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Pozvánka 

                          Ostrava 06.09.2019 

 
Pozvánka  
na 32. schůzi rady města  
konanou dne 10.09.2019 
 

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 Smlouva o centralizovaném zadávání s Českou 

republikou – Ministerstvem vnitra, kterou bude 

zajištěn centralizovaný nákup produktů Oracle 

pro orgány veřejné správy 

Ing. Mgr. Pavlína Durasová, 

vedoucí odboru projektů IT 

služeb a outsourcingu 

RM_M 2 Informace o zahraniční pracovní cestě 

Ing. Tomáše Macury, MBA, primátora, 

a Mgr. Kateřiny Šebestové, náměstkyně 

primátora, do SRN (Drážďany) ve dnech 10. – 

11. 8. 2019 

Ing. Tomáš Macura, MBA, 

primátor                              

Mgr. Kateřina Šebestová, 

náměstkyně primátora 

RM_M 3 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty 

Ing. Tomáše Macury, MBA, primátora, 

Mgr. Zuzany Bajgarové, náměstkyně primátora, 

a Mgr. Jana Žemly, ředitele Janáčkovy 

filharmonie Ostrava, p. o., do USA (New York) 

ve dnech 23.-26.07.2019 

Ing. Tomáš Macura, MBA, 

primátor                                

Mgr. Zuzana Bajgarová, 

náměstkyně primátora          

Mgr. Jan Žemla, ředitel 

Janáčkovy filharmonie 

Ostrava, příspěvková 

organizace 

RM_M 4 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 

RM_M 5 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce koní 

pro výkon služby u Městské policie Ostrava 

Ing. Miroslav Plaček, ředitel 

Městské policie Ostrava 

RM_M 6 Návrh nevyužít předkupní právo k pozemkům 

v k. ú. Hrušov, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 7 Návrh na záměr města zřídit právo stavby 

k pozemku ve vlastnictví Statutárního města 

Ostravy v k. ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 8 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení 

služebnosti a souhlas s dělením pozemku 

pro RESIDOMO, s.r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 9 Návrh na zrušení usnesení zastupitelstva města 

č. 0396/ZM 1822/7 ze dne 19.06.2019 

v bodě 4) a návrh na uzavření kupní smlouvy 

ve strategické průmyslové zóně Ostrava - 

Mošnov se společnosti Ostrava Airport 

Multimodal Park s.r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 10 Návrh koupit a svěřit pozemek v k. ú. Stará 

Bělá, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 11 Návrh na záměr města nepronajmout část 

pozemku v k. ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 12 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci 

v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 13 Návrh na uzavření nájemní 

smlouvy na pronájem bytu č. 11 v domě 

na ul. Horní 3032/100, Ostrava-Bělský Les. 

Návrh na výpověď nájemní smlouvy 

ev. č. 1803/2007/KaB ze dne 03.10.2007. 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 14 Návrh na uzavření nájemních smluv 

na pronájem garážových stání v bytovém domě 

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

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 15 Otevřený dopis neformálního kolektivu 

„Rodiče za klima Ostrava“ 

Ing. Bc. Pavel Valerián, 

Ph.D., MBA, vedoucí 

odboru ochrany životního 

prostředí 

RM_M 16 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě 

o dílo z důvodu vzniku víceprací a méněprací 

v rámci akce „Nábřeží Ostravice - lokalita most 

M. Sýkory - stavba č. 1 - Bezbariérové napojení 

komunikace u pomníku M. Sýkory včetně 

navazujících ploch“ 

Ing. Radek Muťka, pověřen 

zastupováním funkce 

vedoucího odboru 

investičního 

RM_M 17 Návrh na uzavření smluv o věcných právech 

k pozemkům, v souvislosti se stavbami 

zahrnutými do rozpočtu statutárního města 

Ostravy 

Ing. Radek Muťka, pověřen 

zastupováním funkce 

vedoucího odboru 

investičního 
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RM_M 18 Návrh na prodej přebytečného movitého 

majetku města formou elektronické aukce 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, 

vedoucí odboru hospodářské 

správy 

RM_M 19 Projednání návrhů usnesení Výkonné rady 

spolku Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, 

z. s. a informace o spolupráci v rámci 

kariérového poradenství 

Ing. Sylva Sládečková, 

vedoucí odboru školství            

a sportu 

RM_M 20 Návrh na schválení navýšení spolufinancování  

2b. etapy projektu „Transformace Domova 

Barevný svět III a Domova Jandova“, návrh 

na poskytnutí a změnu účelu a podmínek 

čerpání již poskytnuté návratné finanční 

výpomoci organizaci Čtyřlístek-centrum 

pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, 

příspěvková organizace 

PhDr. Svatopluk Aniol, 

ředitel Čtyřlístku-centra        

pro osoby se zdravotním 

postižením Ostrava, 

příspěvková organizace 

RM_M 21 Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv 

o zřízení služebnosti s fyz. osobami 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 22 Výběr nejvýhodnější nabídky úvěru 

pro městský obvod Poruba ve výši 300 mil. Kč 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 

odboru financí a rozpočtu 

RM_M 23 Žádosti o poskytnutí neinvestičních účelových 

dotací z rozpočtu statutárního města Ostrava 

v oblasti kultury 

Vladimír Polák, předseda 

komise kultury rady města 

RM_M 24 Žádost o navýšení schválené neinvestiční 

účelové dotace v oblasti kultury 

Vladimír Polák, předseda 

komise kultury rady města 

RM_M 25 Projekt zavádění elektronického oběhu 

dokumentů v ekonomickém informačním 

systému GINIS 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 

odboru financí a rozpočtu 

RM_M 26 Akční plán statutárního města Ostravy 

k implementaci Programu zlepšování kvality 

ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-

CZ08A 

Ing. Bc. Pavel Valerián, 

Ph.D., MBA, vedoucí 

odboru ochrany životního 

prostředí 

RM_M 27 Úprava rozpočtu Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 

odboru financí a rozpočtu 

RM_M 28 Návrh na uzavření „Smluv o zřízení 

služebností“ v souvislosti se stavbou 

„Kanalizace Folvarek, II. etapa“ 

Ing. Radek Muťka, pověřen 

zastupováním funkce 

vedoucího odboru 

investičního 

RM_M 29 Návrh na uzavření „Smlouvy o zřízení 

služebnosti“ v souvislosti se stavbou 

„Kanalizace Folvarek, II. etapa“ 

Ing. Radek Muťka, pověřen 

zastupováním funkce 

vedoucího odboru 

investičního 
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RM_M 30 Informace o způsobu zajištění 

financování vybraných druhů sociálních 

služeb v letech 2020-2021 a návrh na uzavření  

Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace 

z rozpočtu statutárního města Ostravy 

s Moravskoslezským krajem 

Mgr. Jaroslava Rovňáková, 

vedoucí odboru sociálních 

věcí a zdravotnictví 

RM_M 31 Návrh na personální změnu ve Statutovém 

výboru zastupitelstva města a v komisích rady 

města pro IT/IS a pro otevřenou radnici 

a rozvoj samosprávy 

Mgr. Renata Kolková, MPA, 

vedoucí odboru 

legislativního a právního 

RM_M 32 Informativní zpráva o přípravě a realizaci 

projektu SametOVA!!! 1989-2019 

Mgr. Bc. Michal Bayer, 

vedoucí odboru kancelář 

primátora 

RM_M 33 Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční 

dotace společnosti AcaMedia, z. ú., z rozpočtu 

statutárního města Ostravy 

Mgr. Bc. Michal Bayer, 

vedoucí odboru kancelář 

primátora 

RM_M 34 Návrh na uznání vydržení vlastnického práva 

k nemovité věci v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 
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Seznam materiálů zvláštní povahy: 

 

RM_VZ 1 Návrh na uzavření smlouvy o dodávce vody 

z vodovodu a odvádění odpadních vod 

kanalizací VVPK číslo 27767 pro objekt 

č. p. 314 v podnikatelském areálu Mošnov 

se společností SmVaK Ostrava, a.s. 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, 

vedoucí odboru hospodářské 

správy 

RM_VZ 2 Veřejná zakázka „Domov pro seniory 

Čujkovova – vzduchotechnika“, poř. č. 9/2019 

Ing. Radek Muťka, pověřen 

zastupováním funkce 

vedoucího odboru 

investičního                      

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek    

a kapitálových účastí 

RM_VZ 3 Výměna řídícího systému domovní předávací 

stanice Nové radnice 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, 

vedoucí odboru hospodářské 

správy 

RM_VZ 4 Návrh na uzavření Smlouvy o poskytování 

služeb technické podpory k magnetopáskové 

knihovně Overland NEO se společností 

Klari s.r.o. 

Ing. Mgr. Pavlína Durasová, 

vedoucí odboru projektů IT 

služeb a outsourcingu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _________________________  

 Ing. Tomáš Macura, MBA  

 primátor statutárního města Ostravy 

 

 


