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                          Ostrava 17. 05. 2019 

 

Pozvánka  
na 23. schůzi rady města  
konanou dne 21. 05. 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 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty pana Jiřího 

Nekvasila, ředitele Národního divadla 

moravskoslezského, p.o., do Belgie (Antverpy)            

ve dnech 25.-28.04.2019 

Jiří Nekvasil, ředitel 

Národního divadla 

moravskoslezského, 

příspěvková organizace 

RM_M 2 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Mgr. 

Jana Žemly, ředitele Janáčkovy filharmonie 

Ostrava, p.o., do Velké Británie (Londýn)               

ve dnech 16. - 22. 6. 2019 

Mgr. Bc. Michal Bayer, 

vedoucí odboru kancelář 

primátora 

RM_M 3 Povolení výjimky ze stavební uzávěry kolem SDD 

"Hlubina 1 větrní" a "Hlubina 1" v k.ú. Moravská 

Ostrava 

Ing. arch. Cyril Vltavský, 

MPA, vedoucí útvaru 

hlavního architekta                 

a stavebního řádu 

RM_M 4 Návrh na uzavření smluvních vztahů o přeložkách 

inženýrských sítí v rámci přípravy a realizace 

staveb odboru investičního zahrnutými                     

do kapitálového rozpočtu statutárního města 

Ostravy pro rok 2019 

Ing. Bohuslav Gembík, 

vedoucí odboru 

investičního 

RM_M 5 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů            

do vlastnictví Zoologické zahrady a botanického 

parku Ostrava, příspěvkové organizace 

Ing. Petr Čolas, ředitel 

ZOO a botanického parku 

Ostrava, příspěvková 

organizace  

Ing. Václav Palička, 

vedoucí odboru 

strategického rozvoje 

RM_M 6 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem 

bytu č. 6 a č. 17 v bytovém domě na ul. Horní 

3033/102, Ostrava-Bělský Les 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 
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RM_M 7 Návrh na souhlas s umístěním přípojky, uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, 

nájemní smlouvy 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 8 Návrh na souhlas s umístěním zpevněné plochy       

do pozemků 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 9 Návrh na souhlas s umístěním nadzemního vedení 

NN včetně betonového sloupu NN, vodovodní          

a kanalizační přípojky, uzavření smlouvy                

o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, 

dodatku č. 1 a dodatku č.2 ke smlouvě 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 10 Návrh na uzavření smlouvy na provedení 

aktualizace dat pasportu zeleně 

Ing. Bc. Pavel Valerián, 

Ph.D., MBA, vedoucí 

odboru ochrany životního 

prostředí 

RM_M 11 Schválení podstatné změny v projektu, návrh            

na odvolání a jmenování členů Řídícího výboru 

MAP ORP Ostrava II 

Ing. Sylva Sládečková, 

vedoucí odboru školství          

a sportu 

RM_M 12 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě            

o výpůjčce ev. č. 1961/2018/MJ ze dne 17. 5.2018. 

Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce k nemovité 

věci - molo na řece Ostravici, k.ú. Slezská 

Ostrava. 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 13 Oznámení o konání veřejného projednání návrhu 

Změny č. 2 Územního plánu Velká Polom 

Ing. arch. Cyril Vltavský, 

MPA, vedoucí útvaru 

hlavního architekta               

a stavebního řádu 

RM_M 14 Návrh na odpis 15 pohledávek statutárního města 

Ostravy 

Ing. Lukáš Jančálek, 

vedoucí odboru financí               

a rozpočtu 

RM_M 15 Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitostí 

do majetku města 

Ing. arch. Cyril Vltavský, 

MPA, vedoucí útvaru 

hlavního architekta                   

a stavebního řádu 

RM_M 16 Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě na dodávku 

rozhraní pro integraci systému Radnice VERA            

na elektronickou spisovou službu eSpis 

definovaného podle Národního standardu                  

pro elektronické spisové služby 

Ing. Mgr. Pavlína 

Durasová, vedoucí odboru 

projektů IT služeb                

a outsourcingu 
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RM_M 17 Schválení přípravy projektu s názvem "Sociopoint 

- místo prvního kontaktu" a zpracování žádosti           

o finanční podporu z OP Zaměstnanost 

Mgr. Jaroslava Rovňáková, 

vedoucí odboru sociálních 

věcí a zdravotnictví 

RM_M 18 Projednání členství a návrhů usnesení Výkonné 

rady spolku Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, 

z.s. 

Ing. Sylva Sládečková, 

vedoucí odboru školství             

a sportu 

RM_M 19 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty           

Ing. Radka Barana, ředitele Domova Slunečnice 

Ostrava, p. o. do Finska (Helsinky) a do Estonska 

(Tallinn) ve dnech 4. - 8. 6. 2019. 

Mgr. Bc. Michal Bayer, 

vedoucí odboru kancelář 

primátora 

RM_M 20 Poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu 

města na dofinancování projektu "Protipovodňová 

opatření ve městě Ostrava" 

Mgr. Bc. Michal Bayer, 

vedoucí odboru kancelář 

primátora 

RM_M 21 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava            

za měsíc duben 2019 

Mgr. Zdeněk Harazim, 

ředitel Městské policie 

Ostrava 

RM_M 22 Návrh na poskytnutí bezúročné zápůjčky 

zaměstnanci statutárního města Ostravy 

zařazeného do Městské policie Ostrava 

Mgr. Zdeněk Harazim, 

ředitel Městské policie 

Ostrava 

RM_M 23 Návrh Smlouvy o zpracování osobních údajů mezi 

SMO a společností Ostravské komunikace a.s. 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, 

vedoucí odboru 

hospodářské správy 

RM_M 24 Návrh na souhlas s umístěním podzemního 

kabelového vedení NN včetně 2 ks pojistkových 

skříní, uzavření smluv 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 25 Ocenění 5 finalistů (kuchařů) mateřských                

a základních škol v rámci celoměstské soutěže 

"Školní jídelny zdravě a chutně". 

Ing. Sylva Sládečková, 

vedoucí odboru školství         

a sportu 

RM_M 26 Poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku           

na realizaci projektu "Rekonstrukce zahrady 

dětského rehabilitačního stacionáře" 

Ing. Bc. Pavel Valerián, 

Ph.D., MBA, vedoucí 

odboru ochrany životního 

prostředí 

RM_M 27 Souhlas s umístěním rozšířeného sjezdu                   

v ochranném pásmu vodovodu na pozemku           

parc. č. 813/29 v k.ú. Mošnov 

Ing. Bc. Pavel Valerián, 

Ph.D., MBA, vedoucí 

odboru ochrany životního 

prostředí 

RM_M 28 Nabytí psa umístěného v útulku pro psy v Ostravě-

Třebovicích, jeho přivlastněním dle § 1045       

odst. 1 občanského zákoníku 

Ing. Bc. Pavel Valerián, 

Ph.D., MBA, vedoucí 

odboru ochrany životního 

prostředí 
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RM_M 29 Poskytnutí transferů z Fondu životního prostředí 

na realizaci projektů "Údržba zeleně městského 

obvodu MOaP", "Zónové čištění městského 

obvodu MOaP v roce 2019", "Vyhodnocení 

zdravotního stavu dřevin a návrhu opatření", 

"Smokeman zasahuje v Hošťálkovicích"                    

a "Chodníkový čistící vůz pro komunikace 

městského obvodu Poruba" 

Ing. Bc. Pavel Valerián, 

Ph.D., MBA, vedoucí 

odboru ochrany životního 

prostředí 

RM_M 30 Úprava rozpočtu Ing. Lukáš Jančálek, 

vedoucí odboru financí           

a rozpočtu 

RM_M 31 Dopravní hřiště Orebitská - návrh dodatku č.1 Ing. Bohuslav Gembík, 

vedoucí odboru 

investičního 

RM_M 32 Poskytnutí finančních prostředků školským 

příspěvkovým organizacím zřízeným statutárním 

městem Ostrava 

Ing. Sylva Sládečková, 

vedoucí odboru školství         

a sportu 

Mgr. Jana Secová, 

ředitelka Střediska volného 

času Korunka, Ostrava - 

Mariánské Hory, p.o. 

Bc. David Střelák, ředitel 

Střediska volného času, 

Ostrava - Zábřeh, p.o. 

Mgr. Kateřina Hořejší, 

ředitelka Domu dětí a 

mládeže, Ostrava - Poruba, 

p.o. 

 Mgr. Milada Božeková, 

ředitelka Střediska volného 

času, Ostrava - Moravská 

Ostrava, p.o. 

RM_M 33 Zahájení přípravy a schválení podání žádosti                

o dotaci z programu Ozdravné pobyty pro žáky 1. 

stupně základních škol v Moravskoslezském kraji  

pro projekt "Ozdravný pobyt pro žáky 1. stupně 

ZŠ Ostrava-Výškovice, Srbská 2, p.o." 

Bc. Martin Bednář, 

starosta městského obvodu 

Ostrava-Jih  

RM_M 34 Návrh dodatku č. 4 ke Smlouvě o přijímání 

platebních karet při placení zboží a služeb                  

a výpůjčce platebního terminálu s příslušenstvím 

č. 1098/2012/HS, ze dne 1. 4. 2012 a ve znění 

dodatku č. 1 - 3 z důvodu aktualizace této smlouvy 

týkající se rozšíření počtu obchodních míst                       

a změny smluvní strany poskytovatele 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, 

vedoucí odboru 

hospodářské správy 
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Seznam materiálů zvláštní povahy: 

 

RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. 

Mgr. Jan Žemla, předseda 

představenstva společnosti 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek                

a kapitálových účastí 

RM_VH 2 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Černá louka s.r.o. 

Mgr. Jan Šumbera, jednatel 

společnosti 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek              

a kapitálových účastí 

RM_VH 3 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 

Mgr. Renata Kolková, MPA,  

vedoucí odboru legislativního 

a právního 

 

RM_MZP 1 Projednání vybraných bodů řádné valné 

hromady obchodní společnosti Koordinátor 

ODIS s.r.o. 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek             

a kapitálových účastí 

RM_VZ 1 Návrh na zadání veřejné zakázky malého 

rozsahu a uzavření Smlouvy o dílo na 

zpracování investičního záměru 

Ing. Bohuslav Gembík, 

vedoucí odboru investičního 

RM_VZ 2 Veřejná zakázka " Dodávky zemního plynu            

pro statutární město Ostrava a městské 

organizace pro roky 2020 - 2021" 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, 

vedoucí odboru hospodářské 

správy 

 

 

 

 

 

 

 _________________________  

 Ing. Tomáš Macura, MBA  

 primátor statutárního města Ostravy 

 


