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                          Ostrava 22. 02. 2019 

 

Pozvánka  
na 13. schůzi rady města  
konanou dne 26. 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 změnu členství v představenstvu 

obchodní společnosti Ostravské vodárny         

a kanalizace a. s. 

Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru 

veřejných zakázek a kapitálových 

účastí 

RM_M 2 Dodatek č. 1 ke smlouvě o technické 

podpoře systému dokumentace jízdy na 

červenou se společností CAMEA, spol.      

s. r. o. 

Ing. Mgr. Pavlína Durasová, 

vedoucí odboru projektů IT služeb 

a outsourcingu 

RM_M 3 Plány činnosti příspěvkových organizací     

v oblasti kultury pro rok 2019 

Jiří Nekvasil, ředitel Národního 

divadla moravskoslezského p.o. 

Mgr. Jan Žemla, ředitel Janáčkovy 

filharmonie Ostrava, p.o. 

JUDr. Jarmila Hájková, ředitelka 

Divadla loutek Ostrava, p.o. 

Bc. et Bc. Jakub Tichý, ředitel 

Komorní scény Aréna, p.o. 

Mgr. Miroslava Sabelová, 

ředitelka Knihovny města Ostravy, 

p.o.                                            

Mgr. Miloslava Soukupová, 

ředitelka Lidové konzervatoře a 

Múzické školy, p.o. 

RNDr. Jiřina Kábrtová, ředitelka 

Ostravského muzea, p.o. 

Mgr. Marek Pokorný, ředitel 

PLATO Ostrava, p.o. 

RM_M 4 Udělení předchozího souhlasu s nabytím 

daru do vlastnictví Knihovny města 

Ostravy, p.o. 

Mgr. Miroslava Sabelová, 

ředitelka Knihovny města Ostravy, 

p.o. 
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RM_M 5 Návrh na navýšení a změnu podmínek 

čerpání investičního příspěvku příspěvkové 

organizaci v sociální oblasti 

PhDr. Svatopluk Aniol, ředitel 

Čtyřlístku - centra pro osoby        

se zdravotním postižením Ostrava, 

příspěvková organizace 

RM_M 6 Návrh na zřízení služebností a uzavření 

smluv o zřízení služebnosti 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 7 Souhlas vlastníka s technickým 

zhodnocením majetku užívaného              

na základě koncesní smlouvy 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

RM_M 8 Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě 

o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 

statutárního města Ostravy ev.č. 

0648/2018/ŠaS 

Ing. Sylva Sládečková, vedoucí 

odboru školství a sportu 

RM_M 9 Organizační zabezpečení hodnocení 

hospodaření a činnosti příspěvkových 

organizací zřízených SMO za rok 2018 - 

časový harmonogram a složení hodnotících 

komisí 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 

odboru financí a rozpočtu 

RM_M 10 Úprava rozpočtu Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 

odboru financí a rozpočtu 

RM_M 11 Návrh na poskytnutí neinvestičních 

účelových dotací a příspěvků z rozpočtu 

statutárního města Ostravy pro rok 2019     

v oblasti Školství 

RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D., 

předseda komise pro vzdělávání, 

vědu a výzkum RM 

RM_M 12 Ocenění pedagogů u příležitosti             

Dne učitelů 2019 

Ing. Sylva Sládečková, vedoucí 

odboru školství a sportu 

RM_M 13 Návrh Programu na podporu výuky cizích 

jazyků, rozvoje bilingvní a cizojazyčné 

výuky v mateřských, základních a středních 

školách se sídlem na území statutárního 

města Ostravy pro školní rok 2019/2020 

Ing. Sylva Sládečková, vedoucí 

odboru školství a sportu 

RM_M 14 Plány činnosti příspěvkových organizací     

v oblasti školství na rok 2019 

Mgr. Jana Secová, ředitelka SVČ 

Korunka, Ostrava-Mariánské Hory 

Bc. David Střelák, ředitel SVČ 

Ostrava-Zábřeh 

Mgr. Kateřina Hořejší, ředitelka 

DDM Ostrava-Poruba 

Mgr. Milada Božeková, ředitelka 

SVČ Ostrava-Moravská Ostrava 

RM_M 15 Program a podmínky na poskytování 

peněžních prostředků z výnosu daní             

z hazardních her pro oblast sociální péče 

pro rok 2019 včetně návrhu na vyhlášení 

výběrového řízení 

Mgr. Jaroslava Rovňáková, 

vedoucí odboru sociálních věcí      

a zdravotnictví 
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RM_M 16 Návrh na poskytnutí jednoletých 

neinvestičních účelových dotací pro rok 

2019 a neinvestičních příspěvků a transferů 

pro rok 2019 v oblasti kultury z rozpočtu 

statutárního města Ostrava 

Vladimír Polák, předseda komise 

kultury rady města 

Mgr. Barbora Stankušová, vedoucí 

odboru kultury a volnočasových 

aktivit 

RM_M 17 Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové 

dotace spolku Stavovská unie studentů 

Ostrava, z.s. 

Vladimír Polák, předseda komise 

kultury rady města 

RM_M 18 Návrh na uzavření Dodatku č. 1                   

k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 

neinvestiční účelové dotace                        

č. 0987/2018/SVZ a Dodatku č. 1                

k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 

neinvestiční účelové dotace                        

č. 1176/2018/SVZ s právnickou osobou 

Bílý nosorožec, o.p.s. 

Mgr. Jaroslava Rovňáková, 

vedoucí odboru sociálních věcí a 

zdravotnictví 

RM_M 19 Návrh na poskytnutí neinvestičních 

účelových dotací pro rok 2019 v oblastech 

podpory osob s handicapem, prevence 

kriminality a zdravotnictví 

Mgr. Jaroslava Rovňáková, 

vedoucí odboru sociálních věcí a 

zdravotnictví 

RM_M 20 Návrh na poskytnutí neinvestičních 

účelových dotací pro rok 2019 v oblasti 

rodinná politika 

Mgr. Petr Mika, předseda komise 

pro rodinnou politiku RM 

RM_M 21 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava 

za měsíc leden 2019 

Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel 

Městské policie Ostrava 

RM_M 22 Schválení zahájení přípravy a podání 

žádosti o dotaci pro projekt "Sociální 

pracovník ve škole" v rámci Operačního 

programu Zaměstnanost 

Bc. Martin Bednář, starosta 

městského obvodu Ostrava - Jih 

RM_M 23 Žádost Národního divadla 

moravskoslezského, p. o., o prodloužení 

termínů čerpání a vyúčtování poskytnutého 

účelového příspěvku na PD pavilonu G 

Nekvasil Jiří, ředitel Národního 

divadla moravskoslezského, p.o. 

RM_M 24 Žádost obchodní společnosti VÍTKOVICE 

ARÉNA, a.s., o poskytnutí účelové dotace 

z rozpočtu statutárního města Ostravy       

na Pořízení nových mantinelů pro halu 

OSTRAVAR ARÉNA 

Mgr. Kamil Vrubl, předseda 

představenstva společnosti 

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 

RM_M 25 Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu 

statutárního města Ostravy na rok 2019       

v rámci programů na podporu Tělovýchovy 

a sportu a Vrcholového sportu 

 

 

Bc. Martin Bednář, předseda 

komise pro sport a volný čas RM 
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RM_M 26 Návrh na záměr města neprodat nemovité 

věci v k. ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 27 Návrh na záměr města směnit pozemky 

v k.ú. Moravská Ostrava, k.ú. Přívoz, k.ú 

Nová Ves u Ostravy, k.ú. mariánské Hory 

s ŘSD ČR 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 28 Návrh na souhlas s umístěním stavby         

a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě       

o zřízení služebnosti se společností           

T-Mobile Czech Republic a.s. 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 29 Návrh na zřízení služebnosti a uzavření 

smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 

pro fyzické osoby 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 30 Návrh nekoupit nemovité věci v k. ú. Stará 

Bělá, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 31 Návrh na svěření majetku městskému 

obvodu Vítkovice 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 32 Návrh Smlouvy o vypořádání stavebních 

objektů v rámci stavby „Silnice III/4787 

Ostrava ul. Výškovická – rekonstrukce 

mostů ev. č. 4787-3.3. a 4787-4.3." 

Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 33 Návrh na poskytnutí účelových dotací         

a příspěvků z rozpočtu statutárního města 

Ostravy na vzdělávání a talentmanagement 

v oblasti technických a přírodních věd       

na území SMO pro rok 2019 a 1. čtvrtletí 

2020 

RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D., 

předseda komise pro vzdělávání, 

vědu a výzkum RM 

Ing. Sylva Sládečková, vedoucí 

odboru školství a sportu 

RM_M 34 Domov Korýtko - Návrh Dohody                

o ukončení smluvního vztahu 

Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 35 Oznámení o konání veřejného projednání 

návrhu změny č. 1 Územního plánu 

Rychvald 

Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, 

vedoucí útvaru hlavního architekta 

a stavebního řádu 

RM-M 36 Návrh na pojmenování nové ulice na parc. 

č. 493/2 a 493/3 v k.ú. Hošťálkovice 

Mgr. Jiří Jureček, starosta 

městského obvodu Hošťálkovice 

RM_M 37 Návrh odpovědi na podnět pana J. M. Ing. Marcela Trojáková, MPA, 

vedoucí odboru vnitřních věcí 

RM_M 38 Schválení zahájení přípravy a podání 

žádosti o dotaci pro projekt "Regenerace 

sídliště Hrabůvka - 2. etapa, Zeleň Savarin" 

v rámci programu Regenerace veřejných 

prostranství na sídlištích 

Bc. Martin Bednář, starosta 

městského obvodu Ostrava - Jih 
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RM_M 39 Návrh na záměr města nesměnit nemovité 

věci v k.ú. Svinov, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 40 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce 

k částem pozemku v k.ú. Přívoz, obec 

Ostrava s DIAMO, státní podnik 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 41 Návrh na záměr města vypůjčit část 

pozemku v k. ú. Slezská Ostrava, obec 

Ostrava, návrh na záměr města změnit 

nájemní smlouvu v k. ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava a návrh na záměr města 

změnit smlouvu o nájmu v k. ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 42 Návrh dohody o skončení nájmu pozemku 

v k. ú. Hrušov, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 43 Žádost související se změnou v území Ing. arch. Cyril Vltavský, MPA, 

vedoucí útvaru hlavního architekta 

a stavebního řádu  
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Seznam materiálů zvláštní povahy: 

 

RM_MZP 1 Návrh na poskytnutí bezúročných zápůjček 

zaměstnancům dle Statutu sociálního fondu 

zaměstnanců statutárního města Ostravy 

zařazených do Magistrátu města Ostravy 

Ing. Mgr. Yvetta Grubl, Ph.D., 

vedoucí odboru platového              

a personálního 

RM_VZ 1 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 2 Návrh na zadání veřejné zakázky malého 

rozsahu a uzavření smlouvy o dílo           

pro stavbu “Výstavba suchého poldru      

nad ul. Charvátská - studie proveditelnosti" 

Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí 

odboru investičního 

RM_VZ 3 Dodatek č. 1 ke smlouvě o pozáručním 

servisu a technické podpoře se spol. 

Software 602 

Ing. Mgr. Pavlína Durasová, 

vedoucí odboru projektů IT služeb                       

a outsourcingu 

RM_VZ 4 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu                 

s uzavřením Smlouvy na zajištění služeb  

Ing. Václav Palička, vedoucí 

odboru strategického rozvoje 

RM_VZ 5 Veřejná zakázka "Cyklistická trasa             

E Hrušov - Vrbice", poř. č. 11/2019 

Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí 

odboru investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru 

veřejných zakázek a kapitálových 

účastí 

 

 

 _________________________  

 Ing. Tomáš Macura, MBA  

 primátor statutárního města Ostravy 

 
v zastoupení  

 

 

 _________________________  

Mgr. Radim Babinec  

náměstek primátora  


