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                          Ostrava 15.02.2019 

 
Pozvánka  
na 12. sch ůzi rady m ěsta  
konanou dne 19.02.2019 
 

Místo jednání:  zasedací síň rady města, dv. č. 206 Radnice města Ostravy 
Začátek jednání: 09:30 hodin 
 

 

Seznam materiál ů: 

Číslo  
Materiálu 
 

Věc Předkládá 

RM_M 1 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě 
o poskytnutí víceleté neinvestiční účelové 
dotace v oblasti kultury a zachování kulturního 
dědictví uzavřené se společností Love 
production s.r.o. 

Mgr. Barbora Stankušová, 
vedoucí odboru kultury 
a volnočasových aktivit 

RM_M 2 Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci 
pro projekt „Výchova ke zdraví“ v rámci 
programu INTERREG V-A Česká republika - 
Polsko 2014-2020 

Ing. Zuzana Ožanová, 
starostka městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz 

RM_M 3 Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci 
pro projekt „MichalFest 2019“ v rámci 
„Programu podpory aktivit v oblasti kultury 
v Moravskoslezském kraji na rok 2019“ 

Ing. Martin Juroška, Ph.D., 
starosta městského obvodu 
Michálkovice  

RM_M 4 Schválení přijetí dotace k projektu 
„Zpřístupnění Odry a Olše“ v rámci Programu 
Interreg V - A Česká republika - Polsko 

Ing. Václav Palička, vedoucí 
odboru strategického rozvoje 

RM_M 5 Návrh na záměr města prodat nemovité věci 
v k. ú. Pustkovec a v k. ú. Poruba, návrh 
na záměr města neprodat pozemek v k. ú. 
Proskovice, vše obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 6 Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových 
dotací a příspěvků z rozpočtu statutárního 
města Ostravy pro rok 2019 v oblasti Volný čas 

Bc. Martin Bednář, předseda 
komise pro sport a volný čas 

RM_M 7 Návrh na povolení činnosti v ochranném pásmu 
dešťové kanalizace ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy, pro Elektro MAR a.s. 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 8 Návrh na nesouhlas s umístěním stavebního 
objektu, neuzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 9 Návrh na nesouhlas se zřízením služebnosti 
chůze a jízdy na pozemcích v k. ú. Stará Plesná, 
obec Ostrava, pro fyzickou osobu 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 10 Předchozí souhlas rady města s uzavřením 
dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce 
pro městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz. 
Předchozí souhlas rady města s uzavřením 
dodatku č. 6 k nájemní smlouvě pro městský 
obvod Ostrava - Jih. 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 11 Návrh na záměr města neprodat nemovitou věc 
v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, návrh neuzavřít 
smlouvu o zřízení služebnosti, návrh na záměr 
města prodat nemovitou věc v k. ú. 
Bobrovníky, obec Hlučín 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 12 Návrh na záměr města směnit nemovité věci 
s DPO a.s., návrh na záměr města neprodat 
nemovitou věc v k. ú. Dubina u Ostravy, návrh 
nekoupit nemovité věci v k. ú. Výškovice 
u Ostravy a v k. ú. Zábřeh nad Odrou 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 13 Návrh koupit nemovité věci v k. ú. 
Michálkovice, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 14 Návrh bezúplatně nabýt nemovité věci v k. ú. 
Slezská Ostrava, obec Ostrava a v k. ú. Nová 
Bělá, obec Ostrava, návrh na záměr města 
neprodat pozemky v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 15 Dodatečný souhlas s provedeným technickým 
zhodnocením na majetku statutárního města 
Ostravy nájemcem Ostravské vodárny 
a kanalizace a.s. 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 16 Návrh na uzavření Dodatku č. 39 ke Koncesní 
smlouvě ev. č. 05691/2000/LPO ze dne 
22. 12. 2000 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 17 Návrh na změnu usnesení RM 
č. 10138/RM1418/136 bod 1) 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 18 Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, 
vedoucí odboru hospodářské 
správy 

RM_M 19 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce 
hmotného majetku nestátní neziskové 
organizaci RUBIKON Centrum, z. ú. 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, 
vedoucí odboru hospodářské 
správy 
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RM_M 20 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o správě 
zaměstnaneckých výhod v systému Benefit Plus 

Ing. Mgr. Yvetta Grubl, 
Ph.D., vedoucí odboru 
platového a personálního 

RM_M 21 Vyhlášení programu na poskytnutí účelových 
neinvestičních dotací na ozdravné pobyty 
v období od 01.11.2019 do 30.04.2020 

Ing. Bc. Pavel Valerián, 
Ph.D., MBA, vedoucí 
odboru ochrany životního 
prostředí 

RM_M 22 Žádost společnosti Basketbalový klub NH 
Ostrava a.s., o rozšíření podmínek použití 
dotace plynoucí z Veřejnoprávní smlouvy 

Ing. Sylva Sládečková, 
vedoucí odboru školství 
a  sportu 

RM_M 23 Program na podporu tělovýchovy a sportu 
z rozpočtu statutárního města Ostravy a výnosu 
daně z hazardních her pro období 2019-2020 

Ing. Sylva Sládečková, 
vedoucí odboru školství 
a sportu 

RM_M 24 Oznámení o zahájení projednávání návrhu 
„I. Zprávy o uplatňování územního plánu 
Vřesina“ 

Ing. arch. Cyril Vltavský, 
MPA, vedoucí útvaru 
hlavního architekta 
a stavebního řádu 

RM_M 25 Souhlas s podnájmem jednotky č. 3030/36 
v domě na ul. Horní 3030/96, Ostrava-Bělský 
Les. Návrh na uzavření nájemní smlouvy 
na byt č. 4 v domě na ul. Pobialova 875/8, 
Ostrava-Moravská Ostrava. 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 26 Návrh na koupi stavebních objektů technické 
infrastruktury Nová Karolina - II. etapa 
a uzavření kupní smlouvy se společností New 
Karolina Residential Development II s.r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 27 Volba přísedících Okresního soudu v Ostravě Ing. Marcela Trojáková, 
MPA, vedoucí odboru 
vnitřních věcí 

RM_M 28 Informace o rozhodnutí Městského soudu 
v Praze ve věci sp. zn. 8Af 48/2014 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 
odboru financí a rozpočtu 

RM_M 29 Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční 
dotace na organizační zajištění projektu 
„Na kole dětem“ 

Mgr. Bc. Michal Bayer, 
vedoucí odboru kancelář 
primátora 

RM_M 30 Návrh na uzavření Smluv o poskytnutí 
finančního příspěvku na zajištění dopravní 
obslužnosti městskou hromadnou dopravou 
mezi SMO a obcemi/městy 

Ing. Břetislav Glumbík, 
vedoucí odboru dopravy 

RM_M 31 Návrh na souhlas ke stavbám na pozemcích 
v katastrálním území obce Ostrava, 
jako vlastníka sousedních nemovitostí 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, 
vedoucí odboru hospodářské 
správy 
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RM_M 32 Návrh na uzavření smluv o zajištění přeložek 
plynárenských zařízení v souvislosti 
se stavbami odboru investičního, zahrnutými 
do kapitálového rozpočtu statutárního města 
Ostravy 

Ing. Bohuslav Gembík, 
vedoucí odboru investičního 

RM_M 33 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě 
o dílo č.2794/2018/OI/VZKÚ ze dne 
27. 7. 2018 ke stavbě „Dětské dopravní hřiště 
ZŠ Bílovecká“ 

Ing. Bohuslav Gembík, 
vedoucí odboru investičního 

RM_M 34 Návrh na záměr města neprodat nemovitou věc 
v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 35 Návrh darovat nemovité věci v k. ú. 
Klimkovice, obec Klimkovice, návrh koupit 
nemovitou věc v k. ú. Michálkovice, obec 
Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 36 Návrh koupit nemovité věci v k. ú. 
Michálkovice, obec Ostrava (ul. Studničkova) 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 37 Souhlas s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě 
o podmínkách poskytnutí nadační podpory 
na před-realizační přípravu projektu Zámecký 
park 

Ing. Lucie Baránková 
Vilamová, Ph.D., starostka 
městského obvodu Poruba 

RM_M 38 Uvolnění finančních prostředků z Fondu 
pro upevnění veřejného pořádku, bezpečnosti, 
ochrany osob a majetku ve výši 3.316.790,-- Kč 
na pořízení nového dopravního automobilu 
pro jednotku sboru dobrovolných hasičů 
Proskovice 

Mgr. Bc. Michal Bayer, 
vedoucí odboru kancelář 
primátora 

RM_M 39 Schválení podání žádosti o dotaci pro projekt 
„Barevná školka II.“ v rámci OP VVV 

Jana Madecká, ředitelka 
Firemní školky města 
Ostravy, příspěvková 
organizace 

RM_M 40 ITI ostravské aglomerace - výzvy k předkládání 
projektových záměrů 

Ing. Václav Palička, vedoucí 
odboru strategického rozvoje 

RM_M 41 Řemeslný inkubátor Ostrava z. s. - návrh změn 
v předsednictvu spolku a schválení výše 
členských příspěvků na rok 2019 

Ing. Václav Palička, vedoucí 
odboru strategického rozvoje 

RM_M 42 Pravidelná informace o stavu projektů 
Průmyslová zóna Ostrava-Hrabová, Strategická 
průmyslová zóna Ostrava-Mošnov, Rozvojová 
zóna Hrušov a Vědecko-technologický park 
za II. pololetí roku 2018 

Ing. Václav Palička, vedoucí 
odboru strategického rozvoje 
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RM_M 43 Návrh na zřízení služebnosti a uzavření 
smlouvy o zřízení služebnosti s PODA a.s. 
a Moravskoslezským krajem 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 44 Návrh na souhlas se vstupem na pozemek 
ve vlastnictví SMO za účelem provedení 
inženýrsko-geologického průzkumu, pro ČEZ 
Distribuce, a. s. 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 45 Zpráva o jednání zástupců statutárního města 
Ostravy a společnosti Veolia Energie ČR, a.s. 
v návaznosti na Memorandum o spolupráci 
uzavřené mezi statutárním městem Ostrava 
a Veolia Energie ČR, a.s. 

Ing. Martin Štěpánek, Ph.D., 
náměstek primátora 

RM_M 46 Zpráva o čerpání finančních prostředků 
z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava 
v 2. pololetí 2018 

Mgr. Jaroslava Rovňáková, 
vedoucí odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví 

RM_M 47 Úprava rozpočtu Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 
odboru financí a rozpočtu 

RM_M 48 Návrh na poskytnutí bezúročné zápůjčky 
zaměstnanci statutárního města Ostravy 
zařazeného do Městské policie Ostrava 

Mgr. Zdeněk Harazim, 
ředitel Městské policie 
Ostrava 

RM_M 49 Návrh smlouvy o spolupráci při realizaci 
projektu „Kotlíkové dotace 
v Moravskoslezském kraji“ 

Ing. Bc. Pavel Valerián, 
Ph.D., MBA, vedoucí 
odboru ochrany životního 
prostředí 

RM_M 50 Odpověď na petici „Ne uhelné skládce“ Ing. Bc. Pavel Valerián, 
Ph.D., MBA, vedoucí 
odboru ochrany životního 
prostředí 
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Seznam materiál ů zvláštní povahy: 

 

RM_VZ 1 Celková oprava zdroje tepla v budově 
Diagnostického centra na ul. Sokolská 
třída 1925/49 v Moravské Ostravě 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, 
vedoucí odboru hospodářské 
správy 

RM_VZ 2 Výměna kamerového systému v budově Nové 
radnice 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, 
vedoucí odboru hospodářské 
správy 

RM_VZ 3 Veřejná zakázka „Odkanalizování jižní části 
Svinova“, poř. č. 119/2018 

Ing. Bohuslav Gembík, 
vedoucí odboru investičního        
Ing. Eva Seborská, vedoucí 
odboru veřejných zakázek 
a kapitálových účastí          
Ing. Václav Palička, vedoucí 
odboru strategického rozvoje 

RM_VZ 4 Veřejná zakázka „Nová izolace v útulku 
pro psy v Třebovicích“, poř. č. 029/2019 

Ing. Bohuslav Gembík, 
vedoucí odboru investičního 
Ing. Eva Seborská, vedoucí 
odboru veřejných zakázek 
a kapitálových účastí 

RM_VZ 5 Veřejná zakázka „Rekonstrukce vodovodu 
a kanalizace Havlíčkovo nábřeží 
(PD+AD+IČ)“, poř. č. 5/2019 

Ing. Bohuslav Gembík, 
vedoucí odboru investičního 
Ing. Eva Seborská, vedoucí 
odboru veřejných zakázek 
a kapitálových účastí 

RM_VZ 6 Servisní úkony na odlučovačích ropných látek, 
sorpčních vpustích a čistírně odpadních vod 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, 
vedoucí odboru hospodářské 
správy 

 

 _________________________  

 Ing. Tomáš Macura, MBA  

 primátor statutárního města Ostravy 
 
 

v zastoupení  

 

 

 _________________________  

 Ing. Martin Št ěpánek, Ph.D.  

 náměstek primátora  
 


