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Pozvánka 

                          Ostrava 07. 06. 2019 

 

Pozvánka  
na 25. schůzi rady města  
konanou dne 11. 06. 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 uzavření "Smluv o zřízení 

služebností" v souvislosti se stavbami 

uvedenými v rozpočtu statutárního města 

Ostravy 

Ing. Bohuslav Gembík, 

vedoucí odboru investičního 

RM_M 2 Návrh na poskytnutí neinvestiční účelové 

dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy 

Střední průmyslové škole, Ostrava-Vítkovice, 

příspěvkové organizaci 

Ing. Sylva Sládečková, 

vedoucí odboru školství        

a sportu 

RM_M 3 Návrh smlouvy na poskytování služeb 

elektronických komunikací se společností 

OVANET a.s. 

Ing. Mgr. Pavlína Durasová, 

vedoucí odboru projektů IT 

služeb a outsourcingu 

RM_M 4 Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě                        

o outsourcingu s příspěvkovými organizacemi 

města a společností Ovanet a.s. 

Ing. Mgr. Pavlína Durasová, 

vedoucí odboru projektů IT 

služeb a outsourcingu 

RM_M 5 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru           

do vlastnictví PLATA Ostrava, p.o. 

Mgr. Marek Pokorný, ředitel 

PLATA Ostrava, 

příspěvkové organizace 

RM_M 6 Poskytnutí daru Ministerstvu zahraničních věcí, 

velvyslanectví v Srbsku - plakety se symboly 

města Ostravy 

Mgr. Barbora Stankušová, 

vedoucí odboru kultury         

a volnočasových aktivit 

RM_M 7 Návrh na svěření majetku městskému obvodu 

Mariánské Hory a Hulváky 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 8 Návrh na uzavření "Smlouvy o smlouvě 

budoucí o zřízení služebnosti", "Smlouvy            

o výpůjčce" a "Smlouvy o smlouvě budoucí         

o zřízení služebnosti inženýrské sítě"                    

v souvislosti se stavbou "Cyklotrasa M přes 

Svinovské mosty", zahrnutou do rozpočtu 

statutárního města Ostravy 

Ing. Bohuslav Gembík, 

vedoucí odboru investičního 

RM_M 9 Návrh na uzavření smluv o uzavření budoucích 

smluv o zřízení věcných břemen v souvislosti            

se stavbami zahrnutými do rozpočtu 

statutárního města Ostravy 

Ing. Bohuslav Gembík, 

vedoucí odboru investičního 

RM_M 10 Návrh na uzavření "Smluv o zřízení služebností 

v souvislosti se stavbou "Kanalizace Folvarek, 

II. etapa" 

Ing. Bohuslav Gembík, 

vedoucí odboru investičního 

RM_M 11 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného 

břemene a dohody o zrušení smlouvy 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 12 Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 

"Rekonstrukce a prodloužení ulice 

Thomayerova" 

Ing. Bohuslav Gembík, 

vedoucí odboru investičního 

RM_M 13 Návrh na zvýšení nájemného a pachtovného           

o roční míru inflace 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 14 Návrh na poskytnutí dotace spolku Hokejový 

klub RT TORAX PORUBA 2011 v rámci 

výběrového řízení na poskytnutí peněžních 

prostředků z rozpočtu statutárního města 

Ostravy na rok 2019 v oblasti Vrcholového 

sportu 

Ing. Sylva Sládečková, 

vedoucí odboru školství           

a sportu 

RM_M 15 Žádost obchodní společnosti VÍTKOVICE 

ARÉNA, a.s., o poskytnutí účelové dotace na 

Vybavení interiérů a rekonstrukci stávajících 

tribun fotbalového areálu Bazaly a o uzavření 

dodatku k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 

účelové dotace na Stavební úpravy 

OSTRAVAR ARÉNY 

Mgr. Kamil Vrubl, předseda 

představenstva společnosti 

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 

RM_M 16 Návrh na neposkytnutí mimořádné dotace 

zapsaného ústavu Dětské kurzy Vaňkův kopec 

z.ú. 

Ing. Sylva Sládečková, 

vedoucí odboru školství a 

sportu 

RM_M 17 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty 

Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., náměstka 

primátora, do Srbské republiky (Bělehrad)             

ve dnech 9. – 11. 7. 2019 

Mgr. Bc. Michal Bayer, 

vedoucí odboru kancelář 

primátora 
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RM_M 18 Ukončení projektu Ozdravné pobyty žáků 

porubských základních škol ve školním roce 

2018/2019 

Ing. Lucie Baránková 

Vilamová, Ph.D., starostka 

městského obvodu Poruba 

RM_M 19 Souhlas s podáním žádosti o dočerpání 

finančních prostředků pro rok 2019 v rámci 

Podmínek dotačního Programu na podporu 

poskytování sociálních služeb a způsobu 

rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 - 

MPSV státního rozpočtu 

Richard Vereš, starosta 

městského obvodu Slezská 

Ostrava 

RM_M 20 Souhlas s podáním žádosti o dofinancování 

sociálních služeb pro rok 2019 v rámci 

Podmínek dotačního Programu na podporu 

poskytování sociálních služeb a způsobu 

rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – 

MPSV státního rozpočtu 

Bc. Martin Bednář, starosta 

Městského obvodu Ostrava-

Jih 

RM_M 21 Návrh na uzavření dodatku č. 1 k 

Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí investiční 

účelové dotace č. 3299/2018/KP se společností 

Černá louka s. r. o. na úpravy v objektech 

Výstaviště Černá louka - pavilonu A, pavilonu 

A1 a vstupní věži Slezskoostravského hradu         

v rámci nové koncepce vývoje Černé louky 

Mgr. Bc. Michal Bayer, 

vedoucí odboru kancelář  

primátora 

RM_M 22 Návrh výpovědi Veřejnoprávní smlouvy              

o poskytnutí víceleté neinvestiční účelové 

dotace v oblasti kultury a zachování kulturního 

dědictví 

Vladimír Polák, předseda 

komise kultury RM 

RM_M 23 Zřízení výběrové komise na obsazení 

pracovního místa ředitele/ředitelky Městského 

ateliéru prostorového plánování a architektury, 

příspěvkové organizace 

Ing. Václav Palička, vedoucí 

odboru strategického rozvoje 

RM_M 24 Návrh na svěření nemovité věcí v k. ú. 

Svinov,obec Ostrava městskému obvodu 

Svinov, návrh na odejmutí nemovitých věcí           

v k.ú. Komorní Lhotka, obec Komorní Lhotka, 

městskému obvodu          Ostrava-Jih 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 25 Návrh na zřízení služebnosti a návrh                    

na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti             

pro společnost Dopravní podnik Ostrava a.s. 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 26 Návrh úplatně nenabýt/nabýt nemovité věci              

v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 27 Návrh koupit pozemek v k.ú. Pustkovec,               

obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 28 Návrh na záměr města nedarovat nemovitou 

věc v k.ú. Slezská Ostrava a návrh na záměr 

města prodat nemovitou věc v k.ú. Heřmanice, 

obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 29 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k 

Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové 

dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy 

ev. č. 1065/2019/KVA 

Mgr. Petr Mika, předseda 

komise pro rodinu a volný 

čas 

RM_M 30 Návrh na poskytnutí mimořádných 

neinvestičních účelových dotací a příspěvku z 

rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 

2019 v oblasti Volný čas 

Mgr. Petr Mika, předseda 

komise pro rodinu a volný 

čas 

RM_M 31 Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové 

dotace a neinvestičního účelového transferu            

v oblasti kultury 

Vladimír Polák, předseda 

komise kultury rady města 

RM_M 32 Prodloužení platnosti Místního plánu inkluze Ing. Sylva Sládečková, 

vedoucí odboru školství          

a sportu 

RM_M 33 Strategie integrované teritoriální investice 

ostravské aglomerace (ITI) - změny 

Ing. Václav Palička, vedoucí 

odboru strategického rozvoje 

RM_M 34 Návrh na poskytnutí finančních prostředků 

organizaci Čtyřlístek-centrum pro osoby                  

se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková 

organizace a na změnu účelu poskytnutého 

investičního příspěvku 

PhDr. Svatopluk Aniol, 

ředitel Čtyřlístku-centra pro 

osoby se zdravotním 

postižením Ostrava, 

příspěvková organizace 

RM_M 35 Návrh koupit a svěřit pozemek v k. ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava a uzavřít 

kupní smlouvu 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 36 Návrh na vyřazení a likvidaci 

neupotřebitelného movitého majetku 

statutárního města Ostravy, předaného                  

k hospodaření právnické osobě Čtyřlístek - 

centrum pro osoby se zdravotním postižením 

Ostrava, příspěvková organizace,                        

IČO 70631808,    se sídlem Hladnovská 

751/119, 712 00 Ostrava - Muglinov 

PhDr. Svatopluk Aniol, 

ředitel Čtyřlístku - centra pro 

osoby se zdravotním 

postižením Ostrava, 

příspěvkové organizace 

RM_M 37 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů           

do vlastnictví právnické osoby Městská 

nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, 

IČO 00635162,     se sídlem Nemocniční 

898/20a, 728 80 Ostrava - Moravská Ostrava. 

MUDr. Petr Uhlig, ředitel 

Městské nemocnice Ostrava, 

příspěvkové organizace 

 

 

 

 

 

 



Statutární město Ostrava 
primátor 
 

  
5/7   

Pozvánka 

RM_M 38 Návrh na odpis nedobytné pohledávky 

právnické osoby Čtyřlístek - centrum pro osoby 

se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková 

organizace, IČO 70631808, se sídlem 

Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava - 

Muglinov 

PhDr. Svatopluk Aniol, 

ředitel Čtyřlístku - centra pro 

osoby se zdravotním 

postižením Ostrava, 

příspěvkové organizace 

RM_M 39 Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, 

vedoucí odboru hospodářské 

správy 

RM_M 40 Zpráva o výsledku hospodaření statutárního 

města Ostrava za I. čtvrtletí 2019 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 

odboru financí a rozpočtu 

RM_M 41 Rozdělení výnosu daně z hazardních her            

a výnosů ze zrušených odvodů městským 

obvodům 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 

odboru financí a rozpočtu 

RM_M 42 Úprava rozpočtu Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 

odboru financí a rozpočtu 

RM_M 43 Poptávkové řízení na výběr poskytovatele úvěru 

pro městský obvod Poruba ve výši 300 mil. Kč 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 

odboru financí a rozpočtu 

RM_M 44 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení 

služebností s Dopravním podnikem Ostrava a.s. 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 45 Návrh na přijetí daru věcí movitých od 

Moravskoslezského kraje a uzavření darovací 

smlouvy. Návrh na svěření věcí movitých 

městskému obvodu Radvanice a Bartovice 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 46 Zpráva o stavu pořizování územních studií dle 

Územního plánu Ostravy 

Ing.arch. Cyril Vltavský, 

MPA, vedoucí útvaru 

hlavního architekta a 

stavebního řádu 

RM_M 47 Návrh na souhlas k nájmu staveb, zřízení 

distribuční sítě, provozování lokální distribuční 

soustavy na pozemcích v průmyslové zóně 

Ostrava-Mošnov pro společnost OSTRAVA 

AIRPORT MULTIMODAL PARK s.r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 48 Předchozí souhlas rady města s uzavřením 

nájemní smlouvy pro městský obvod Vítkovice 

Předchozí souhlas rady města s uzavřením 

nájemní smlouvy pro městský obvod Poruba 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 49 Návrh na souhlas s podáním žádosti o 

dofinancování sociálních služeb pro rok 2019 v 

rámci Podmínek dotačního Programu na 

podporu poskytování sociálních služeb a 

způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 

313 - MPSV státního rozpočtu 

Radomíra Vlčková, starostka 

městského obvodu Vítkovice 
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RM_M 50 Návrh na souhlas s opravou potrubí a návrh    

na souhlas s dočasným odnětím plnění funkcí 

lesa části pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, 

obec Ostrava, návrh na záměr města 

pronajmout část pozemku v k. ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 
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Seznam materiálů zvláštní povahy: 

 

RM_MZP 1 Návrh na poskytnutí odměn za rok 2018 

ředitelům příspěvkových organizací zřízených 

statutárním městem Ostrava v oblasti sociální 

péče 

Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., 

náměstek primátora 

RM_MZP 2 Projednání vybraných bodů řádné valné 

hromady obchodní společnosti Společnost pro 

využití letiště Ostrava-Mošnov a.s. 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek          

a kapitálových účastí 

RM_VZ 1 Zateplení stěn budovy Ostravských městských 

lesů, ul. Světlovská 122/37, Ostrava Proskovice 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, 

vedoucí odboru hospodářské 

správy 

RM_VZ 2 Veřejná zakázka "Úpravna vody Nová Ves, 

dvoustupňová filtrace - PD, IČ, AD",                       

poř.č. 116/2018 

Ing. Bohuslav Gembík, 

vedoucí odboru investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek           

a kapitálových účastí 

RM_VZ 3 Zadání zpracování dokumentace "Stavba 

Místecká III, ul. Cingrova - podklady                 

pro hodnocení ekonomické efektivnosti" 

Ing. Břetislav Glumbík, 

vedoucí odboru dopravy 

RM_VZ 4 Zpracování projektové dokumentace                    

pro stavební povolení a provedení stavby 

"Moravskoslezské inovační centrum a.s. - 

změna užívání prostor 3NP v budově 

TANDEM v Ostravě Pustkovci" 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, 

vedoucí odboru hospodářské 

správy 

RM_VZ 5 Veřejná zakázka "Rekonstrukce kanalizace          

ul. Soukenická, Valchařská a Gorkého - 

monitoring vlivu stavby", poř. č. 88/2019 

Ing. Bohuslav Gembík, 

vedoucí odboru investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek      

a kapitálových účastí 

RM_VZ 6 Veřejná zakázka "Obnova výpočetní techniky", 

poř. č. 94/2019 

Ing. Mgr. Pavlína Durasová, 

vedoucí odboru projektů IT 

služeb a outsourcingu 

 

 

 

 

 

 _________________________  

 Ing. Tomáš Macura, MBA  

 primátor statutárního města Ostravy 

 


