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                          Ostrava 05.04.2019 

 
Pozvánka  
na 18. sch ůzi rady m ěsta  
konanou dne 09.04.2019 
 

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 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Petra 
Čolase, ředitele Zoologické zahrady 
a botanického parku Ostrava, p. o., do Konga 
(Brazzaville) ve dnech 25.2.-16.3.2019 

Ing. Petr Čolas, ředitel 
Zoologické zahrady 
a botanického parku 
Ostrava, p. o. 

RM_M 2 Žádost o změnu názvu projektu podpořeného 
neinvestiční účelovou dotací v oblasti kultury 

Mgr. Barbora Stankušová, 
vedoucí odboru kultury 
a volnočasových aktivit 

RM_M 3 Úhrada za dálkové kreditování frankovacích 
strojů 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, 
vedoucí odboru hospodářské 
správy 

RM_M 4 Návrh na uzavření „Smlouvy o zřízení 
služebností“ v souvislosti se stavbou 
„Kanalizace Folvarek, II. etapa“ 

Ing. Bohuslav Gembík, 
vedoucí odboru investičního 

RM_M 5 Návrh na uzavření „Smluv o zřízení 
služebností“ v souvislosti se stavbami 
zahrnutými do kapitálového rozpočtu 
statutárního města Ostravy 

Ing. Bohuslav Gembík, 
vedoucí odboru investičního 

RM_M 6 Návrh na změnu účelu a podmínek čerpání 
investičního příspěvku příspěvkové organizaci 
v sociální oblasti 

Mgr. Vojtěch Curylo, DiS., 
ředitel Domova Slunovrat, 
příspěvková organizace 

RM_M 7 Návrh na naložení s přebytečným 
a neupotřebitelným majetkem v užívání 
Magistrátu města Ostravy 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, 
vedoucí odboru hospodářské 
správy 

RM_M 8 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou a v k. ú. Hrabůvka, 
obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 9 Návrh na uzavření „Smluv o zřízení 
služebností“ v souvislosti se stavbami 
zahrnutými do kapitálového rozpočtu 
statutárního města Ostravy 

Ing. Bohuslav Gembík, 
vedoucí odboru investičního 

RM_M 10 Oznámení o projednání návrhu Zprávy 
o uplatňování Územního plánu Rychvaldu 

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

RM_M 11 Návrh na uzavření smluv o realizaci překládky 
sítí elektronických komunikací v souvislosti 
se stavbou ORG 6050 Transformace Domova 
Na Liščině II, objekt Lhotka 

Ing. Bohuslav Gembík, 
vedoucí odboru investičního 

RM_M 12 Návrh na souhlas vlastníka pozemků 
s provedením stavby v k. ú. Mošnov, obec 
Mošnov a v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice, 
pro Ostrava Airport Multimodal Park s. r. o. 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 13 Návrh na zřízení služebnosti a uzavření 
smlouvy o zřízení služebnosti pro fyzickou 
osobu 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 14 Návrh na zřízení služebnosti a uzavření 
smlouvy o zřízení služebnosti, uzavření 
dodatku č. 1 ke smlouvě evid. č. 3984/2018/MJ, 
uzavření dohody o zrušení smlouvy 
evid. č. 1142/2009/MJ 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 15 Návrh na uzavření dohody o zrušení smlouvy 
o zřízení služebnosti a návrh na uzavření 
smlouvy o zřízení služebnosti k pozemkům 
ve vlastnictví SMO pro společnost Vector 
Parks Ostrava (Mošnov) s.r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 16 Návrh na uzavření dohod 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 17 Úprava rozpočtu Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 
odboru financí a rozpočtu 

RM_M 18 Návrh dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo 
č. 2906/2018/OI/VZKÚ ze dne 13.08.2018 
ke stavbě: „Energetické úspory v areálu MNO - 
část I“ 

Ing. Bohuslav Gembík, 
vedoucí odboru investičního 

RM_M 19 Informace o poskytnutých veřejných podporách 
a o probíhajících programech veřejné podpory - 
rok 2018 

Mgr. Renata Kolková, MPA, 
vedoucí odboru 
legislativního a právního 
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RM_M 20 Návrh na naložení s přebytečným 
a neupotřebitelným majetkem statutárního 
města Ostravy v užívání Městské policie 
Ostrava 

Mgr. Zdeněk Harazim, 
ředitel Městské policie 
Ostrava 

RM_M 21 Návrh na souhlas s umístěním stavby „Souvislá 
údržba chodníku Sirotčí“ a návrh na vydání 
předchozího souhlasu s prodejem části 
pozemku v k. ú. Slezská Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 22 Informace o podané žádosti o dotaci na projekt 
„Alej na cestě do Krmelína“ 

RNDr. Mojmír Krejčíček, 
starosta městského obvodu 
Stará Bělá 

RM_M 23 Projednání Zprávy o hospodaření s prostředky, 
účetní závěrky a vypořádání hospodářského 
výsledku zájmového sdružení právnických osob 
TROJHALÍ KAROLINA za rok 2018 

Ing. Václav Palička, vedoucí 
odboru strategického rozvoje 

RM_M 24 Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, 
vedoucí odboru hospodářské 
správy 

RM_M 25 LANDSCAPE OSTRAVA 2019 - návrh 
na vystavení objednávek a návrhy smluv 
související se zajištěním festivalu 

Ing. Václav Palička, vedoucí 
odboru strategického rozvoje 

RM_M 26 Zapojení do první fáze akční plánovací sítě 
měst „Teacher carrier supported by school 
leadership“ v rámci operačního programu 
URBACT III 

Ing. Sylva Sládečková, 
vedoucí odboru školství 
a sportu 
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Seznam materiál ů zvláštní povahy: 

 

RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady obchodní 
společnosti Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o. 

Ing. Tomáš Výtisk, jednatel 
společnosti                       
Ing. Eva Seborská, vedoucí 
odboru veřejných zakázek 
a kapitálových účastí 

RM_VH 2 Výkon působnosti valné hromady obchodní 
společnosti Krematorium Ostrava, a.s. 

Ing. Ivo Furmančík, člen 
představenstva 
Ing. Eva Seborská, vedoucí 
odboru veřejných zakázek 
a kapitálových účastí 

RM_VZ 1 Veřejná zakázka „VO Ostrava-Michálkovice, 
ul. Radniční“, poř. č. 031/2019 

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 
na zpracování investičního záměru 

Ing. Bohuslav Gembík, 
vedoucí odboru investičního 

RM_VZ 3 Výmalba chodeb včetně opravy SDK příček 
v budově PIANO v areálu Moravskoslezského 
inovačního centra Ostrava a.s. 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, 
vedoucí odboru hospodářské 
správy 

RM_VZ 4 Veřejná zakázka „Propojení kanalizace 
ul. Trnkovecká a Těšínská na sběrač B“, 
poř. č. 46/2019 

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

RM_VZ 5 Veřejná zakázka „Rekonstrukce VO Porubská - 
B. Martinů“, poř. č. 41/2019 

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

RM_VZ 6 Veřejná zakázka „Výstavba nové tramvajové 
smyčky Ostrava – Výstaviště (PD+IČ+AD)“, 
poř. č. 30/2019 

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

RM_VZ 7 Návrh Smlouvy o poskytování služeb 
se společností ICZ a.s. 

Ing. Mgr. Pavlína Durasová, 
vedoucí odboru projektů IT 
služeb a outsourcingu 

RM_VZ 8 Návrh kupní smlouvy se společností XEVOS 
Solutions s.r.o. na dodávku serverů 

Ing. Mgr. Pavlína Durasová, 
vedoucí odboru projektů IT 
služeb a outsourcingu 
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RM_VZ 9 Veřejná zakázka „Nová izolace v útulku 

pro psy v Třebovicích (TDS+BOZP)“, 
poř. č. 043/2019 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _________________________  

 Ing. Tomáš Macura, MBA  

 primátor statutárního města Ostravy 
 
 
 


