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Pozvánka 

                                                                                                                                Ostrava 29.03.2019 

Pozvánka  
na 17. schůzi rady města  
konanou dne 02.04.2018 

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 Ukončení projektu „Podzemní kontejnery           

v Ostravě-Porubě II.“ 

Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D.,  

starostka městského obvodu Poruba 

RM_M 2 Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku      

a vnitřní bezpečnosti na území města Ostravy 

za rok 2018 

plk. Mgr. Vladimír Štalmach,  

ředitel Městského ředitelství Policie 

Ostrava 

RM_M 3 Návrh na změnu členství v orgánech 

obchodních společností s majetkovou účastí 

statutárního města Ostravy 

Ing. Eva Seborská,  

vedoucí odboru veřejných zakázek  

a kapitálových účastí 

RM_M 4 Informace o ukončení projektu "Prevence 

ohrožení rodiny ve městě Ostrava", 

financovaného z Operačního programu 

Zaměstnanost 

Mgr. Jaroslava Rovňáková,  

vedoucí odboru sociálních věcí  

a zdravotnictví 

RM_M 5 Předchozí souhlas rady města k nabytí 

nemovitostí do majetku města 

Ing. arch. Cyril Vltavský, MPA,  

vedoucí útvaru hlavního architekta  

a stavebního řádu 

RM_M 6 Návrh na uzavření "Smlouvy o zřízení 

služebností" v souvislosti se stavbou 

"Kanalizace Folvarek, II. etapa" 

Ing. Bohuslav Gembík,  

vedoucí odboru investičního 

RM_M 7 Návrh na uzavření "Smlouvy o poskytnutí 

finanční náhrady za odstraněné stromy"             

v souvislosti se stavbou "Prodloužení sběrače      

B do Radvanic" 

Ing. Bohuslav Gembík,  

vedoucí odboru investičního 
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RM_M 8 Návrh na svěření majetku městskému obvodu 

Proskovice 

Ing. Ladislav Rožnai,  

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 9 Dodatek č. 25 ke Směrnici č. 2/2007 pro 

evidenci majetku 

Ing. Ladislav Rožnai,  

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 10 Návrh na svěření majetku městskému obvodu 

Michálkovice 

Ing. Ladislav Rožnai,  

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 11 Informace, týkající se porušení předkupního 

práva ve prospěch SMO ke stavbě                      

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai,  

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 12 Souhlas s podstatnou změnou projektu "Rozvoj 

rovného přístupu ke vzdělávání ve městě 

Ostrava II.", která souvisí s úpravou rozpočtu     

v rámci kapitol 

Ing. Sylva Sládečková,  

vedoucí odboru školství a sportu 

RM_M 13 Návrh na ukončení jednání ve věci nabytí 

výrobně-technických areálů v k.ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai,  

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 14 Návrh na nesouhlas s umístěním reklamních 

zařízení, návrh na záměr města pronajmout část 

pozemku v k. ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai,  

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 15 Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě 

do pozemku ve vlastnictví SMO, návrh na 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene, návrh na zřízení věcného 

břemene a uzavření smlouvy o zřízení věcného 

břemene pro společnost GasNet, s.r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai,  

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 16 Návrh na souhlas s umístěním podzemního 

vedení NN včetně rozpojovací skříně                 

a uzavření smlouvy 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 17 Návrh přijmout budoucí dar vodovodního řadu 

v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava a uzavřít 

smlouvu o budoucí smlouvě darovací                  

a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti s Ing. M.M. a Ing. I.M. 

Ing. Ladislav Rožnai,  

vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 18 Návrh na záměr města směnit nemovité věci v 

k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, návrh změnit 

usnesení zastupitelstva města                             

č. 0185/ZM1822/4, návrh zrušit usnesení 

zastupitelstva města č. 0051/ZM1822/2 - bod 

10), návrh koupit nemovité věci v k.ú. Stará 

Bělá, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai,  

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 19 Návrh nezměnit a vypovědět smluvní 

vztahy/zrušit usnesení č. 00575/RM1822/10      

v bodě 1) a návrh na záměr města změnit 

nájemní smlouvy formou uzavření dodatků 

Ing. Ladislav Rožnai,  

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 20 Návrh na uzavření smluv o zajištění přeložek 

plynárenských zařízení v souvislosti se stavbou 

ORG 3171 Komunikace - Severní spoj 

Ing. Bohuslav Gembík,  

vedoucí odboru investičního 

RM_M 21 Návrh na uzavření smluvních vztahů s ČEZ 

Distribuce, a.s. v rámci přípravy staveb odboru 

investičního zahrnutými do kapitálového 

rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 

2019 

Ing. Bohuslav Gembík,  

vedoucí odboru investičního 

RM_M 22 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou          

se reguluje provozování hazardních her na 

území statutárního města Ostravy 

Ing. Lukáš Jančálek,  

vedoucí odboru financí a rozpočtu 

RM_M 23 Návrh na uzavření "Nájemní smlouvy"              

v souvislosti se stavbou "Demolice objektu 

Sokolská třída 2641/62 v Ostravě                   

k.ú. Moravská Ostrava, pozem. č. 1092/8" 

Ing. Bohuslav Gembík,  

vedoucí odboru investičního 

RM_M 24 Návrh nekoupit nemovité věci                           

v k.ú. Radvanice, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai,  

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 25 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě      

o dílo z důvodu vzniku víceprací a méněprací    

v rámci akce "Revitalizace areálu bývalých 

kasáren Hranečník - demolice SO 02" 

Ing. Bohuslav Gembík,  

vedoucí odboru investičního 

RM_M 26 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava          

v roce 2018 

Mgr. Zdeněk Harazim,  

ředitel Městské policie Ostrava 

RM_M 27 Návrh na souhlas s podáním žádosti o dotaci z 

Ministerstva práce a sociálních věcí České 

republiky v rámci vyhlášení soutěže "Obec 

přátelská rodině a seniorům 2019" pro II. 

dotační oblast "Obec přátelská seniorům" 

Richard Vereš,  

starosta městského obvodu Slezská 

Ostrava 
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RM_M 28 Souhlas s Dodatkem č. 1 ke smlouvě                 

o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje na spolufinancování 

projektu "Hasičská zbrojnice Pustkovec" 

Ing. Václav Palička,  

vedoucí odboru strategického rozvoje 

RM_M 29 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty              

Ing. Tomáše Macury, MBA, primátora,             

a Mgr. Zuzany Bajgarové, náměstkyně 

primátora, do Francie (Cannes) ve dnech       

11.-14.03.2019 

Ing. Tomáš Macura, MBA,  

primátor 

Mgr. Zuzana Bajgarová,  

náměstkyně primátora 

RM_M 30 Uspořádání Koncertu svobody dne 15.4.2019     

u příležitosti 74. výročí osvobození města 

Ostravy a ukončení druhé světové války 

Mgr. Bc. Michal Bayer,  

vedoucí odboru kancelář primátora 

RM_M 31 Objednávka na zpracování projektové 

dokumentace pro Světelná signalizační zařízení 

pro výcvikové moduly Centra bezpečné jízdy 

Ing. Břetislav Glumbík,               

vedoucí odboru dopravy 

RM_M 32 Návrh na přijetí budoucího daru stavby silnice 

II/478 v k. ú. Hrabová, obec Ostrava a uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě darovací s dárcem 

Moravskoslezský kraj 

Ing. Ladislav Rožnai,  

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 33 Žádost o prodloužení lhůty realizace školy        

v přírodě 

Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, 

vedoucí odboru ochrany životního 

prostředí 

RM_M 34 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 35 Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční 

dotace Slezskému železničnímu spolku ve výši 

49 tis. Kč 

Ing. Břetislav Glumbík,               

vedoucí odboru dopravy 
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Seznam materiálů zvláštní povahy: 

Číslo 

Materiálu 

Věc Předkládá 

RM_VZ 1 Oprava venkovní kanalizace v objektu Vila 

Tereza v areálu Výstaviště Černá louka 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala,  

vedoucí odboru hospodářské správy 

RM_VZ 2 Veřejná zakázka "Rekonstrukce objektu 

Husova 7 - TDS a BOZP", poř. č. 44/2019 

Ing. Bohuslav Gembík,  

vedoucí odboru investičního 

Ing. Eva Seborská,  

vedoucí odboru veřejných zakázek     

a kapitálových účastí 

RM_VZ 3 Projektová dokumentace vodovodní                   

a kanalizační přípojky pro objekt TSR hala       

na parc.č.2976 v k.ú. Moravská Ostrava 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala,  

vedoucí odboru hospodářské správy 

RM_VZ 4 Zateplení severní stěny budovy č. p. 1152        

na ul.Peterkova 14, Ostrava - Svinov 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala,  

vedoucí odboru hospodářské správy 

RM_VZ 5 Veřejná zakázka "Rekonstrukce rozvodů VN     

v areálu MNO", poř. č. 34/2019 

Ing. Bohuslav Gembík,  

vedoucí odboru investičního 

Ing. Eva Seborská,  

vedoucí odboru veřejných zakázek     

a kapitálových účastí 

RM_VZ 6 Veřejná zakázka "Multifunkční parkovací dům 

u MNO (DSP+DPS)", poř. č. 06/2019 

Ing. Bohuslav Gembík,  

vedoucí odboru investičního 

Ing. Eva Seborská,  

vedoucí odboru veřejných zakázek     

a kapitálových účastí 

RM_VZ 7 Veřejná zakázka "Úpravna vody Nová Ves, 

dvoustupňová filtrace - PD, IČ, AD",           

poř.č. 116/2018 

Ing. Bohuslav Gembík,  

vedoucí odboru investičního 

Ing. Eva Seborská,  

vedoucí odboru veřejných zakázek     

a kapitálových účastí 

RM_VZ 8 Veřejná zakázka "Rekonstrukce a modernizace 

DK Poklad II. (TDS)", poř. č. 268/2018 

Ing. Bohuslav Gembík,  

vedoucí odboru investičního 

Ing. Eva Seborská,  

vedoucí odboru veřejných zakázek     

a kapitálových účastí 
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RM_VZ 9 Veřejná zakázka "Rekonstrukce a modernizace 

DK Poklad II. (BOZP)", poř. č. 278/2018 

Ing. Bohuslav Gembík,  

vedoucí odboru investičního 

Ing. Eva Seborská,  

vedoucí odboru veřejných zakázek    

a kapitálových účastí 

 

RM_VZ 10 Veřejná zakázka "Nouzové napájení úpravny 

vody a prameniště Nová Ves, poř. č. 4/2019 

Ing. Bohuslav Gembík,  

vedoucí odboru investičního 

Ing. Eva Seborská,  

vedoucí odboru veřejných zakázek    

a kapitálových účastí 

 

RM_VZ 11 Návrh na zadání veřejné zakázky malého 

rozsahu a uzavření Smlouvy příkazní na výkon 

technického dozoru stavebníka při realizaci 

stavby "Rekonstrukce VO oblast Porubská -     

B. Martinů" 

Ing. Bohuslav Gembík,  

vedoucí odboru investičního 

RM_VZ 12 Návrh na zadání veřejné zakázky malého 

rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na 

zpracování projektové dokumentace pro 

realizaci stavby "Úpravna vody Nová Ves - 

výměna plynových kotlů", Ostrava - Nová Ves 

Ing. Bohuslav Gembík,  

vedoucí odboru investičního 

RM_VZ 13 Návrh na zadání veřejné zakázky malého 

rozsahu a uzavření Smlouvy o dílo a smlouvy 

příkazní na zpracování plánu BOZP, výkon 

technického dozoru stavebníka a koordinátora 

BOZP při realizaci stavby "Rekonstrukce 

křižovatky č. 1021 Českobratrská x Sokolská 

třída" 

Ing. Bohuslav Gembík,  

vedoucí odboru investičního 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Statutární město Ostrava 
primátor 
 

 
7/7   

Pozvánka 

RM_VZ 14 Veřejná zakázka "Úklidové práce Nová 

radnice", poř. č. 037/2019 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala,  

vedoucí odboru hospodářské správy 

Ing. Eva Seborská,  

vedoucí odboru veřejných zakázek     

a kapitálových účastí 

 

Organizační záležitosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _______________________________  

Ing. Tomáš Macura, MBA 

primátor 

 


