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                          Ostrava 22. 03. 2019 

 

Pozvánka  
na 16. schůzi rady města  
konanou dne 26. 03. 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 Odpověď na petici "Stop spalovně nebezpečných 

odpadů v Ostravě" 

Ing. Bc. Pavel Valerián, 

Ph.D., MBA, vedoucí 

odboru ochrany životního 

prostředí 

RM_M 2 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 

č. 1375/2018/OI/VZKÚ ze dne 06.04.2018            

na provedení pilotního průzkumu stavby "Vodní 

zdroj Nová Ves a Dubí - revitalizace prameniště 

Dubí, 1. etapa" v k.ú. Zábřeh nad Odrou                 

a k.ú. Svinov, obec Ostrava 

Ing. Bohuslav Gembík, 

vedoucí odboru 

investičního 

RM_M 3 Návrh smlouvy o poskytnutí dotace statutárnímu 

městu Ostrava z rozpočtu Moravskoslezského 

kraje 

Ing. Mgr. Pavlína 

Durasová, vedoucí odboru 

projektů IT služeb  

a outsourcingu 

RM_M 4 Použití finančních prostředků z Fondu životního 

prostředí města Ostravy na realizaci projektu 

"Nadlimitní čištění silnic I. až III. třídy" 

Ing. Bc. Pavel Valerián, 

Ph.D., MBA, vedoucí 

odboru ochrany životního 

prostředí 

RM_M 5 Návrh na uzavření smluv o zajištění přeložek 

plynárenských zařízení v souvislosti se stavbami 

ve Strategické průmyslové zóně Mošnov 

Ing. Bohuslav Gembík, 

vedoucí odboru 

investičního 

RM_M 6 Návrh na souhlas ke stavbě na pozemku                     

v katastrálním území obce Ostrava, jako vlastníka 

sousední nemovitosti 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, 

vedoucí odboru 

hospodářské správy 

RM_M 7 Návrh na poskytnutí finančního daru za účelem 

zabezpečení prevence kriminality 

Mgr. Jaroslava Rovňáková, 

vedoucí odboru sociálních 

věcí a zdravotnictví 
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RM_M 8 Návrh směnit nemovité věci v k.ú. Stará Bělá, 

obec Ostrava, návrh svěřit pozemek                      

parc.č. 3590/15 v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava 

městskému obvodu Stará Bělá 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 9 Volba přísedících Okresního soudu v Ostravě Ing. Marcela Trojáková, 

MPA, vedoucí odboru 

vnitřních věcí 

RM_M 10 Uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce 

"Obnova běžeckých okruhů Porubský les"                    

v městském obvodě Krásné Pole 

Ing. Bohuslav Gembík, 

vedoucí odboru 

investičního 

RM_M 11 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů                      

do vlastnictví Zoologické zahrady a botanického 

parku Ostrava, příspěvkové organizace 

Ing. Václav Palička, 

vedoucí odboru 

strategického rozvoje 

Ing. Petr Čolas, ředitel 

ZOO a botanického parku 

Ostrava, p.o. 

RM_M 12 Návrh na uzavření "Smluv o zřízení služebností"   

v souvislosti se stavbou "Cyklotrasa P - 

průchodnost Starobní, Provaznická, Dr. Martínka" 

Ing. Bohuslav Gembík, 

vedoucí odboru 

investičního 

RM_M 13 Žádost PXXX ČXXXX a prof. Ing. JXXXXX 

CXXXXX, CSc., o poskytnutí neinvestiční 

účelové dotace v oblasti kultury 

Vladimír Polák, předseda 

komise kultury rady města 

RM_M 14 Vystavení objednávky vůči společnosti OVANET 

a.s. na nákup 2 serverů a vůči společnosti Vidaron 

a.s. na nákup zařízení UPS 

Ing. Mgr. Pavlína 

Durasová, vedoucí odboru 

projektů IT služeb  

a outsourcingu 

RM_M 15 Návrh na schválení Tématického akčního plánu 

pro oblast Bydlení ve městě Ostrava 2019 - 2022 

Mgr. Jaroslava Rovňáková, 

vedoucí odboru sociálních 

věcí a zdravotnictví 

RM_M 16 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. 

Poruba, návrh na záměr města prodat nemovitou 

věc v k.ú. Pustkovec a návrh na záměr města 

neprodat nemovité věci v k.ú. Pustkovec, vše obec 

Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 17 Návrh na nesvěření pozemků v k.ú. Krásné Pole, 

návrh svěření pozemku v k. ú. Bartovice, obec 

Ostrava, příslušným městským obvodům 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 18 Návrh na předchozí souhlas rady města s prodejem 

částí pozemků v k. ú. Přívoz, k. ú. Zábřeh             

nad Odrou, pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy 

a nebytové jednotky v k. ú. Dubina u Ostravy,              

vše obec Ostrava 

 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 



Statutární město Ostrava 
primátor 
 

  
3/6   

Pozvánka 

RM_M 19 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci              

v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 20 Návrh koupit nemovitou věc v k.ú. Radvanice, 

obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 21 Návrh na souhlas s přenecháním nemovitostí         

do výpůjčky, návrh na záměr pronajmout části 

pozemků v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 22 Předchozí souhlasy rady města s uzavřením 

nájemních smluv k částem pozemku v k.ú. 

Mariánské Hory, obec Ostrava pro Městský obvod 

Mariánské Hory a Hulváky. Předchozí souhlas 

rady města s uzavřením nájemní smlouvy na část 

pozemku v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava             

pro Městský obvod Vítkovice. Předchozí souhlas 

rady města s uzavřením smlouvy o výpůjčce            

na pozemky v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 

pro Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky. 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 23 Návrh bezúplatně nenabýt nemovité věci v k.ú. 

Slezská Ostrava, obec Ostrava a návrh nevykoupit 

nemovité věci v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 24 Návrh nevyužít předkupního práva k části 

nemovité věci a návrh na uzavření Dohody           

o zániku věcného předkupního práva, vše v k.ú. 

Svinov, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 25 Návrh na záměr města neprodat nemovitou věc           

v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava a návrh 

nesměnit nemovité věci v k.ú. Heřmanice,                  

k.ú. Slezská Ostrava a k.ú. Muglinov, obec 

Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 26 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 27 Návrh na uzavření smluv o zřízení věcného 

břemene a smlouvy o zřízení služebnosti                     

k pozemkům ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. a Dopravní 

podnik Ostrava a.s. 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 28 Návrhy dodatků ke zřizovacím listinám 

příspěvkových organizací - předání movitých věcí 

k hospodaření 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 
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RM_M 29 Návrh koupit nemovitou věc v k.ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 30 Návrh na poskytnutí investičních příspěvků 

právnické osobě Městská nemocnice Ostrava, 

příspěvková organizace, Nemocniční 898/20A, 

728 80 Ostrava, IČO 00635162, z Fondu                   

pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava 

MUDr. Petr Uhlig, ředitel 

Městské nemocnice 

Ostrava, příspěvková 

organizace 

RM_M 31 Financování přepojování kanalizačních přípojek          

v rámci stavby "Rekonstrukce kanalizace                  

v ul. Jahodová" a "Kanalizace Hrušov" 

Ing. Bohuslav Gembík, 

vedoucí odboru 

investičního 

RM_M 32 Přijetí daru od společnosti Crystal Productions 

Merchandise Factory s.r.o. 

Mgr. Barbora Stankušová, 

vedoucí odboru kultury 

a volnočasových aktivit 

RM_M 33 Návrh na souhlas s umístěním přípojek, uzavření 

smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, 

nájemních smluv, smlouvy o zřízení služebnosti 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 34 Žádost o přehodnocení rozhodnutí rady města                   

a předchozí souhlas rady města k nabytí 

nemovitostí do majetku města 

Ing.arch. Cyril Vltavský, 

MPA, vedoucí útvaru 

hlavního architekta            

a stavebního řádu 

RM_M 35 Jmenování odborné poroty soutěže o titul 

Ostravská stavba roku 2018 

 

Ing.arch. Cyril Vltavský, 

MPA, vedoucí útvaru 

hlavního architekta            

a stavebního řádu 

RM_M 36 Schválení příkazní smlouvy Ing. Břetislav Glumbík, 

vedoucí odboru dopravy 

RM_M 37 Odstoupení SMO z funkce statutárního orgánu 

předsedy Společenství vlastníků pro domy                 

na ul. Horní, Ostrava - Bělský Les 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 38 Návrh prodat pozemky (ul. Na Karolíně) a návrh 

na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti s ČEZ Distribuce, a.s. 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 39 Návrh na záměr pronájmu pozemků a částí 

pozemků v k.ú. Hrušov, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 40 Kontrola plnění usnesení rady města za období 

leden, únor 2019 

Mgr. Renata Kolková, 

MPA, vedoucí odboru 

legislativního a právního 

RM_M 41 Návrh na souhlas s podnájmem v k. ú. Vítkovice a 

souhlas s konáním sportovního závodu v k.ú. Stará 

Plesná 

 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 
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RM_M 42 Úprava rozpočtu Ing. Lukáš Jančálek, 

vedoucí odboru financí            

a rozpočtu 

RM_M 43 Přemístění kamer na vybrané křižovatce pro rok 

2019 

Ing. Břetislav Glumbík, 

vedoucí odboru dopravy 
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Seznam materiálů zvláštní povahy: 

 

RM_MZP 1 Prověření skutečností dle usn. ZM                            

č. 0227/ZM1822/4 ze dne 06.03.2019 

Ing. Renata Gembíková, 

vedoucí odboru interního 

auditu a kontroly 

RM_MZP 2 Zřízení komise pro posouzení přihlášek                      

do výběrového řízení na pozici ředitele/ředitelky 

Městské policie Ostrava 

Ing. Břetislav Gibas, 

tajemník 

RM_VZ 1 Veřejná zakázka "Levobřežní - revitalizace 

nábřeží Ostravice za výstavištěm Černá louka 

(IZ+PD+IČ+AD)", poř. č. 17/2019 

Ing. Bohuslav Gembík, 

vedoucí odboru 

investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

a kapitálových účastí 

RM_VZ 2 Veřejná zakázka "Rekonstrukce a modernizace 

Domu kultury Poklad II.", poř. č. 054/2018 

Ing. Bohuslav Gembík, 

vedoucí odboru 

investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

a kapitálových účastí 

RM_VZ 3 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a o uzavření smlouvy na zpracování "ověřovací 

studie využití objektu EkF reko Sokolská 33         

v Ostravě" 

Ing. arch. Cyril Vltavský, 

MPA, vedoucí útvaru 

hlavního architekta  

a stavebního řádu 

   

 

 

 

 

 

 

 

 _________________________  

 Ing. Tomáš Macura, MBA  

 primátor statutárního města Ostravy 

 


