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                          Ostrava 23.08.2019 

 
Pozvánka  
na 30. sch ůzi rady m ěsta  
konanou dne 27.08.2019 
 

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 Žádost právnické osoby o prominutí odvodu 
za porušení rozpočtové kázně 

Mgr. Jaroslava Rovňáková, 
vedoucí odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví 

RM_M 2 Souhlas s provedením technického zhodnocení 
na majetku statutárního města Ostravy 
nájemcem Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 3 Návrh na souhlas ke stavbě na pozemku 
v katastrálním území obce Ostrava, 
jako vlastníka sousední nemovitosti 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, 
vedoucí odboru hospodářské 
správy 

RM_M 4 Kácení dřevin na pozemku ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, 
vedoucí odboru hospodářské 
správy 

RM_M 5 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty 
RNDr. Jiřiny Kábrtové, ředitelky Ostravského 
muzea, příspěvková organizace, do Polska 
(Gdaňsk) ve dnech 29. 7. - 2. 8. 2019 

RNDr. Jiřina Kábrtová, 
ředitelka Ostravského 
muzea, příspěvková 
organizace 

RM_M 6 Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám 
o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 
statutárního města Ostravy 

Mgr. Jaroslava Rovňáková, 
vedoucí odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví 

RM_M 7 Návrh na záměr pronájmu vodohospodářské 
stavby ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 8 Volba přísedících Okresního soudu v Ostravě Ing. Marcela Trojáková, 
MPA, vedoucí odboru 
vnitřních věcí 
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RM_M 9 Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční 
dotace Slezskému železničnímu spolku ve výši 
35 tis. Kč 

Ing. Břetislav Glumbík, 
vedoucí odboru dopravy 

RM_M 10 Návrh na záměr města prodat pozemek v k. ú. 
Lhotka u Ostravy, obec Ostrava a doplnění 
usnesení č. 01778/RM1822/27 ze dne             
16. 7. 2019 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 11 Odstoupení od projektu „Sociální byty 
ve smíšeném bytovém domě Janáčkova“ 

Ing. Václav Palička, vedoucí 
odboru strategického rozvoje 

RM_M 12 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů 
do vlastnictví právnické osoby Městská 
nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, 
IČO 00635162, se sídlem Nemocniční 898/20a, 
728 80 Ostrava - Moravská Ostrava 

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

RM_M 13 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava 
za měsíc červenec 2019 

Ing. Miroslav Plaček, ředitel 
Městské policie Ostrava 

RM_M 14 Smlouva o poskytnutí podpory a přijetí 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu 
„Ostravou na alternativní pohon II“ v rámci 
Národního programu Životní prostředí 

Ing. Václav Palička, vedoucí 
odboru strategického rozvoje   
Ing. Bc. Pavel Šmátrala, 
vedoucí odboru hospodářské 
správy 

RM_M 15 Oznámení o konání veřejného projednání 
návrhu Změny č. 1 Územního plánu Stará Ves 
nad Ondřejnicí 

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

RM_M 16 Oznámení o opakovaném projednávání Návrhu 
zprávy o uplatňování územního plánu Děhylov 

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

RM_M 17 Návrh na uzavření „Smluv o zřízení 
služebností“ v souvislosti se stavbou 
„Kanalizace Folvarek, II. etapa“ a „Dostavba 
kanalizace v ul. Chrobákova“ 

Ing. Radek Muťka, pověřen 
zastupováním funkce 
vedoucího odboru 
investičního 

RM_M 18 Uzavření Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní 
na zpracování projektové dokumentace 
pro stavbu „Cyklotrasa M přes Svinovské 
mosty, SO651 Přeložka tramvajových trakčních 
stožárů ul. Opavská“ 

Ing. Radek Muťka, pověřen 
zastupováním funkce 
vedoucího odboru 
investičního 

RM_M 19 Povolení výjimky ze stavební uzávěry kolem 
HDD „Hlubina 1 větrní“ a „Hlubina 1“ v k. ú. 
Moravská Ostrava 

Ing. arch. Cyril Vltavský, 
MPA, vedoucí útvaru 
hlavního architekta                  
a stavebního řádu 
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RM_M 20 Povolení výjimky ze stavební uzávěry kolem 
SDD „Kutací jáma Písek“ v k. ú. Muglinov 

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

RM_M 21 Žádost právnické osoby Zoologická zahrada 
a botanický park Ostrava, příspěvková 
organizace o souhlas s uspořádáním veřejné 
sbírky a převodem čistého výtěžku sbírky 
pro účely indonéské nadace za účelem výstavby 
a provozu záchranného centra pro luskouny 

Ing. Václav Palička, vedoucí 
odboru strategického rozvoje 

RM_M 22 Žádost P. K. o prominutí dluhu ve výši 
68.700,00 Kč vůči statutárnímu městu Ostrava 
vzniklého odtahem vozidla tvořící překážku 
provozu na pozemní komunikaci 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 
odboru financí a rozpočtu 

RM_M 23 Žádost Y. V. o prominutí dluhu ve výši 
37.521,00 Kč opatrované N. B. vůči 
statutárnímu městu Ostrava odpovídající částce 
poplatků z prodlení dle nájemní smlouvy 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 
odboru financí a rozpočtu 

RM_M 24 Žádosti příspěvkových organizací v sociální 
oblasti o prominutí odvodu za porušení 
rozpočtové kázně 

Mgr. Jaroslava Rovňáková, 
vedoucí odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví 

RM_M 25 Návrh na vydání předchozích souhlasů 
k prodeji nemovitého majetku městským 
obvodem Ostrava-Jih 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 26 Návrh na souhlas s umístěním podia Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 27 Návrh na souhlas s umístěním zpevněné plochy 
do pozemku ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, návrh na uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti a návrh 
na uzavření nájemní smlouvy s fyzickou 
osobou 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 28 Návrh na souhlas s umístěním 
ekvipotenciálního prahu včetně napojovacích 
bodů - zemnícího pásku FeZn a uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene k pozemku ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 29 Návrh na zřízení věcných břemen a uzavření 
smluv o zřízení věcných břemen a návrh 
na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene 
pro společnost Gas Net, s.r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 30 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s CTP 
Invest, spol. s r.o. a Českomoravská distribuce, 
s.r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 31 Návrh na záměr města prodat nemovité věci 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 32 Návrh na záměr města pronajmout 
jednotku č. 3037/5 v bytovém domě 
na ul.  Horní 3037/110, Ostrava-Bělský Les 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 33 Návrh přijmout darem stavbu od Ostravských 
vodáren a kanalizací a.s. v k. ú. Hošťálkovice 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 34 Návrh na odejmutí nemovitých věcí městskému 
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 35 Předchozí souhlas rady města k prodeji 
nemovitých věcí svěřených městskému obvodu 
Ostrava - Jih 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 36 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 
o dílo č. 3643/2018/OI/VZKÚ ze dne 
03.12.2018 na realizaci stavby „Oprava 
vodovodu ul. Gončarovova“ v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, obec Ostrava 

Ing. Radek Muťka, pověřen 
zastupováním funkce 
vedoucího odboru 
investičního 

RM_M 37 Návrh na zrušení usnesení a návrh na uzavření 
Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na BOZP 
pro stavbu „Rekonstrukce kanalizace 
v ul. Jahodová“ 

Ing. Radek Muťka, pověřen 
zastupováním funkce 
vedoucího odboru 
investičního 

RM_M 38 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo 
na realizaci stavby „Rekonstrukce násosek 
Důlňák – Les“ 

Ing. Radek Muťka, pověřen 
zastupováním funkce 
vedoucího odboru 
investičního 

RM_M 39 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo 
na realizaci stavby „Oprava vodovodu 
Mariánské Hory 1. etapa“ 

Ing. Radek Muťka, pověřen 
zastupováním funkce 
vedoucího odboru 
investičního 

RM_M 40 Zapojení města Ostravy do kampaně Evropský 
týden mobility (16. - 22. 9.) v roce 2019 

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

RM_M 41 Návrh Dohody o ukončení smluvního vztahu 
založeného smlouvou o dílo a smlouvou 
příkazní č. 1948/2018/OI/VZKÚ ze dne 
31.05.2018 

Ing. Radek Muťka, pověřen 
zastupováním funkce 
vedoucího odboru 
investičního 
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RM_M 42 Realizace akcí pro Městskou nemocnici 
Ostrava, p. o., a jejich financování z rozpočtu 
statutárního města Ostrava - Fondu pro rozvoj 
Městské nemocnice Ostrava 

Ing. Radek Muťka, pověřen 
zastupováním funkce 
vedoucího investičního 
odboru 

RM_M 43 Smlouvy a objednávky O spoluvystavování 
a prezentaci, Smlouva na zajištění 
doprovodných služeb a Darovací smlouva 
k veletrhu EXPO REAL 2019 

Ing. Václav Palička, vedoucí 
odboru strategického rozvoje 

RM_M 44 Návrh koupit pozemky v k. ú. Hošťálkovice, 
obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 45 Smlouva o dotaci k projektu CLAIRO v rámci 
evropského dotačního titulu Urban Innovative 
Actions 

Ing. Václav Palička, vedoucí 
odboru strategického rozvoje 

RM_M 46 Středisko volného času, Ostrava - Moravská 
Ostrava, p. o. - změna podmínek čerpání 
poskytnutého účelového příspěvku 

Mgr. Milada Božeková, 
ředitelka SVČ Ostrava - 
Moravská Ostrava, 
příspěvková organizace          
Ing. Sylva Sládečková, 
vedoucí odboru školství              
a sportu 

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

RM_M 48 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce 
a nájemních smluv k částem pozemků v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 49 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru 
do vlastnictví právnické osoby Čtyřlístek - 
centrum pro osoby se zdravotním postižením 
Ostrava, příspěvková organizace,                    
IČO: 70631808, se sídlem Hladnovská 
751/119, 712 00 Ostrava - Muglinov 

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

RM_M 50 Návrh na vyřazení a likvidaci 
neupotřebitelných movitých věcí statutárního 
města Ostravy, předaného k hospodaření 
právnické osobě Domov Slunečnice Ostrava, 
příspěvková organizace, IČO: 70631883, 
se sídlem Opavská 4472/76, 708 00 Ostrava - 
Poruba 

Ing. Radek Baran, ředitel 
Domova Slunečnice Ostrava, 
příspěvková organizace 

RM_M 51 Návrh na záměr města prodat část pozemku, 
návrh na záměr města neprodat část pozemku 
(k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava) 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 52 Návrh na uzavření nájemní smlouvy 
na pronájem bytu č. 1 v bytovém domě 
na ul. Horní 3033/102, Ostrava-Bělský Les 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 53 Návrh na schválení navýšení spolufinancování 
2b. etapy projektu „Transformace Domova 
Barevný svět III a Domova Jandova“, návrh 
na poskytnutí a změnu účelu a podmínek 
čerpání již poskytnuté návratné finanční 
výpomoci organizaci 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 54 Návrh na změnu účelu a podmínek čerpání 
poskytnutých příspěvků 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 55 Uzavření Dohody o ukončení smluvního vztahu 
založeného smlouvou o dílo a smlouvou 
mandátní pro stavbu „Cyklostezka Nová Ves – 
vodárna“ 

Ing. Radek Muťka, pověřen 
zastupováním funkce 
vedoucího odboru 
investičního 

RM_M 56 Uzavření Dohody o ukončení smluvního vztahu 
založeného smlouvou o dílo a smlouvou 
příkazní pro stavbu „Cyklostezka Hornopolní x 
Varenská, Hollarova“ 

Ing. Radek Muťka, pověřen 
zastupováním funkce 
vedoucího odboru 
investičního 

RM_M 57 Podání žádosti o dotaci z programu Regenerace 
veřejných prostranství na sídlištích na rok 2020 
pro projekt „RS - Ostrava, Fifejdy II -               
VII. etapa, část A“ 

Ing. Zuzana Ožanová, 
starostka městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz 
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Seznam materiál ů zvláštní povahy: 

 

RM_MZP 1 Návrh na úpravu platu ředitelky Firemní školky 
města Ostravy, příspěvkové organizace 
s účinností od 1. 9. 2019 a uzavření dohody 
o provedení práce s ředitelkou organizace 

Ing. Václav Palička, vedoucí 
odboru strategického rozvoje 

RM_MZP 2 Návrh na úpravu platů ředitelů příspěvkových 
organizací zřízených statutárním městem 
Ostrava v oblasti školství 

Mgr. Andrea Hoffmannová, 
Ph.D., náměstkyně 
primátora 

RM_VZ 1 Kosení trvalých travních porostů na pozemcích 
ve vlastnictví statutárního města Ostrava 
v lokalitě podnikatelského areálu v Mošnově 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, 
vedoucí odboru hospodářské 
správy 

RM_VZ 2 Veřejná zakázka „Nákup rotátorů“,                    
poř. č. 058/2019 

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

RM_VZ 3 Veřejná zakázka „Přezkoumání hospodaření 
SMO 2019 a 2020“, poř. č. 096/2019 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 
odboru financí a rozpočtu    
Ing. Eva Seborská, vedoucí 
odboru veřejných zakázek         
a kapitálových účastí 

RM_VZ 4 Veřejná zakázka „Oprava vodovodu ve Staré 
Bělé, ul. Mitrovická“, poř. č. 146/2019 

Ing. Radek Muťka, pověřen 
zastupováním funkce 
vedoucího odboru 
investičního                     
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  
 


