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Pozvánka 

                          Ostrava 18.04.2019 

 

Pozvánka  
na 19. schůzi rady města  
konanou dne 23.04.2019 
 

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 prodat nemovité věci v k.ú. 

Slezská Ostrava, obec Ostrava a návrh nekoupit 

nemovité věci v k.ú. Mariánské Hory a Zábřeh-

Hulváky, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 2 Návrh na přijetí daru věci movité od 

Moravskoslezského kraje a uzavření darovací 

smlouvy. Návrh na svěření věci movité městskému 

obvodu Radvanice a Bartovice 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 3 Návrh na udělení souhlasu s vyřazením a likvidací 

neupotřebitelných movitých věcí svěřených k 

hospodaření právnické osobě Národní divadlo 

moravskoslezské, příspěvková organizace 

Jiří Nekvasil, ředitel 

Národního divadla 

moravskoslezského, 

příspěvková 

organizace 

RM_M 4 Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje na projekt "Podpora 

volnočasových aktivit seniorů v MOaP v roce 2019" 

Ing. Zuzana Ožanová, 

starostka městského 

obvodu Moravská 

Ostrava a Přívoz 

RM_M 5 Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje na projekt "Poznávací 

zájezdy pro seniory" 

Bc. Martin Bednář, 

starosta městského 

obvodu Ostrava - Jih 

RM_M 6 Návrh na uzavření Dodatku č. 31 ke smlouvě o 

výpůjčce mezi statutárním městem Ostrava a Českou 

republikou - Hasičský záchranný sbor 

Moravskoslezského kraje 

 

 

 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 
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RM_M 7 Návrh předání vodohospodářského majetku do nájmu 

spol. Ostravské vodárny a kanalizace a.s., navýšení 

hodnoty vodohospodářského majetku statutárního 

města Ostrava o realizované technické zhodnocení  

a záměr pronájmu 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 8 Kontrola plnění usnesení rady města za měsíc březen 

2019 

Mgr. Renata Kolková, 

MPA, vedoucí odboru 

legislativního  

a právního 

RM_M 9 Poskytnutí finančních prostředků z Fondu životního 

prostředí města Ostravy na realizaci projektů „Izolační 

zeleň – Polanka nad Odrou, část A“, „Revitalizace 

zeleně na vybraných plochách městské části Ostrava-

Svinov – Park Československé armády“, „Sadové 

úpravy hráze na pozemku parc. č. 168/13, k. ú. Nová 

Ves u Ostravy – severní strana“, „Obnova zeleně 

Šídlovec, Ostrava-Hrabová I. etapa“, „Geotechnický 

monitoring na pozemcích parc. č. 2031, 382, 381, 422, 

k. ú. Koblov“, „Chemická ochrana thujových porostů 

na ústředním hřbitově ve Slezské Ostravě“ a „Cesta 

vody a Park nad rybníkem“ 

Ing. Bc. Pavel 

Valerián, Ph.D., MBA, 

vedoucí odboru 

ochrany životního 

prostředí 

RM_M 10 Poskytnutí účelového daru na zabezpečení XVII. 

ročníku Celorepublikového pracovního setkání 

pracovníků odboru hygieny obecné a komunální 

Ing. Bc. Pavel 

Valerián, Ph.D., MBA, 

vedoucí odboru 

ochrany životního 

prostředí 

RM_M 11 Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu 

životního prostředí města Ostravy na částečné pokrytí 

nezbytných nákladů spojených s výkonem činnosti 

dobrovolné rybářské stráže 

Ing. Bc. Pavel 

Valerián, Ph.D., MBA, 

vedoucí odboru 

ochrany životního 

prostředí 

RM_M 12 Žádost Obvodního báňského úřadu o vyjádření  

k doplněné žádosti organizace Písek Ostrava s.r.o.  

ve věci čerpání finančních rezerv na sanaci  

a rekultivaci pozemků v dobývacím prostoru Polanka 

nad Odrou - I. etapa 

Ing. Bc. Pavel 

Valerián, Ph.D., MBA, 

vedoucí odboru 

ochrany životního 

prostředí 

RM_M 13 Návrh neposkytnout finanční kompenzaci  

MOb Moravská Ostrava a Přívoz na připravovanou 

investiční akci "Chata Mazák - středisko ekologické 

výchovy" 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 14 Návrhy na vydání předchozích souhlasů k prodeji 

nemovitého majetku, návrh na předchozí souhlas  

ke zřízení smluvního práva předkupního, souhlas  

s umístěním stavby v k. ú. Stará Bělá¨ 

 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 
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RM_M 15 Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy 

Ing. Bc. Pavel 

Šmátrala, vedoucí 

odboru hospodářské 

správy 

RM_M 16 Úprava rozpočtu Ing. Lukáš Jančálek, 

vedoucí odboru financí 

a rozpočtu 

RM_M 17 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty pana 

Jiřího Nekvasila, ředitele Národního divadla 

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

ve dnech 25.-28.04.2019 

Mgr. Bc. Michal 

Bayer, vedoucí odboru 

kancelář primátora 

RM_M 18 Řešení otázky nucených odtahů Mgr. Renata Kolková, 

MPA, vedoucí odboru 

legislativního a 

právního 

Ing. Bc. Pavel 

Šmátrala, vedoucí 

odboru hospodářské 

správy 

RM_M 19 Souhlas s užitím heraldického znaku města  

na kanalizačních poklopech ve městě 

Mgr. Bc. Michal 

Bayer, vedoucí odboru 

kancelář primátora 

RM_M 20 Renovace uměleckých děl Mgr. Barbora 

Stankušová, vedoucí 

odboru kultury a 

volnočasových aktivit 

RM_M 21 Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitostí  

do majetku města 

Ing.arch. Cyril 

Vltavský, MPA, 

vedoucí útvaru 

hlavního architekta a 

stavebního řádu 

RM_M 22 Návrh na uzavření "Smluv o zřízení služebností"  

v souvislosti se stavbou "Tramvajové mosty  

ul. Plzeňská, mosty 5,022, 5,023" 

Ing. Bohuslav 

Gembík, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 23 Návrh na uzavření "Smluv o zřízení služebností"  

v souvislosti se stavbou "Kanalizace Folvarek,  

II. etapa" 

Ing. Bohuslav 

Gembík, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 24 Dodatek č.2 ke smlouvě o poskytování služeb 

technické podpory provozu a rozvoje informačního 

systému BePlan 

 

 

 

 

Ing. Mgr. Pavlína 

Durasová, vedoucí 

odboru projektů IT 

služeb a outsourcingu 
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RM_M 25 Dodatek ke smlouvě na certifikaci EMS se společností 

CERT-ACO s.r.o. 

Ing. Bc. Pavel 

Valerián, Ph.D., MBA, 

vedoucí odboru 

ochrany životního 

prostředí 

RM_M 26 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru  

do vlastnictví Střediska volného času Korunka, 

Ostrava - Mariánské Hory, p.o. 

Ing. Sylva Sládečková, 

vedoucí odboru 

školství a sportu 

Mgr. Jana Secová, 

ředitelka Střediska 

volného času Korunka, 

Ostrava - Mariánské 

Hory, p.o. 

RM_M 27 Návrh na sestavení komise pro dotační výzvu fajnOVY 

prostor 

Ing. Václav Palička, 

vedoucí odboru 

strategického rozvoje 

RM_M 28 "Záchytné parkoviště Kolonie Jeremenko –  

ul. Moravská, ul. Místecká ”, v k.ú. Vítkovice a k.ú. 

Hrabůvka, obec Ostrava – návrh Dohody o ukončení 

smluvního vztahu 

Ing. Bohuslav 

Gembík, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 29 Návrh bezúplatně nabýt nemovité věci  

v k.ú. Petřkovice, obec Ostrava, návrh koupit 

nemovitou věc v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 30 Návrh na souhlas s umístěním přípojkové skříně, 

kabelového vedení NN vč. jistící skříně, uzavření 

smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

 a smluv o zřízení věcného břemene k pozemkům  

ve vlastnictví statutárního města Ostravy,  

pro ČEZ Distribuce, a. s. 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 31 Návrh na uzavření/neuzavření nájemní smlouvy  

k pozemku v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 32 Návrh na souhlas s pořádáním běhu, návrh na záměr 

města pronajmout/nepronajmout a vypůjčit části 

pozemků v k. ú. Heřmanice, k. ú. Vítkovice  

a k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 33 Návrh na uzavření nájemní smlouvy a smlouvy  

o výpůjčce k pozemkům v k. ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 34 Návrh na souhlas se stavební úpravou v pozemku  

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, návrh  

na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti a návrh na uzavření nájemní smlouvy  

s Bytovým družstvem Sokolovská 1179 a 1180 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 
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RM_M 35 Návrh smlouvy o poskytování elektronické spisové 

služby eSpis lite s Domovem pro seniory IRIS 

Ing. Mgr. Pavlína 

Durasová, vedoucí 

odboru projektů IT 

služeb a outsourcingu 

RM_M 36 Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy  

o zřízení služebnosti s Českou telekomunikační 

infrastrukturou a.s. 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 37 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu 

č. 6 v bytovém domě na ul. Horní 3033/102, Ostrava-

Bělský Les 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 38 Návrh na uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě  

ev. č. 3638/2017/MJ na pronájem jednotky č. 3039/106 

v domě na ul. Horní 3039/114, Ostrava-Bělský Les 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 39 Návrh na záměr města pronajmout část pozemku  

v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 40 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu prostoru 

sloužícího k podnikání budovy č. p. 170,  

k. ú. Moravská Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 41 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty  

Ing. Zdeňka Nytry, člena rady města, na Slovensko 

(Košice) ve dnech 05.-07.05.2019 

Mgr. Bc. Michal 

Bayer, vedoucí odboru 

kancelář primátora 

RM_M 42 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. 

Martina Štěpánka, Ph.D., náměstka primátora, člena 

rady města, do Chorvatska (Split) ve dnech  

03.-08.05.2019 

Mgr. Bc. Michal 

Bayer, vedoucí odboru 

kancelář primátora 

RM_M 43 Souhlas s přijetím dotace z Programu Interreg V-A 

Česká republika - Polsko na projekt Společná CZ-PL 

organizace kulturních aktivit dvou největších měst 

Euroregionu Silesia 

Ing. Lucie Baránková 

Vilamová, Ph.D., 

starostka městského 

obvodu Poruba 

RM_M 44 Návrh na poskytnutí mimořádné účelové dotace  

v oblasti zdravotnictví z rozpočtu statutárního města 

Ostravy 

Mgr. Jaroslava 

Rovňáková, vedoucí 

odboru sociálních věcí 

a zdravotnictví 

RM_M 45 Návrh na poskytnutí transferů městským obvodům  

a příspěvků za účelem zabezpečení prevence 

kriminality pro rok 2019 

Mgr. Jaroslava 

Rovňáková, vedoucí 

odboru sociálních věcí 

a zdravotnictví 

RM_M 46 Souhlas s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace  

z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního 

programu "Příspěvky na ozdravné pobyty 

ŽPZ/04/2018" 

Bc. Aleš Boháč, MBA, 

starosta městského 

obvodu Radvanice  

a Bartovice 
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RM_M 47 Dodatek č. 1 ke Smlouvě na zajištění a realizaci 

vzdělávacích programů v rámci projektu "Rozvoj 

rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava" 

Ing. Sylva Sládečková, 

vedoucí odboru 

školství a sportu 

 

 

RM_M 48 Návrh na souhlas s přípravou a podáním žádosti o 

poskytnutí dotace ze Státního fondu kinematografie pro 

projekt "Obnova digitální promítací techniky Minikina 

kavárna" 

Ing. Zuzana Ožanová, 

starostka městského 

obvodu Moravská 

Ostrava a Přívoz 

RM_M 49 Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě Dodatek č. 1 

ke Koncesní smlouvě (spol. SAREZA) 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 50 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce  

v k. ú. Mariánské Hory 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 51 Návrh na záměr města změnit smlouvu o výpůjčce  

ev. č. 1961/2018/MJ 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 52 Souhlas se zřízením podružného odběrného místa  

el. energie na Svinovských mostech 

Ing. Břetislav 

Glumbík, vedoucí 

odboru dopravy 
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Seznam materiálů zvláštní povahy: 

 

RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady obchodní 

společnosti OZO Ostrava s.r.o. 

Ing. Karel Belda, jednatel 

společnosti 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

a kapitálových účastí 

RM_MZP 1 Návrh na úpravu platu ředitelky Knihovny města 

Ostravy, příspěvková organizace 

Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., 

náměstek primátora 

RM_MZP 2 Návrh na poskytnutí odměny za rok 2018 

ředitelce Firemní školky města Ostravy, 

příspěvkové organizace 

Ing. Tomáš Macura, MBA, 

primátor 

RM_MZP 3 Návrh na poskytnutí odměny za rok 2018 řediteli 

Zoologické zahrady a botanického parku 

Ostrava, příspěvkové organizace 

Mgr. Kateřina Šebestová, 

náměstkyně primátora 

RM_VZ 1 Veřejná zakázka "Demolice tržnice Černá 

louka", poř. č. 049/2019 

Ing. Bohuslav Gembík, 

vedoucí odboru 

investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

a kapitálových účastí 

RM_VZ 2 Veřejná zakázka "Domov pro seniory Čujkovova 

- vzduchotechnika", poř. č. 9/2019 

Ing. Bohuslav Gembík, 

vedoucí odboru 

investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

a kapitálových účastí 

RM_VZ 3 Veřejná zakázka "Oprava kanalizací v ul. 

Strelkovova, Chrjukinova a Sarajevova", poř. č. 

047/2019 

Ing. Bohuslav Gembík, 

vedoucí odboru 

investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

a kapitálových účastí 

RM_VZ 4 Veřejná zakázka "Nová radnice - úklidové 

práce", poř. č. 066/2019 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, 

vedoucí odboru 

hospodářské správy 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

a kapitálových účastí 
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RM_VZ 5 Veřejná zakázka "Komplexní řešení odchytu 

holubů - Ostrava", poř. č. 50/2019 

Ing. Bc. Pavel Valerián, 

Ph.D., MBA, vedoucí 

odboru ochrany životního 

prostředí 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

a kapitálových účastí 

RM_VZ 6 Veřejná zakázka "Rekonstrukce objektu Husova 

7", poř.č. 296/2018 

Ing. Bohuslav Gembík, 

vedoucí odboru 

investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

a kapitálových účastí 

RM_VZ 7 Veřejná zakázka "Cyklistická trasa E Hrušov - 

Vrbice", poř. č. 11/2019 

Ing. Bohuslav Gembík, 

vedoucí odboru 

investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

a kapitálových účastí 

RM_VZ 8 Veřejná zakázka "Transformace Domova 

Barevný svět II", poř. č. 45/2019 

Ing. Bohuslav Gembík, 

vedoucí odboru 

investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

a kapitálových účastí 

RM_VZ 9 Uzavření smlouvy na výkon technického dozoru 

pro stavbu "Cyklistická trasa E Hrušov - Vrbice" 

Ing. Bohuslav Gembík, 

vedoucí odboru 

investičního 

RM_VZ 10 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření Smlouvy o dílo na stavebně 

technického průzkumu a statického posouzení 

Ing. Bohuslav Gembík, 

vedoucí odboru 

investičního 

 

 

 

 

 

 

 _________________________  

 Ing. Tomáš Macura, MBA  

 primátor statutárního města Ostravy 

 

 

 


