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                          Ostrava 16.11.2018 

 
Pozvánka  
na 3. sch ůzi rady m ěsta  
konanou dne 20.11.2018 
 

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 smlouvy o zřízení věcného 
břemene k pozemkům ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy v k. ú. Mošnov, 
obec Mošnov, pro ČEZ Distribuce, a.s. 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 2 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava 
za měsíc září 2018 

Mgr. Zdeněk Harazim, 
ředitel Městské policie 
Ostrava 

RM_M 3 Výjimka z Generelu veřejného osvětlení 
statutárního města Ostravy 

Ing. Břetislav Glumbík, 
vedoucí odboru dopravy 

RM_M 4 Povolení výjimky ze stavební uzávěry kolem 
SDD „Michálkovická vrtná jáma“ pro stavbu 
„Technická a dopravní infrastruktura pro RD, 
ul. Sládečkova“ v k. ú. Michálkovice 

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

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

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 6 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci 
v k. ú. Moravská Ostrava a v k. ú. Svinov, 
návrh na záměr nepronajmout nemovité věci 
v k. ú. Svinov, vše obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 7 Návrh na svěření detektorů požáru a detektorů 
oxidu uhelnatého městským obvodům Nová 
Ves a Mariánské Hory a Hulváky 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 8 Návrh na záměr pronájmu vodohospodářských 
staveb ve vlastnictví statutárního města Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 



Statutární m ěsto Ostrava 
primátor 
 

  
2/8   

Pozvánka  

RM_M 9 Návrh na souhlas s realizací dešťové kanalizace 
a napojením na dešťovou kanalizaci 
ve vlastnictví statutárního města Ostrava v k. ú. 
Mošnov, obec Mošnov, pro spol. MARPRO 
STAV s.r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 10 Návrh na budoucí koupi vodovodu v k. ú. 
Slezská Ostrava, obec Ostrava a uzavření 
smlouvy o budoucí kupní smlouvě, smluv 
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, 
souhlas s přeložkou, spol. Ostrava 
Development, s.r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 11 Návrh koupit nemovité věci v k. ú. 
Michálkovice, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 12 Návrh na záměr města nesměnit nemovité věci 
v k. ú. Slezská Ostrava a v k. ú. Kunčice, obec 
Ostrava, návrh na záměr města neprodat 
nemovité v k. ú. Slezská Ostrava, v k. ú. 
Koblov a v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 13 Návrh na poskytnutí mimořádné dotace spolku 
K+K LABYRINT OSTRAVA z. s. 

Ing. Sylva Sládečková, 
vedoucí odboru školství 
a sportu 

RM_M 14 Návrh na souhlas se vstupem na pozemek 
za účelem provedení kontrolního 
atmogeochemického průzkumu a případného 
měření dynamiky výstupů důlních plynů 
na povrch pro společnost Green Gas DPB, a.s. 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 15 Návrhy na předchozí souhlasy rady města 
s prodejem, návrh na předchozí souhlas 
ke zřízení smluvního práva předkupního 
a návrh na souhlas s umístěním stavby 
pro městský obvod 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 16 Návrh na záměr města vypořádat 
spoluvlastnictví pozemků v k. ú. Polanka 
nad Odrou, obec Ostrava, a návrh nevyužít 
předkupní právo k pozemkům v k. ú. Hrabová, 
obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 17 Návrh na záměr města nepronajmout pozemky 
v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 
za účelem umístění staveb a drobného 
mobiliáře u garáže a v k. ú. Přívoz, 
obec Ostrava za účelem umístění reklamního 
zařízení 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 18 Návrh na záměr města směnit pozemky, 
vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava - 
Karolina II. etapa 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 19 Návrh na záměr města darovat nemovité věci 
v k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava (areál 
Ostravské univerzity), návrh na záměr města 
prodat nemovité věci v k. ú. Stará Bělá, 
obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 20 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu dvou psů 
k výkonu služby u Městské policie Ostrava 

Mgr. Zdeněk Harazim, 
ředitel Městské policie 
Ostrava 

RM_M 21 Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci pro 
projekt „Podpora volnočasových aktivit seniorů 
v MOaP v roce 2019“ 

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

RM_M 22 Informace o podané žádosti o dotaci na projekt 
„Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku v 
MOb Nová Bělá“ z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje 

Lumír Bahr, starosta 
městského obvodu Nová 
Bělá 

RM_M 23 Zahájení přípravy a schválení podání žádosti 
o dotaci z Programu na podporu zdravého 
stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2019 

Bc. Martin Bednář, starosta 
městského obvodu Ostrava - 
Jih 

RM_M 24 Souhlas s podáním žádosti o dotaci v rámci 
Programu na podporu poskytování sociálních 
služeb pro rok 2019 financovaného z kapitoly 
313 – MPSV státního rozpočtu 

Bc. Martin Bednář, starosta 
městského obvodu Ostrava-
Jih 

RM_M 25 Souhlas s přijetím dotace z programu Interreg 
V-A Česká republika - Polsko pro projekt 
„Senioři bez hranic“ 

Bc. Martin Bednář, starosta 
městského obvodu Ostrava-
Jih 

RM_M 26 Návrh na souhlas vlastníka pozemků 
s provedením staveb 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 27 Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě, 
návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene, návrh na zřízení 
služebností a uzavření smluv o zřízení 
služebností pro GasNet, s.r.o., fyzickou osobu 
a DIAMO, státní podnik 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 28 Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv 
o zřízení služebnosti 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 29 Schválení vystavení objednávek Hasičského 
záchranného sboru Moravskoslezského kraje 
pro potřeby jednotek sboru dobrovolných 
hasičů statutárního města Ostravy 

Mgr. Bc. Michal Bayer, 
vedoucí odboru kancelář 
primátora 
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RM_M 30 Souhlas s Rozhodnutím a změnou Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace z rozpočtu Ministerstva 
vnitra na spolufinancování projektu „Ostrava - 
Pustkovec - Výstavba hasičské zbrojnice“ 

Ing. Václav Palička, vedoucí 
odboru strategického rozvoje 

RM_M 31 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty 
Ing. Petra Čolase, ředitele Zoologické zahrady 
Ostrava, p. o. do Arménie (Jerevan) ve dnech 
28.10.-3.11.2018 

Ing. Petr Čolas, ředitel 
Zoologické zahrady Ostrava, 
p. o. 

RM_M 32 Návrh koupit plynovodní přípojky v k. ú. 
Muglinov, obec Ostrava od GasNet, s.r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 33 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty 
Ing. Tomáše Macury, MBA, primátora, 
a Mgr. Radima Babince, náměstka primátora, 
do SRN (Mnichov) ve dnech 08.-10.10.2018 

Ing. Tomáš Macura, MBA, 
primátor                          
Mgr. Radim Babinec, 
náměstek primátora 

RM_M 34 Návrh na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 
statutárního města Ostravy společnosti Olympic 
Festival s.r.o. na uspořádání Olympijského 
festivalu Tokio 2020 v Ostravě 

Ing. Sylva Sládečková, 
vedoucí odboru školství a 
sportu 

RM_M 35 Návrh na záměr města směnit nemovité věci 
v k. ú. Horní Datyně, obec Vratimov, v k. ú. 
Krásná pod Lysou Horou, obec Krásná 
za nemovité věci v k. ú. Stará Bělá, v k. ú. 
Výškovice u Ostravy, v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, v k. ú. Pustkovec a v k. ú. Poruba-
sever, vše obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 36 Návrh koupit nebo nekoupit nemovité věci 
v rámci stavby „Záchytné parkoviště Kolonie 
Jeremenko - ul. Moravská, ul. Místecká“ v k. ú. 
Vítkovice, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 37 Návrh koupit části nemovitých věcí v rámci 
stavby „Cyklotrasa F, U - Kaminského, 
Ječmínkova“ v k. ú. Nová Bělá a návrh koupit 
nemovitou věc v k. ú. Pustkovec, vše obec 
Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 38 Návrh na uzavření „Smlouvy o zřízení 
služebnosti“ v souvislosti se stavbou „Doplnění 
VO oblast Hřivnáčova“ 

Ing. Bohuslav Gembík, 
vedoucí odboru investičního 

RM_M 39 Návrh na uzavření „Dohody o ukončení nájmu“ 
v souvislosti se stavbou „Tramvajové mosty 
na ulici Plzeňská“ 

Ing. Bohuslav Gembík, 
vedoucí odboru investičního 

RM_M 40 Pověření členů zastupitelstva města paní 
Mgr. Marcely Mrózkové Heříkové a pana 
Richarda Vereše k přijímání projevu vůle 
snoubenců, že spolu vstupují do manželství 

Ing. Marcela Trojáková, 
MPA, vedoucí odboru 
vnitřních věcí 
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RM_M 41 Vzdání se funkce přísedících Okresního soudu 
v Ostravě 

Ing. Marcela Trojáková, 
MPA, vedoucí odboru 
vnitřních věcí 

RM_M 42 Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, 
vedoucí odboru hospodářské 
správy 

RM_M 43 Návrh na souhlasy ke stavbám na pozemcích 
v katastrálním území obce Ostrava, 
jako vlastníka sousedních nemovitostí 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, 
vedoucí odboru hospodářské 
správy 

RM_M 44 Návrh na odpis 21 pohledávek statutárního 
města Ostravy 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 
odboru financí a rozpočtu 

RM_M 45 Návrh na poskytnutí dvou investičních 
příspěvků Městské nemocnici Ostrava, 
příspěvková organizace, IČO 00635162, 
na pořízení zdravotnické techniky z rezervy 
rozpočtu Magistrátu města Ostravy 

MUDr. Petr Uhlig, ředitel 
Městské nemocnice Ostrava, 
příspěvková organizace 

RM_M 46 Změna statutu sociálního fondu zaměstnanců 
statutárního města Ostrava zařazených 
do městské policie Ostrava 

Mgr. Zdeněk Harazim, 
ředitel Městské policie 
Ostrava 

RM_M 47 Žádost občana města o prominutí smluvní 
pokuty 

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

RM_M 48 Žádost Farního sboru Českobratrské církve 
evangelické v Ostravě o změnu smluvních 
termínů poskytnuté neinvestiční dotace 
na zachování a obnovu kulturní památky nebo  
historicky a architektonicky významné stavby 
pro rok 2018 a návrh na uzavření dodatku č. 1 
ke smlouvě ev. č. 2923/2018/ÚHAaSŘ 

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

RM_M 49 Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu 
„Cyklistické propojení ul. 17. listopadu, VTP“ 
včetně Podmínek rozhodnutí v rámci 
Integrovaného regionálního operačního 
programu 

Ing. Václav Palička, vedoucí 
odboru strategického rozvoje 

RM_M 50 Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního 
příspěvku právnické osobě Čtyřlístek - centrum 
pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, 
příspěvková organizace 

PhDr. Svatopluk Aniol, 
ředitel Čtyřlístku - centra 
pro osoby se zdravotním 
postižením Ostrava, 
příspěvková organizace 

RM_M 51 Úprava rozpočtu Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 
odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 52 Návrh na uzavření dodatků k veřejnoprávním 
smlouvám o poskytnutí účelových dotací z 
rozpočtu statutárního města Ostravy obchodní 
společnosti Sportovní a rekreační zařízení 
města Ostravy, s.r.o. 

Ing. Jaroslav Kovář, jednatel 
společnosti Sportovní 
a rekreační zařízení města 
Ostravy, s.r.o. 

RM_M 53 Žádost obchodní společnosti VÍTKOVICE 
ARÉNA, a.s., o poskytnutí účelové dotace 
z rozpočtu statutárního města Ostravy 
na Pořízení projektové dokumentace 
pro rekonstrukci zařízení vzduchotechniky haly 
OSTRAVAR ARÉNA 

Mgr. Kamil Vrubl, předseda 
představenstva společnosti 
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 
Ing. Sylva Sládečková, 
vedoucí odboru školství               
a sportu 
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Seznam materiál ů zvláštní povahy: 

 

RM_VZ 1 Návrh na zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu na poskytování pracovnělékařských 
služeb 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, 
vedoucí odboru hospodářské 
správy 

RM_VZ 2 Veřejná zakázka „Dodávka vodoměrů“ 
poř. č. 213/2018 

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

RM_VZ 3 Soutěž o návrh „KONCERTNÍ HALA MĚSTA 
OSTRAVY“, poř. č. 212/2018 

Ing. arch. Cyril Vltavský, 
MPA, vedoucí útvaru 
hlavního architekta 
a stavebního řádu                  
Ing. Eva Seborská, vedoucí 
odboru veřejných zakázek 
a kapitálových účastí 

RM_VZ 4 Veřejná zakázka „Svoz a využití biolog. 
odpadu z kuchyní a stravoven ZŠ a MŠ“, 
poř. č. 191/2018 

Ing. Bc. Pavel Valerián, 
Ph.D., vedoucí odboru 
ochrany životního prostředí 
Ing. Eva Seborská, vedoucí 
odboru veřejných zakázek 
a kapitálových účastí 

RM_VZ 5 Veřejná zakázka „Protipožární nátěr dřevěných 
konstrukcí vyhlídkové věže NR“, 
poř. č. 203/2018 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, 
vedoucí odboru hospodářské 
správy                                  
Ing. Eva Seborská, vedoucí 
odboru veřejných zakázek 
a kapitálových účastí 

RM_VZ 6 Veřejná zakázka „Oprava střešního pláště 
ploché střechy na ul. Podéště 4“, 
poř. č. 261/2018 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, 
vedoucí odboru hospodářské 
správy                              
Ing. Eva Seborská, vedoucí 
odboru veřejných zakázek    
a kapitálových účastí 

RM_VZ 7 Veřejná zakázka „Rekonstrukce vodovodu 
a kanalizace v ul. Hornopolní a Nemocniční 
(PD+AD+IČ)“, poř. č. 220/2018 

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

RM_VZ 8 Veřejná zakázka „Odlehčovací stoka 
Muglinovská - osazení uzavírací armatury“, 
poř. č. 239/2018 

Ing. Bohuslav Gembík, 
vedoucí odboru investičního       
Ing. Eva Seborská, vedoucí 
odboru veřejných zakázek     
a kapitálových účastí 
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RM_VZ 9 Veřejná zakázka „Nový příjezd k areálu 
Planetária Ostrava (DÚR+IČ)“, 
poř. č. 240/2018 

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

RM_VZ 10 Veřejná zakázka „Demolice objektu úpravny 
vod - Svinov“ poř. č. 257/2018 

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

RM_VZ 11 Návrh na zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu a uzavření objednávky na odstranění 
objektu neznámého vlastníka podpěrného 
betonového sloupu a zavěšeného kabelu 
v rámci akce „Nábřeží Ostravice - lokalita most 
Miloše Sýkory“ 

Ing. Bohuslav Gembík, 
vedoucí odboru investičního 

RM_VZ 12 Vystavení objednávky na upgrade licencí 
a nákup nových softwarových licencí vůči 
spol. Vidaron 

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

RM_VZ 13 VZMR Poskytnutí technické podpory 
k softwarovým produktům ORACLE 

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

RM_VZ 14 Veřejná zakázka „Pověřenec pro ochranu 
osobních údajů“, poř. č. 206/2018 

Mgr. Bc. Michal Bayer, 
vedoucí odboru kancelář 
primátora                           
Ing. Eva Seborská, vedoucí 
odboru veřejných zakázek      
a kapitálových účastí 

 

 _________________________  

 Ing. Tomáš Macura, MBA  

 primátor statutárního města Ostravy 
 
 
 
v zastoupení  

 

 

 

 _________________________  

Mgr. Radim Babinec  

náměstek primátora  
 


