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                                                                                                                                Ostrava 08.02.2019 

Pozvánka  
na 11. schůzi rady města  
konanou dne 12.02.2019 

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 Návrh na spolupráci společnosti               

REMA AOS, a.s. se Statutárním městem 

Ostravou v oblasti zpětného odběru obalů z 

odpadů 

Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, 

vedoucí odboru ochrany životního 

prostředí 

RM_M 2 Návrh dohody o plné moci se spol.          

HydroIdea s.r.o. k odstranění části veřejného 

vodovodu ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy 

Ing. Ladislav Rožnai,  

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 3 Návrh na jmenování členů správní rady obecně 

prospěšné společnosti Janáčkův máj, o.p.s. 

Mgr. Renata Kolková, MPA,  

vedoucí odboru legislativního a 

právního 

RM_M 4 Informace o podané žádosti o dotaci na projekt 

„Kulturní akce v městském obvodě Stará Bělá 

v roce 2019“ 

RNDr. Mojmír Krejčíček,  

starosta městského obvodu Stará Bělá 

RM_M 5 Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace             

z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt 

„Ze školních lavic do přírody – ozdravný pobyt 

pro michálkovické prvňáčky“ 

Ing. Martin Juroška, Ph.D.,  

starosta městského obvodu 

Michálkovice  

RM_M 6 Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace            

z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt 

„Ozdravný pobyt pro michálkovické 

předškoláčky“ 

Ing. Martin Juroška, Ph.D.,  

starosta městského obvodu 

Michálkovice  

RM_M 7 Návrh na pojmenování nové ulice v lokalitě 

bývalé mototechny v k.ú. Stará Plesná 

Pavel Hrbáč,  

starosta městského obvodu Plesná 
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RM_M 8 Výroční zpráva za rok 2018 o činnosti 

statutárního města Ostravy a jeho orgánů           

v oblasti poskytování informací podle zákona         

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu              

k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

Ing. Marcela Trojáková, MPA, 

vedoucí odboru vnitřních věcí 

RM_M 9 Návrh na uzavření smluv o zajištění přeložek 

plynárenských zařízení v souvislosti se 

stavbami odboru investičního, zahrnutými do 

kapitálového rozpočtu statutárního města 

Ostravy 

Ing. Bohuslav Gembík,  

vedoucí odboru investičního 

RM_M 10 Žádost Seven Days Agency, s.r.o. o navýšení 

účelové neinvestiční dotace na realizaci 

významné sportovní akce „City Cross Sprint 

Ostrava 2019“ o 300 tis. Kč 

Ing. Sylva Sládečková,  

vedoucí odboru školství a sportu 

RM_M 11 Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o prodeji 

stravenek č. 02574/1999/HOS ze dne             

26. 2. 1996 z důvodu aktualizace této smlouvy 

a doplnění o podmínky pro zpracování 

osobních údajů 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala,  

vedoucí odboru hospodářské správy 

RM_M 12 Účelový neinvestiční transfer z Fondu pro děti 

ohrožené znečištěním ovzduší městskému 

obvodu Nová Bělá na spolufinancování 

ozdravných pobytů z programu 

Moravskoslezského kraje „Ozdravné pobyty 

pro děti předškolního věku ŽPZ/04/2018“ 

Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, 

vedoucí odboru ochrany životního 

prostředí 

RM_M 13 Návrh na rozhodnutí o vyřazení dlouhodobého 

nehmotného majetku 

Ing. arch. Cyril Vltavský, MPA, 

vedoucí útvaru hlavního architekta  

a stavebního řádu 

RM_M 14 Předchozí souhlas rady města k nabytí 

nemovitostí do majetku města 

Ing. arch. Cyril Vltavský, MPA, 

vedoucí útvaru hlavního architekta  

a stavebního řádu 

RM_M 15 Plán činnosti Zoologické zahrady                        

a botanického parku Ostrava, příspěvkové 

organizace na rok 2019 

Ing. Václav Palička,  

vedoucí odboru strategického rozvoje 

Ing. Petr Čolas,  

ředitel Zoologické zahrady  

a botanického parku Ostrava, p.o. 

 

 

 

 



Statutární město Ostrava 
primátor 
 

 
3/7   

Pozvánka 

RM_M 16 Zvýšení neinvestičního příspěvku na rok 2019 

o 2 549 tis. Kč pro Zoologickou zahradu             

a botanický park Ostrava, přísp. org. za účelem 

dokrytí mzdových nákladů z důvodu 

legislativních změn 

Ing. Václav Palička,  

vedoucí odboru strategického rozvoje 

RM_M 17 Návrh na uzavření Přílohy Rámcové smlouvy o 

platebních a bankovních službách s PPF 

bankou, a.s. pro zavedení elektronického 

bankovnictví 

Ing. Lukáš Jančálek,  

vedoucí odboru financí a rozpočtu 

RM_M 18 Žádost o mimořádnou dotaci společnosti 

T.T.TRADE-VÍTKOVICE, a.s. a společnosti 

TRIKAM s.r.o. 

Ing. Sylva Sládečková,  

vedoucí odboru školství a sportu 

RM_M 19 Návrh na souhlas s realizací úpravy nivelety 

koryta, uzavření smlouvy o výpůjčce s 

DIAMO, s. p. 

Ing. Ladislav Rožnai,  

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 20 Návrh na souhlas vlastníka komunikace s 

umístěním trvalého dopravního značení 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 21 Návrh na souhlas s umístěním přípojky, 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti a nájemní smlouvy, dodatku ke 

smlouvě o zřízení služebnosti, smluv o zřízení 

služebnosti 

Ing. Ladislav Rožnai,  

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 22 Návrh na souhlas s umístěním stavby, uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti s OVANET a.s. 

Ing. Ladislav Rožnai,  

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 23 Návrh na souhlas s umístěním podzemního 

vedení přípojky 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 24 Návrh na zřízení služebnosti a uzavření 

smlouvy o zřízení služebnosti pro DIAMO, 

státní podnik a návrh na uzavření smlouvy o 

budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

pro GasNet, s.r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai,  

vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 25 Návrh na záměr města prodat nemovité věci       

v k.ú. Zábřeh-Hulváky, k.ú. Mariánské Hory      

a k.ú. Proskovice, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai,  

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 26 Návrh na rozhodnutí o neupotřebitelnosti           

a likvidaci movitých věcí - 5 ks parkovací 

automaty 

Ing. Ladislav Rožnai,  

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 27 Plán činnosti Firemní školky města Ostravy, 

příspěvkové organizace na rok 2019 

Ing. Václav Palička,  

vedoucí odboru strategického rozvoje 

Jana Madecká,  

ředitelka Firemní školky města 

Ostravy, p.o. 

RM_M 28 Projektový tým pro projekty "Parkování         

ve městě" 

Ing. Václav Palička,        

vedoucí odboru strategického rozvoje 

RM_M 29 Ozdravné pobyty Moravskoslezského kraje 

2018 

Bc. Martin Bednář,  

starosta městského obvodu Ostrava - 

Jih 

RM_M 30 Podání žádosti o dotaci z programu Regenerace 

veřejných prostranství na sídlištích pro projekt 

"RS - Ostrava, Fifejdy II - XI. etapa, část A" 

Ing. Zuzana Ožanová,  

starostka městského obvodu Moravská 

Ostrava a Přívoz 

RM_M 31 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty 

Ing. Petra Čolase, ředitele Zoologické zahrady 

a botanického parku Ostrava, p.o. do Konga 

(Brazzaville) ve dnech 25.2.-16.3.2019 

Mgr. Bc. Michal Bayer,  

vedoucí odboru kancelář primátora 

RM_M 32 Úprava rozpočtu Ing. Lukáš Jančálek,  

vedoucí odboru financí a rozpočtu 

RM_M 33 Návrh na záměr výpůjčky částí pozemku parc. 

č. 1753/65 v k.ú. Vřesina u Bílovce, obec 

Vřesina Návrh na záměr pronájmu částí 

pozemku parc. č. 1655 v k.ú. Kunčičky, obec 

Ostrava Návrh na záměr pronájmu částí 

pozemku parc. č. 1649/1 v k.ú. Poruba - sever, 

obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai,  

vedoucí odboru majetkového 

 

 

 

 

 

RM_M 34 Návrh smlouvy o poskytnutí účelové 

neinvestiční dotace Ostravské organizaci 

vozíčkářů, spolku, na zabezpečení alternativní 

dopravy imobilních občanů 

Ing. Břetislav Glumbík, 

vedoucí odboru dopravy 
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RM_M 35 Návrh na uzavření "Smluv o uzavření 

budoucích smluv o zřízení věcného břemene"     

v souvislosti se stavbami zahrnutými               

do kapitálového rozpočtu statutárního města 

Ostravy 

Ing. Bohuslav Gembík,  

vedoucí odboru investičního 

 

RM_M 36 Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu 

životního prostředí města Ostravy 

Regionálnímu centru EIA s.r.o. na pořádání 

„Mezinárodní konference EIA/SEA 2019“ 

Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, 

vedoucí odboru ochrany životního 

prostředí 

RM_M 37 Návrh na záměr města vypůjčit části pozemků    

v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava                

a v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, návrh 

na záměr nepropachtovat pozemky                    

v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai,  

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 38 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o 

dílo a smlouvě příkazní č. 1948/2018/OI/VZKÚ 

akce "Rekonstrukce a revitalizace Náměstí 

Republiky - DÚR + IČ" 

Ing. Bohuslav Gembík,  

vedoucí odboru investičního 

 

RM_M 39 „Vodovod ul. P. Křičky". Návrh na uzavření 

Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo 

3222/2017/OI/VZKÚ 

Ing. Bohuslav Gembík,  

vedoucí odboru investičního 

 

RM_M 40 Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo                

č. 2906/2018/OI/VZKÚ ze dne 13.08.2018 ke 

stavbě "Energetické úspory v areálu MNO -    

část I" ID projektu: 0027/17 

Ing. Bohuslav Gembík,  

vedoucí odboru investičního 
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Seznam materiálů zvláštní povahy: 

Číslo 

Materiálu 

Věc Předkládá 

RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady obchodní 

společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 

Mgr. Kamil Vrubl,  

předseda představenstva 

Ing. Eva Seborská,  

vedoucí odboru veřejných zakázek  

a kapitálových účastí 

RM_VH 2 Výkon působnosti valné hromady obchodní 

společnosti Sportovní a rekreační zařízení 

města Ostravy, s.r.o. 

Ing. Jaroslav Kovář,  

jednatel společnosti 

Ing. Eva Seborská,  

vedoucí odboru veřejných zakázek  

a kapitálových účastí 

RM_VH 3 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Technické služby, a.s. Slezská 

Ostrava 

Ing. Pavel Kollár,  

předseda představenstva 

Ing. Eva Seborská,  

vedoucí odboru veřejných zakázek  

a kapitálových účastí 

RM_VZ 1 Přístup do právního informačního systému 

Beck-online na období od 03/2019 do 02/2020 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala,  

vedoucí odboru hospodářské správy 

RM_VZ 2 Veřejná zakázka "Provozování veřejných toalet 

a úklid místností - Terminál Hranečník",           

poř. č. 298/2018 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala,  

vedoucí odboru hospodářské správy 

Ing. Eva Seborská,  

vedoucí odboru veřejných zakázek  

a kapitálových účastí 

RM_VZ 3 Veřejná zakázka "Televizní pořad Ostravské 

minuty", poř. č. 25/2019 

Mgr. Bc. Michal Bayer,  

vedoucí odboru kancelář primátora 

Ing. Eva Seborská,  

vedoucí odboru veřejných zakázek  

a kapitálových účastí 

RM_VZ 4 Veřejná zakázka "Technicko-ekonomická 

analýza lokality Bedřiška", poř. č. 003/2019 

Ing. Ladislav Rožnai,  

vedoucí odboru majetkového 

Ing. Eva Seborská,  

vedoucí odboru veřejných zakázek  

a kapitálových účastí 
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RM_VZ 5 Veřejná zakázka "Kanalizace splašková Plesná 

- II. etapa, II. část", poř. č. 7/2019 

Ing. Bohuslav Gembík,  

vedoucí odboru investičního 

Ing. Eva Seborská,  

vedoucí odboru veřejných zakázek  

a kapitálových účastí 

RM_VZ 6 Návrh na zadání veřejné zakázky malého 

rozsahu a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy 

příkazní pro stavbu "Rekonstrukce vodovodu 

Přemyšov - Poruba - BOZP" 

Ing. Bohuslav Gembík,  

vedoucí odboru investičního 

 

Organizační záležitosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _______________________________  

Ing. Tomáš Macura, MBA 

primátor 

 

 


