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                          Ostrava 03.05.2019 

 
Pozvánka  
na 21. sch ůzi rady m ěsta  
konanou dne 07.05.2019 
 

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 darovacích smluv uzavřených mezi 
statutárním městem Ostravou a příjemci 
podpory z projektu „Koruna ze vstupu“ 

Ing. Václav Palička, vedoucí 
odboru strategického rozvoje 
Ing. Petr Čolas, ředitel 
Zoologické zahrady               
a botanického parku 
Ostrava, p. o. 

RM_M 2 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 

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

RM_M 3 Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace 
v oblasti kultury pro rok 2019 

Vladimír Polák, předseda 
komise kultury rady města 

RM_M 4 Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových 
dotací a příspěvků v oblasti kultury v rámci 
výzvy „30 let od sametové revoluce - 30 let 
svobodné tvorby“ 

Vladimír Polák, předseda 
komise kultury 

RM_M 5 Přijetí účelové dotace z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje pro Statutární město 
Ostrava k financování sociálních služeb 
v r. 2019 a uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 

Mgr. Jaroslava Rovňáková, 
vedoucí odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví 

RM_M 6 Návrh koupit nemovitou věc v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 7 Návrh na uzavření „Nájemní smlouvy“ 
v souvislosti se stavbou „Prodloužení sběrače B 
do Radvanic“ zahrnuté do rozpočtu statutárního 
města Ostravy 

Ing. Bohuslav Gembík, 
vedoucí odboru investičního 

RM_M 8 Návrh na uzavření dodatku a smluv 
v souvislosti se stavbami zahrnutými 
do kapitálového rozpočtu statutárního města 
Ostravy 

Ing. Bohuslav Gembík, 
vedoucí odboru investičního 

RM_M 9 Volba přísedících Okresního soudu v Ostravě 
a vzdání se funkce přísedící Okresního soudu 
v Ostravě 

Ing. Marcela Trojáková, 
MPA, vedoucí odboru 
vnitřních věcí 

RM_M 10 Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
neinvestiční dotace na zajištění 20. ročníku 
mezinárodního veletrhu CZECH RAILDAYS 

Ing. Břetislav Glumbík, 
vedoucí odboru dopravy 

RM_M 11 Informace o vyřízení dotazu člena 
zastupitelstva města Ing. Martina Jurošky, 
Ph.D., vzneseného na 5. zasedání zastupitelstva 
města dne 10.4.2019 

Mgr. Renata Kolková, MPA, 
vedoucí odboru 
legislativního a právního 

RM_M 12 Návrh na připojení objektu na pult 
centralizované ochrany Městské policie Ostrava 

Mgr. Zdeněk Harazim, 
ředitel Městské policie 
Ostrava 

RM_M 13 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů 
do vlastnictví právnické osoby 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 Návrh na souhlas s umístěním stánků v rámci 
voleb do Evropského parlamentu 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 15 Návrh na záměr města změnit nájemní smlouvu 
ev. č. 2500/2018/MJ ze dne 20.6.2018, ve znění 
dodatku č. 1 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 16 Návrh na souhlas s umístěním stavebního 
objektu do pozemků ve vlastnictví SMO, návrh 
na uzavření smluv o výpůjčce 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 17 Návrh koupit nemovitou věc v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, obec Ostrava pro stavbu 
„Cyklostezka S,M - Mečníkova, Žákovská“ 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 18 Návrh na souhlas s umístěním stojanů na kola 
v k. ú. Hrabůvka, návrh na nesouhlas 
s umístěním stojanů na kola v k. ú. Moravská 
Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 19 Návrh na souhlas vlastníka pozemků 
s umístěním stavby v k. ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava, pro společnost New Karolina 
Residential Development II s.r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 20 Návrh nesměnit pozemky v k. ú. Muglinov 
a Hrušov, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 21 Návrh na změnu usnesení RM 
č. 00885/RM1822/15 bod 1) 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 22 Návrh na svěření a odejmutí pozemků 
městskému obvodu Ostrava-Jih a svěření 
pozemku městskému obvodu Hošťálkovice 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 23 Úprava rozpočtu Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 
odboru financí a rozpočtu 

RM_M 24 Návrh směnit nemovité věci v k. ú. Nová Ves 
u Ostravy, návrh svěřit pozemek p. p. č. 461/28 
v k. ú. Nová Ves u Ostravy městskému obvodu 
Nová Ves 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 25 Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční 
dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy 
organizaci Rada dětí a mládeže 
Moravskoslezského kraje 

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 Sportovní a rekreační zařízení 
města Ostravy, s. r. o 

Ing. Jaroslav Kovář, jednatel 
společnosti                        
Ing. Eva Seborská, vedoucí 
odboru veřejných zakázek       
a kapitálových účastí 

RM_MZP 1 Projednání vybraných bodů řádné valné 
hromady obchodní společnosti Garáže Ostrava, 
a.s. 

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

RM_MZP 2 Projednání vybraných bodů řádné valné 
hromady obchodní společnosti Ostravské 
vodárny a kanalizace a.s. 

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

RM_VZ 1 Veřejná zakázka „Rekonstrukce VO oblast 
Kafkova – Nemocniční“, poř. č. 61/2019 

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

RM_VZ 2 Veřejná zakázka „Oprava vodovodu 
ul. Ludmilina“, poř. č. 65/2019 

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

RM_VZ 3 Veřejná zakázka „Rekonstrukce VO oblast 
Garbova, Sněžná“, poř. č. 051/2019 

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

RM_VZ 4 Návrh na zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy 
příkazní na výkon technického dozoru 
a koordinátora BOZP při realizaci stavby 
„Nábřeží Ostravice - lokalita most Miloše 
Sýkory - stavba č. 1 - bezbariérové napojení 
komunikace u pomníku M. Sýkory“ 

Ing. Bohuslav Gembík, 
vedoucí odboru investičního 
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RM_VZ 5 Veřejná zakázka „Nábřeží Ostravice - 
bezbariérové napojení komunikace u pomníku 
M. Sýkory“, poř. č. 13/2019 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _________________________  

 Ing. Tomáš Macura, MBA  

 primátor statutárního města Ostravy 
 
 
 


