30 Návrh na souhlas s umístěním nadzemního vedení 

NN včetně jistící skříně na sloupu NN, uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a smlouvy o zřízení věcného břemene          

k pozemkům ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 31 Žádost Divadla loutek Ostrava, p. o., o prodloužení 

termínu čerpání a vyúčtování poskytnutého 

účelového neinvestičního příspěvku na odstranění 

poškození terasy 

JUDr. Jarmila Hájková, 

ředitelka Divadla loutek 

Ostrava, příspěvková 

organizace 

RM_M 32 Žádost Knihovny města Ostravy, p.o., o souhlas              

se vznikem nové pobočky "V Zálomu" a nového 

oddělení "Americké centrum" a související navýšení 

příspěvku na provoz od roku 2020 

Mgr. Miroslava Sabelová, 

ředitelka Knihovny města 

Ostravy, příspěvková 

organizace 

RM_M 33 Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného 

nemovitého majetku statutárního města Ostravy, 

svěřeného k hospodaření právnické osobě 

Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, 

příspěvková organizace, IČO: 00373249 a udělení 

předchozího souhlasu zřizovatele s nabytím darů          

do vlastnictví Zoologické zahrady a botanického 

parku Ostrava, příspěvkové organizace 

Ing. Petr Čolas, ředitel 

Zoologické zahrady a 

botanického parku 

Ostrava, příspěvkové 

organizace 

Ing. Václav Palička, 

vedoucí odboru 

strategického rozvoje 

RM_M 34 Schválení vystavení objednávek Hasičského 

záchranného sboru Moravskoslezského kraje          

pro potřeby jednotek sboru dobrovolných hasičů 

statutárního města Ostravy 

Mgr. Bc. Michal Bayer, 

vedoucí odboru kancelář 

primátora 

RM_M 35 Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě příkazní           

na zajištění služeb evid. č. 3793/2018/KP/VZKÚ           

ze dne 18. 12. 2018 

Mgr. Bc. Michal Bayer, 

vedoucí odboru kancelář 

primátora 

RM_M 36 Návrh na uzavření smluv o zřízení služebnosti           

na straně oprávněného s vlastníky pozemků 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 37 Úprava rozpočtu Ing. Lukáš Jančálek, 

vedoucí odboru financí          

a rozpočtu 

RM_M 38 Návrh na poskytnutí investičního příspěvku 

příspěvkové organizaci v oblasti sociální péče 

Mgr. Andrea Gibejová, 

ředitelka Domova 

Magnolie, Ostrava-

Vítkovice, příspěvková 

organizace 

RM_M 39 Návrh na souhlas ke stavbám na pozemcích                

v katastrálním území obce Ostrava, jako vlastníka 

sousedních nemovitostí 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, 

vedoucí odboru 

hospodářské správy 
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RM_M 40 Schválení změny Rozhodnutí o poskytnutí dotace          

z  Integrovaného regionálního operačního programu 

na projekt „Komunitní centrum – VŠICHNI 

SPOLU“ 

Ing. Lucie Baránková 

Vilamová, Ph.D., 

starostka městského 

obvodu Poruba 

RM_M 41 Aktualizace Akčního plánu realizace cílů a opatření 

Strategického plánu města Ostravy pro sport 2017 - 

2025 

Ing. Sylva Sládečková, 

vedoucí odboru školství   

a sportu 

RM_M 42 "Záchytné parkoviště Kolonie Jeremenko –           

ul. Moravská, ul. Místecká ”, v k.ú. Vítkovice         

a k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava – návrh Dohody          

o ukončení smluvního vztahu 

 

Ing. Bohuslav Gembík, 

vedoucí odboru 

investičního 

RM_M 43 Návrh na poskytnutí mimořádné dotace fyzické 

osobě podnikající Ing. Jiří Muladi 

Ing. Sylva Sládečková, 

vedoucí odboru školství   

a sportu 
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Seznam materiálů zvláštní povahy: 

 

RM_VZ 1 Veřejná zakázka "Revitalizace knihovny 

Podroužkova", poř.č. 83/2019 

Ing. Bohuslav Gembík, 

vedoucí odboru 

investičního 

Ing. Eva Seborská, 

vedoucí odboru veřejných 

zakázek a kapitálových 

účastí 

RM_VZ 2 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 

RM_VZ 3 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a 

uzavření smlouvy kupní v souvislosti s akcí ORG 

6057 Domov pro seniory Sluníčko - kamerové 

systémy 

Ing. Bohuslav Gembík, 

vedoucí odboru 

investičního 

RM_VZ 4 Návrh smlouvy na dodávku programového 

vybavení Dopis OnLine se společností ICZ a.s. 

Ing. Mgr. Pavlína 

Durasová, vedoucí 

odboru projektů IT služeb 

a outsourcingu 

RM_VZ 5 VZMR Nákup 4 ks linkových karet Ing. Mgr. Pavlína 

Durasová, vedoucí 

odboru projektů IT služeb 

a outsourcingu 

RM_VZ 6 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu           

a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní             

na výkon technického dozoru a koordinátora BOZP 

při realizaci stavby "Revitalizace areálu bývalých 

kasáren Hranečník - oplocení areálu" 

Ing. Bohuslav Gembík, 

vedoucí odboru 

investičního 

RM_VZ 7 Úprava koryta čerpací stanice odpadních vod 

Koblov Žabník 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, 

vedoucí odboru 

hospodářské správy 

RM_VZ 8 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu       

a uzavření smlouvy o dílo pro stavbu “Oprava 

kanalizace pod KD Poklad - PD” 

Ing. Bohuslav Gembík, 

vedoucí odboru 

investičního 
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RM_VZ 9 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu         

a uzavření smlouvy o dílo a příkazní smlouvy         

na zpracování proj. dokumentace "Dodatečné 

povolení stavebních úprav v nové části městských 

jatek Ostrava - JATKA II 

Ing. Bohuslav Gembík, 

vedoucí odboru 

investičního 

 

 

 

 

 

 _________________________  

 Ing. Tomáš Macura, MBA  

 primátor statutárního města Ostravy 

 

 

v zastoupení 

 

 

 

 

 

 

 _________________________  

 Ing. Martin Štěpánek, Ph. D.  

 náměstek primátora 

 

 

 

 


