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Pozvánka 

                          Ostrava 11.10.2019 

 
Pozvánka  
na 36. schůzi rady města  
konanou dne 15.10.2019 
 

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 záměr města neprodat pozemky v k. 

ú. Přívoz a návrh na záměr města nesměnit 

pozemek v k. ú. Moravská Ostrava, vše obec 

Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 2 Návrh na předání vodohospodářského majetku 

statutárního města Ostravy do spol. Ostravské 

vodárny a kanalizace a.s. 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 3 Návrh na vypracování projektové dokumentace 

pro územní řízení (DÚR)a dokumentace pro 

provedení stavby (DPS)u nové zahradně-

architektonické úpravy "Svinovského parku" na 

p.č. 44/1 v k.ú. Svinov. 

Ing. Václav Palička, vedoucí 

odboru strategického rozvoje 

RM_M 4 Návrh na schválení zahraniční pracovních cest 

Ing. Petra Čolase, ředitele Zoologické zahrady 

Ostrava a botanického parku Ostrava, p.o. do 

Buenos Aires (Argentina) ve dnech                           

2.-15.11.2019 

Mgr. Bc. Michal Bayer, 

vedoucí odboru kancelář 

primátora 

RM_M 5 Návrh na záměr města prodat nemovité věci 

v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 6 Návrh na rozhodnutí o neupotřebitelnosti 

a likvidaci movité věci statutárního města 

Ostravy 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 7 Firemní školka města Ostravy, příspěvková 

organizace - přerušení provozu a termín zápisu 

Jana Madecká, ředitelka 

Firemní školky města 

Ostravy, p.o. 
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RM_M 8 Návrh na naložení s přebytečným 

a neupotřebitelným majetkem v užívání 

Magistrátu města Ostravy 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, 

vedoucí odboru hospodářské 

správy 

Ing. Mgr. Pavlína Durasová, 

vedoucí odboru projektů IT 

služeb a outsourcingu 

RM_M 9 Návrh na vyřazení a likvidaci 

neupotřebitelného movitého majetku 

statutárního města Ostravy svěřeného 

k hospodaření Domu dětí a mládeže, Ostrava - 

Poruba, p. o.  

Mgr. Kateřina Hořejší, 

ředitelka Domu dětí 

a mládeže, Ostrava - 

Poruba, p.o. 

Ing. Sylva Sládečková, 

vedoucí odboru školství 

a sportu 

RM_M 10 Předchozí souhlas rady města k výpůjčce 

nemovitostí a k nabytí nemovitostí do majetku 

města 

Ing. arch. Cyril Vltavský, 

MPA, vedoucí útvaru 

hlavního architekta 

a stavebního řádu 

RM_M 11 Žádost městského obvodu Ostrava-Jih 

o poskytnutí finančních prostředků na projekt 

"Demolice hřišť na ul. Zimmlerova 

a ul. Horymírova" 

Ing. Bc. Pavel Valerián, 

Ph.D., MBA, vedoucí 

odboru ochrany životního 

prostředí 

RM_M 12 Návrh na uzavření "Smluv o zřízení 

služebností" v souvislosti se stavbou 

"Kanalizace Folvarek, II. etapa" 

Ing. Radek Muťka, 

zastupující vedoucí odboru 

investičního 

RM_M 13 Návrh na vyřazení a likvidaci 

neupotřebitelných movitých věcí statutárního 

města Ostravy, předaného k hospodaření 

právnické osobě Dětské centrum Domeček, 

příspěvková organizace, IČO 00631956, se 

sídlem Jedličkova 1025/5, 700 30 Ostrava - 

Zábřeh 

Mgr. Jana Schikorová, 

ředitelka Dětského centra 

Domeček, p.o. 

RM_M 14 Informace o zániku věcného předkupního práva 

v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 15 Návrh na uzavření smluv o realizaci překládky 

sítí elektronických komunikací v souvislosti se 

stavbami odboru investičního zahrnutými do 

kapitálového rozpočtu statutárního města 

Ostravy pro rok 2019. 

Ing. Radek Muťka, 

zastupující vedoucí odboru 

investičního 

RM_M 16 Návrh na uzavření smluvních vztahů s ČEZ 

Distribuce, a.s. v rámci přípravy a realizace 

staveb odboru investičního zahrnutými do 

kapitálového rozpočtu statutárního města 

Ostravy. 

 

 

Ing. Radek Muťka, 

zastupující vedoucí odboru 

investičního 
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RM_M 17 Návrh na zřízení věcných břemen a uzavření 

smluv o zřízení věcných břemen s vlastníkem 

pozemků Povodí Odry, státní podnik pro 

oprávněného statutární město Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 18 Žádost Národního divadla moravskoslezského, 

p.o., o poskytnutí účelového příspěvku na 

pořízení jevištní techniky 

Nekvasil Jiří, ředitel 

Národního divadla 

moravskoslezského, p.o. 

RM_M 19 Návrh na odpis nedobytných pohledávek 

právnické osoby Národní divadlo 

moravskoslezské, příspěvková organizace 

Nekvasil Jiří, ředitel 

Národního divadla 

moravskoslezského, p.o. 

RM_M 20 Návrh na souhlas s umístěním kabelového 

vedení VN včetně optické infrastruktury a 

podzemní kabelové přípojky NN a 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 21 Návrh na prodej přebytečného majetku 

statutárního města Ostravy v užívání Městské 

policie Ostrava 

Ing. Miroslav Plaček, ředitel 

Městské policie Ostrava 

 

RM_M 22 Objednávka grafických a tiskových služeb pro 

komunikaci zákazu šíření reklamy na veřejně 

přístupných místech u společnosti 

Mattbox.cz s.r.o. 

Mgr. Bc. Michal Bayer, 

vedoucí odboru kancelář 

primátora 

RM_M 23 Návrh na složení pracovní skupiny k 

naplňování Generelu Městské nemocnice 

Ostrava 

Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., 

náměstek primátora 

RM_M 24 Předložení žádosti o státní účelovou dotaci 

v rámci II. kola Programu prevence kriminality 

na místní úrovni na rok 2019 Ministerstva 

vnitra 

Mgr. Jaroslava Rovňáková, 

vedoucí odboru sociálních 

věcí a zdravotnictví 

RM_M 25 

 

Uzavření Licenční smlouvy na autorská 

oprávnění k dokumentárnímu filmu "Listopad 

1989 v Ostravě" 

Mgr. Barbora Stankušová, 

vedoucí odboru kultury 

a volnočasových aktivit  
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Seznam materiálů zvláštní povahy: 

 

RM_VZ 1 Veřejná zakázka "Odkanalizování ulic K Odře 

a Smrčkova", poř.č. 179/2019 

Ing. Radek Muťka, 

zastupující vedoucí odboru 

investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

a kapitálových účastí 

RM_VZ 2 Veřejná zakázka "Obnovení koryta DVT 

Muglinovský potok", poř.č. 154/2019 

Ing. Radek Muťka, 

zastupující vedoucí odboru 

investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

a kapitálových účastí 

RM_VZ 3 Návrh na uzavření Smlouvy o dílo a smlouvy 

příkazní na BOZP pro stavbu "Kanalizace Nová 

Bělá III. etapa" 

Ing. Radek Muťka, 

zastupující vedoucí odboru 

investičního 

RM_VZ 4 Návrh na uzavření Smlouvy o dílo a smlouvy 

příkazní na BOZP pro stavbu "Odkanalizování 

ulic K Odře a Smrčkova v Ostravě - 

Výškovicích" 

Ing. Radek Muťka, 

zastupující vedoucí odboru 

investičního 

RM_VZ 5 Veřejná zakázka "Rekonstrukce kanalizačního 

sběrače D v úseku šachet Š1-Š3" poř.č. 99/2019 

Ing. Radek Muťka, 

zastupující vedoucí odboru 

investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

a kapitálových účastí 

RM_VZ 6 Veřejná zakázka "Oprava kanalizace a 

vodovodu v areálu Městské nemocnice Ostrava 

(TDS + BOZP)", poř. č. 157/2019 

Ing. Radek Muťka, 

zastupující vedoucí odboru 

investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

a kapitálových účastí 
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RM_VZ 7 Veřejná zakázka "Areál Zábřeh - energie", 

poř. č. 161/2019 

Ing. Radek Muťka, 

zastupující vedoucí odboru 

investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

a kapitálových účastí 

RM_VZ 8 Veřejná zakázka "Veterinární péče", 

poř. č. 107/2019 

Ing. Bc. Pavel Valerián, 

Ph.D., MBA, vedoucí 

odboru ochrany životního 

prostředí 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

a kapitálových účastí 

RM_VZ 9 "Odstranění tramvajové smyčky Ostrava - 

Výstaviště", návrh na zadání veřejné zakázky 

malého rozsahu pro výkon technického dozoru 

investora a koordinátora BOZP 

Ing. Radek Muťka, 

zastupující vedoucí odboru 

investičního 

RM_VZ 10 Veřejná zakázka "Obnova Front-end SAN 

infrastruktury datového úložiště", 

poř. č. 164/2019 

Ing. Mgr. Pavlína Durasová, 

vedoucí odboru projektů IT 

služeb a outsourcingu 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

a kapitálových účastí 

RM_VZ 11 Koncese malého rozsahu "Bikesharing 

v Ostravě", poř. č. 183/2019 

Ing. Václav Palička, vedoucí 

odboru strategického rozvoje 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

a kapitálových účastí 

 

Organizační záležitost 

 

 

 

 

 

 

 _________________________  

 Ing. Tomáš Macura, MBA  

 primátor statutárního města Ostravy 

 

 

 


