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Pozvánka 

                                                                                                                                Ostrava 11.01.2019 

Pozvánka  
na 8. schůzi rady města  
konanou dne 15.01.2019 

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 záměr města prodat nemovitou věc            

v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai,  

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 2 Návrh na záměr města darovat pozemek                  

v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai,  

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 3 Návrh na záměr města darovat nemovité věci v 

k. ú. Klimkovice, obec Klimkovice 

Ing. Ladislav Rožnai,  

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 4 Přehled písemností adresovaných radě města           

a zastupitelstvu města za období od 25.09.2018 

do 31.12.2018 

Mgr. Renata Kolková, MPA,  

vedoucí odboru legislativního  

a právního 

RM_M 5 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava                 

za měsíc listopad 2018 

Mgr. Zdeněk Harazim,  

ředitel Městské policie Ostrava 

RM_M 6 Povolení výjimky ze stavební uzávěry kolem 

SDD "Kutací jáma č. 7" v k.ú. Slezská Ostrava 

Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, 

vedoucí útvaru hlavního architekta  

a stavebního řádu 

RM_M 7 Návrh na realizaci výběrového řízení pro 

poskytnutí transferů z rozpočtu statutárního 

města Ostravy za účelem zabezpečení prevence 

kriminality na rok 2019 

Mgr. Jaroslava Rovňáková,  

vedoucí odboru sociálních věcí  

a zdravotnictví 

RM_M 8 Návrh města neuzavřít/uzavřít smlouvu              

o výpůjčce pozemků včetně budovy č.p. 1674         

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai,  

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 9 Návrh na změnu podmínek pro čerpání 

investičního příspěvku poskytnutého Městské 

MUDr. Petr Uhlig,  

ředitel Městské nemocnice Ostrava, 
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nemocnici Ostrava, příspěvková organizace,               

z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava 

příspěvková organizace 

RM_M 10 Volba přísedících Okresního soudu v Ostravě              

a vzdání se funkce přísedícího Okresního soudu 

v Ostravě 

Ing. Marcela Trojáková, MPA, 

vedoucí odboru vnitřních věcí 

RM_M 11 Návrh na změnu ve složení Řídicího výboru        

ITI ostravské aglomerace 

Ing. Václav Palička,  

vedoucí odboru strategického rozvoje 

RM_M 12 Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace                 

z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt 

"Ozdravné pobyty předškolních dětí městského 

obvodu MOaP V." 

Ing. Zuzana Ožanová,  

starostka městského obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz 

RM_M 13 Posouzení a vyjádření k návrhu Smlouvy             

o poskytnutí dotace pro projekt "RS – Ostrava, 

Fifejdy II – XIII. etapa" v rámci Programu 

regenerace veřejných prostranství na sídlištích 

v roce 2018 

Ing. Zuzana Ožanová,  

starostka městského obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz 

RM_M 14 Smlouva o poskytnutí dotace                              

z Moravskoslezského kraje v rámci dotačního 

programu "Ozdravné pobyty pro děti 

předškolního věku ŽPZ/04/2018" 

RNDr. Mojmír Krejčíček,  

starosta městského obvodu Stará 

Bělá 

RM_M 15 Finanční zapojení statutárního města Ostravy 

na výměnu kotlů na území města Ostravy              

v letech 2019 – 2023 

Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, 

vedoucí odboru ochrany životního 

prostředí 

RM_M 16 Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční 

dotace Českému svazu bojovníků za svobodu,  

z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 

2019 

Mgr. Bc. Michal Bayer,  

vedoucí odboru kancelář primátora 

RM_M 17 Předchozí souhlas rady města k nabytí 

nemovitostí do majetku města 

Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, 

vedoucí útvaru hlavního architekta  

a stavebního řádu 

RM_M 18 Návrh vypovědět uzavřenou smlouvu                

o výpůjčce v k.ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava se Sdružením Telepace z.s. 

Ing. Ladislav Rožnai,  

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 19 Návrh na souhlas s umístěním nadzemního 

vedení přípojky NN a uzavření smlouvy                

o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

k pozemku ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a. s. 

Ing. Ladislav Rožnai,  

vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 20 Předchozí souhlas rady města s uzavřením 

nájemní smlouvy na část pozemku                     

v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava pro 

městský obvod Mariánské Hory a Hulváky 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 21 Návrh na záměr města pronajmout část 

pozemku v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava a 

nepronajmout (nevypůjčit) část pozemku           

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai,  

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 22 Návrh na záměr města pronajmout část 

pozemku parc. č. 3550/3 v k. ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava. Návrh na záměr města 

nepronajmout pozemek parc. č.1479/5              

v k. ú.Moravská Ostrava, obec Ostrava. 

Ing. Ladislav Rožnai,  

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 23 Návrh na zrušení usnesení č. 

10303/RM1418/138, bod 2) a návrh změnit 

nájemní smlouvu formou dodatku                           

č. 1. se Smart Innovation Center, s.r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai,  

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 24 Návrh na změnu členů v likvidační komisi 

vodohospodářského majetku statutárního města 

Ostravy pronajatého Ostravským vodárnám             

a kanalizacím a.s. 

Ing. Ladislav Rožnai,  

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 25 Návrh na předání vodohospodářského majetku 

statutárního města Ostravy do nájmu 

společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

a záměr pronájmu vodohospodářské stavby            

ve vlastnictví statutárního města Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai,  

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 26 Návrh sazebníku úhrad nákladů za poskytování 

informací podle zákona č. 106/1999 Sb.             

o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, pro účetní období roku 

2019 

Ing. Marcela Trojáková, MPA, 

vedoucí odboru vnitřních věcí 

RM_M 27 Návrh na záměr města prodat část pozemku              

a návrhy na záměry města prodat pozemky vše 

v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai,  

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 28 Návrh koupit nemovitou věc v k. ú. Radvanice, 

obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai,  

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 29 Návrh na zrušení části usnesení, zřízení 

služebností a uzavření smluv o zřízení 

služebností k pozemkům ve vlastnictví 

Ing. Ladislav Rožnai,  

vedoucí odboru majetkového 
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statutárního města Ostravy pro DIAMO, státní 

podnik 

RM_M 30 Schválení přijetí dotace k projektům 

"Transformace Domova Barevný svět II"                    

a "Transformace Domova na Liščině II"                 

v rámci Integrovaného regionálního operačního 

programu 

Ing. Václav Palička,  

vedoucí odboru strategického rozvoje 

RM_M 31 Návrh na záměr města pronajmout část 

pozemku v k. ú. Radvanice, obec Ostrava                

a návrh na záměr města nepronajmout část 

pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai,  

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 32 Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční 

dotace na pořádání Dnů NATO                          

v Ostravě & Dnů Vzdušných sil Armády České 

republiky 2019 

Mgr. Bc. Michal Bayer,  

vedoucí odboru kancelář primátora 

RM_M 33 Návrh na uzavření "Smlouvy o zřízení 

služebnosti" v souvislosti se stavbou "Veřejný 

prostor mezi KB a bývalou bankou UNION,       

ul. Nádražní" 

Ing. Bohuslav Gembík, 

 vedoucí odboru investičního 

RM_M 34 Návrh na uzavření "Smluv o zřízení 

služebností" v souvislosti se stavbou 

"Kanalizace Folvarek, II. etapa" 

Ing. Bohuslav Gembík,  

vedoucí odboru investičního 

RM_M 35 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci 

v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai,  

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 36 Návrh na záměr města prodat části nemovitých 

věcí v k.ú. Stará Bělá a v k.ú. Zábřeh nad 

Odrou, obec Ostrava, návrh na záměr města 

směnit nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou 

a v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai,  

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 37 Návrh na uzavření Smlouvy o zprostředkování 

Benefitů a uzavření Dodatku smlouvy                 

o zprostředkování Benefitů Cafeteria 

mojeBenefity 

Mgr. Zdeněk Harazim,  

ředitel Městské policie Ostrava 

 

 

 

RM_M 38 Poskytnutí účelových neinvestičních transferů 

z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší 

na spolufinancování ozdravných pobytů 

městskými obvody Moravská Ostrava                

a Přívoz, Stará Bělá, Michálkovice                     

Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, 

vedoucí odboru ochrany životního 

prostředí 
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a Mariánské Hory a Hulváky v rámci 

dotačního programu Moravskoslezského kraje 

„Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku 

(ŽPZ/04/2018)“ 

RM_M 39 Návrh na přijetí daru věci movité                     

od Moravskoslezského kraje a uzavření 

darovací smlouvy. Návrh na svěření věci 

movité obvodu Radvanice a Bartovice 

Ing. Ladislav Rožnai,  

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 40 Návrh na souhlas s umístěním stavby, uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti s OVANET a.s., návrh na uzavření 

dohody o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o 

zřízení věcného břemene s PODA a.s. 

Ing. Ladislav Rožnai,  

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 41 Uzavření smlouvy o poskytování poradenství 

se společností HaskoningDHV Czech Republic, 

spol. s r.o. pro rok 2019 

Ing. Bohuslav Gembík, 

vedoucí odboru investičního 

RM_M 42 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci 

v k.ú. Bobrovníky, obec Hlučín 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 43 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 

RM_M 44 Sportovní hala - Sokolovna Svinov - návrh 

dodatku č.1 

Ing. Bohuslav Gembík,  

vedoucí odboru investičního 

RM_M 45 Návrhy na pořízení změny Územního plánu 

Ostravy 

Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, 

vedoucí útvaru hlavního architekta  

a stavebního řádu 

RM_M 46 Návrh odpovědi na řešení bezpečnostní situace 

na ul. Bohumínské pro Radu městského obvodu 

Slezská Ostrava 

Ing. Břetislav Glumbík,  

vedoucí odboru dopravy 

RM_M 47 Návrh na záměr výpůjčky částí pozemku             

v k.ú. Přívoz, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 48 Návrh přijmout budoucí dar vodovodního řadu 

a splaškové kanalizace v k. ú. Muglinov, obec 

Ostrava a uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě 

darovací a smlouvu o budoucí smlouvě               

o zřízení služebnosti se spol. Stavos Stavba a.s. 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 49 Návrh prodat či neprodat pozemek                     

v  k.ú. Radvanice, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 50 Návrh na záměr města darovat nemovité věci      

v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava (areál 

Ostravské univerzity) 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Statutární město Ostrava 
primátor 
 

 
7/8   

Pozvánka 

Seznam materiálů zvláštní povahy: 

Číslo 

Materiálu 

Věc Předkládá 

RM_MZP 1 Roční zpráva o výsledcích interního auditu 

Magistrátu města Ostravy za rok 2018 

Ing. Renata Gembíková,  

vedoucí odboru interního auditu  

a kontroly 

RM_MZP 2 Informace odboru interního auditu a kontroly 

Magistrátu města Ostravy o výsledcích 

finančních kontrol za rok 2018 

Ing. Renata Gembíková,  

vedoucí odboru interního auditu  

a kontroly 

RM_VZ 1 Veřejná zakázka „Rekonstrukce rozvoden VN 

22 kV areálu MNO (PD+IČ+AD)“                

poř. č. 276/2018 

Ing. Bohuslav Gembík,  

vedoucí odboru investičního 

Ing. Eva Seborská,  

vedoucí odboru veřejných zakázek  

a kapitálových účastí 

RM_VZ 2 Návrh na zadání veřejné zakázky malého 

rozsahu a uzavření smlouvy příkazní na 

zajištění technického dozoru stavby ORG 6215 

Rekonstrukce energetického hospodářství 

Léčebny dlouhodobě nemocných v Ostravě - 

Radvanicích 

Ing. Bohuslav Gembík,  

vedoucí odboru investičního 

RM_VZ 3 Návrh na zadání veřejné zakázky malého 

rozsahu a uzavření smlouvy o dílo pro stavbu 

"Modernizace řídících systémů na čerpacích 

stanicích odpadních vod, I.etapa - PD" 

Ing. Bohuslav Gembík,  

vedoucí odboru investičního 

RM_VZ 4 Veřejná zakázka "Revize plynových, tlakových 

a tepelných zařízení", poř. č. 294/2018 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala,  

vedoucí odboru hospodářské správy 

Ing. Eva Seborská,  

vedoucí odboru veřejných zakázek  

a kapitálových účastí 

RM_VZ 5 Veřejná zakázka "Rekonstrukce kanalizace 

Mariánské Hory a Hulváky - ul. Kremličkova", 

poř. č. 271/2018 

Ing. Bohuslav Gembík,  

vedoucí odboru investičního 

Ing. Eva Seborská,  

vedoucí odboru veřejných zakázek  

a kapitálových účastí 

RM_VZ 6 Zadání zpracování investičního záměru 

"Rozšíření ul. Hlučínské před křižovatkou              

s ul. Slovenskou" 

Ing. Břetislav Glumbík,  

vedoucí odboru dopravy 
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RM_VZ 7 Veřejná zakázka "Vodohospodářské stavby 

(TD)", poř. č. 291/2018 

Ing. Bohuslav Gembík,  

vedoucí odboru investičního 

Ing. Eva Seborská,  

vedoucí odboru veřejných zakázek  

a kapitálových účastí 

RM_VZ 8 Veřejná zakázka "Plán ÚSES správního obvodu 

ORP Ostrava", poř. č. 255/2018 

Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, 

vedoucí odboru ochrany životního 

prostředí 

Ing. Eva Seborská,  

vedoucí odboru veřejných zakázek 

a kapitálových účastí 

RM_VZ 9 Veřejná zakázka "Ostravou na alternativní 

pohon II", poř. č. 136/2018 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala,  

vedoucí odboru hospodářské správy 

Ing. Eva Seborská,  

vedoucí odboru veřejných zakázek  

a kapitálových účastí 

RM_VZ 10 Veřejná zakázka "Doplnění VO Hvězdná",   

poř. č. 292/2018 

Ing. Bohuslav Gembík,  

vedoucí odboru investičního 

Ing. Eva Seborská,  

vedoucí odboru veřejných zakázek  

a kapitálových účastí 

RM_VZ 11 Veřejná zakázka "Rekonstrukce vodovodu a 

kanalizace ul. Moravská", poř. č. 301/2018 

Ing. Bohuslav Gembík,  

vedoucí odboru investičního 

Ing. Eva Seborská,  

vedoucí odboru veřejných zakázek  

a kapitálových účastí 

 

Organizační záležitosti 

 

 

 

 

 

 _______________________________  

Ing. Tomáš Macura, MBA 

primátor 

 

 


