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Pozvánka 

                                                                                                                                Ostrava 30.11.2018 

Pozvánka  
na 5. schůzi rady města  
konanou dne 04.12.2018 

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 Návrh na záměr města darovat nemovité věci v 

k.ú Moravská Ostrava, návrh na záměr města 

směnit nemovité věci v k.ú. Poruba-sever a 

návrh svěřit nemovitou věc v k. ú. Poruba-sever 

městskému obvodu Poruba, vše obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai,  

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 2 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru 

do vlastnictví právnické osoby Domov pro 

seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, 

příspěvková organizace, IČO 70631824, se 

sídlem Rybářská 1223/13, 709 00 Ostrava - 

Mariánské Hory 

RNDr. Oldřich Šeremek,  

ředitel domova pro seniory Iris, 

Ostrava - Mariánské Hory, p.o. 

RM_M 3 Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě 

do pozemku ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, návrh na uzavření smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na 

uzavření nájemní smlouvy s fyzickou osobou 

Ing. Ladislav Rožnai,  

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 4 Návrh města darovat veřejně přístupnou 

komunikaci pro cyklisty realizovanou v rámci 

stavby "Prodloužení cyklostezky - lávka přes 

Ostravici, Ostrava - Hrabová", městu Vratimov 

Ing. Ladislav Rožnai,  

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 5 Předchozí souhlas rady města k pronájmu 

nemovitostí svěřených městskému obvodu 

Ostrava-Jih a k nabytí nemovitosti do majetku 

města 

Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, 

vedoucí útvaru hlavního architekta a 

stavebního řádu 
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RM_M 6 Změna usnesení č. 00095/RM1822/3 ze dne 

20.11.2018 

Ing. Sylva Sládečková,  

vedoucí odboru školství a sportu 

RM_M 7 "Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do 

Radvanic", návrh na uzavření Dodatku č.2 ke 

Smlouvě o dílo č. 2777/2017/OSR 

Ing. Bohuslav Gembík,  

vedoucí odboru investičního 

RM_M 8 Návrh na souhlas se vstupem na pozemky za 

účelem provedení kontrolního 

atmogeochemického průzkumu a případného 

měření dynamiky výstupů důlních plynů na 

povrch pro společnost Green Gas DPB, a.s. 

Ing. Ladislav Rožnai,  

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 9 Návrh na souhlas s umístěním inženýrských a 

stavebních objektů do pozemků ve vlastnictví 

SMO v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, návrh na 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti a návrh na uzavření nájemní 

smlouvy se společností Stavos Stavba a.s. 

Ing. Ladislav Rožnai,  

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 10 Návrh na zřízení služebnosti a uzavření 

smlouvy o zřízení služebnosti s Českou 

telekomunikační infrastrukturou a.s. 

Ing. Ladislav Rožnai,  

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 11 Návrh na uzavření smluv o zřízení věcného 

břemene k pozemkům ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, pro ČEZ 

Distribuce, a.s. 

Ing. Ladislav Rožnai,  

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 12 Návrh na záměr města směnit pozemky v k. ú. 

Přívoz, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai,  

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 13 Návrh neučinit souhlasná prohlášení o 

vlastnictví pozemků v k. ú. Poruba a v k. ú. 

Hrabová ve prospěch ČR - Úřadu pro 

zastupování státu ve věcech majetkových 

Ing. Ladislav Rožnai,  

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 14 Návrh na záměr města nedarovat a prodat 

pozemek, návrh na záměr města prodat, návrh 

na záměr města nesměnit a směnit pozemky, 

(k.ú. Moravská Ostrava, k.ú. Přívoz) 

Ing. Ladislav Rožnai,  

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 15 Návrh na poskytnutí dotace 

Moravskoslezskému kraji na spolufinancování 

projektu "Kotlíkové dotace v 

Moravskoslezském kraji" 

Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., 

vedoucí odboru ochrany životního 

prostředí 
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RM_M 16 Přijetí dotace na projekt Ostrava - Modernizace 

městského kamerového systému 2018 v rámci 

Programu prevence kriminality na místní 

úrovni pro rok 2018 

Mgr. Jaroslava Rovňáková,  

vedoucí odboru sociálních věcí a 

zdravotnictví 

RM_M 17 Návrh změny složení Pracovní skupiny 

sociálního bydlení 

Mgr. Jaroslava Rovňáková,  

vedoucí odboru sociálních věcí a 

zdravotnictví 

RM_M 18 Objednávka k zajištění zimního programu v 

roce 2019 

Mgr. Jaroslava Rovňáková,  

vedoucí odboru sociálních věcí a 

zdravotnictví 

RM_M 19 Udělení předchozího souhlasu s nabytím 

nadačního příspěvku do vlastnictví Janáčkovy 

filharmonie Ostrava, p. o. 

Mgr. Jan Žemla,  

ředitel Janáčkovy filharmonie 

Ostrava, p.o. 

RM_M 20 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se 

mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 

4/2016 o místním poplatku za užívání 

veřejného prostranství, ve znění obecně 

závazné vyhlášky č. 8/2017, kterou se mění a 

doplňuje obecně závazná vyhláška č. 4/2016 o 

místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství 

Ing. Lukáš Jančálek,  

vedoucí odboru financí a rozpočtu 

RM_M 21 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se 

vydává cenová mapa stavebních pozemků 

města Ostravy č. 19 

Ing. Lukáš Jančálek,  

vedoucí odboru financí a rozpočtu 

RM_M 22 Členství statutárního města Ostrava v nově 

založeném spolku Moravskoslezský pakt 

zaměstnanosti, z.s. 

Ing. Sylva Sládečková,  

vedoucí odboru školství a sportu 

Ing. Václav Palička,  

vedoucí odboru strategického rozvoje 

RM_M 23 Návrh koupit nemovité věci v k. ú. Hrabůvka a 

v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai,  

vedoucí odboru majetkového 

 

 

 

 

RM_M 24 Návrh na uzavření "Smlouvy o zřízení věcného 

břemene-služebnosti" v souvislosti se stavbou 

"Odkanalizování Přívozu na ÚČOV - 2. etapa, 

1. část - křížení stoky OS s dálnicí" 

Ing. Bohuslav Gembík,  

vedoucí odboru investičního 
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RM_M 25 Návrh na uzavření "Smluv o zřízení 

služebností" v souvislosti se stavbou 

"Kanalizace Folvarek, II. etapa" 

Ing. Bohuslav Gembík,  

vedoucí odboru investičního 

RM_M 26 Poskytnutí daru do Fondu pro děti ohrožené 

znečištěním ovzduší od společnosti Veolia 

Energie ČR, a.s. 

Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., 

vedoucí odboru ochrany životního 

prostředí 

RM_M 27 Poskytnutí bezúročné zápůjčky za účelem 

předfinancování výdajů na pořízení kotlů v 

rámci dotačního programu "Kotlíkové dotace v 

Moravskoslezském kraji" 

Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., 

vedoucí odboru ochrany životního 

prostředí 

RM_M 28 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se 

mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 

22/2017 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů 

Ing. Lukáš Jančálek,  

vedoucí odboru financí a rozpočtu 

RM_M 29 Zahájení přípravy projektu „Ozdravné pobyty 

pro žáky 1. stupně ZŠ“ v rámci dotačního 

programu „Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně 

základních škol“ 

Mgr. Patrik Hujdus,  

starosta městského obvodu 

Mariánské Hory a Hulváky 

RM_M 30 Schválení vystavení objednávek Hasičského 

záchranného sboru Moravskoslezského kraje na 

nákup vybavení vozidla CAS 36 jednotky sboru 

dobrovolných hasičů Ostrava-Proskovice 

Mgr. Bc. Michal Bayer,  

vedoucí odboru kancelář primátora 

RM_M 31 Smluvní pokuta uplatněná vůči Dopravnímu 

podniku Ostrava, a. s. 

Mgr. Renata Kolková, MPA,  

vedoucí odboru legislativního a 

právního 

Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí 

odboru dopravy 

 

RM_M 32 Kupní smlouva Mgr. Zdeněk Harazim,  

ředitel Městské policie Ostrava 

RM_M 33 Návrh na prodej přebytečného majetku 

statutárního města Ostravy v užívání Městské 

policie Ostrava 

Mgr. Zdeněk Harazim,  

ředitel Městské policie Ostrava 

RM_M 34 Postup možného vypořádání vzájemných 

majetkových vztahů mezi společnostmi Garáže 

Ostrava, a.s., Asental Parking, a.s. a statutárním 

městem Ostrava 

Mgr. Renata Kolková, MPA,  

vedoucí odboru legislativního a 

právního 
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RM_M 35 "Rekonstrukce studny S 14, prameniště Nová 

Ves (PD+AD+IČ)" uzavření Smlouvy o dílo a 

smlouvy příkazní k veřejné zakázce malého 

rozsahu 

Ing. Bohuslav Gembík,  

vedoucí odboru investičního 

RM_M 36 Úprava rozpočtu Ing. Lukáš Jančálek,  

vedoucí odboru financí a rozpočtu 

RM_M 37 Smlouva o poskytnutí služeb Hybridní pošty Ing. Marcela Trojáková, MPA, 

vedoucí odboru vnitřních věcí 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala,  

vedoucí odboru hospodářské správy 

RM_M 38 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce 

uměleckých děl a sbírkových předmětů 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala,  

vedoucí odboru hospodářské správy 

RM_M 39 Rozdělení výnosu daně z hazardních her a 

výnosů ze zrušených odvodů městským 

obvodům 

Ing. Lukáš Jančálek,  

vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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Seznam materiálů zvláštní povahy: 

Číslo 

Materiálu 

Věc Předkládá 

RM_VZ 1 Návrh na zadání veřejné zakázky malého 

rozsahu a uzavření smlouvy o dílo pro stavbu 

"Plošná kanalizace Michálkovice, SO 02 

Odkanalizování území jih - stoka M1 – oblast 

ul. Rychvaldská a ul. Radvanická - DPS" 

Ing. Bohuslav Gembík,  

vedoucí odboru investičního 

RM_VZ 2 Návrh na zadání veřejné zakázky malého 

rozsahu a uzavření smlouvy o dílo pro stavbu 

“Stavba vodovodu a kanalizace v ul. Potoky - 

PD+AD+IČ” 

Ing. Bohuslav Gembík,  

vedoucí odboru investičního 

RM_VZ 3 Veřejná zakázka "Ošetřování trávníku 

fotbalového hřiště (Městský stadion)", poř. č. 

288/2018 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala,  

vedoucí odboru hospodářské správy 

Ing. Eva Seborská, 

vedoucí odboru veřejných zakázek a 

kapitálových účastí 

RM_VZ 4 Veřejná zakázka "Ostraha objektů Městského 

stadionu", poř. č. 289/2018 

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 

 

 


