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                          Ostrava 30.08.2019 

 
Pozvánka  
na 31. sch ůzi rady m ěsta  
konanou dne 03.09.2019 
 

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 na poskytnutí dotace 
Moravskoslezskému kraji na spolufinancování  
projektu „Kotlíkové dotace 
v Moravskoslezském kraji - 2. výzva“ 

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

RM_M 2 Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního 
města Ostravy, kterou se mění obecně závazná 
vyhláška statutárního města Ostravy č. 2/2009, 
o zákazu konzumace alkoholických nápojů 
na veřejném prostranství, ve znění pozdějších 
změn a doplňků 

Ing. Marcela Trojáková, 
MPA, vedoucí odboru 
vnitřních věcí 

RM_M 3 Návrh na udělení souhlasu s prodejem 
přebytečných movitých věcí svěřených 
k hospodaření právnické osobě Janáčkova 
filharmonie Ostrava, příspěvková organizace 

Mgr. Jan Žemla, ředitel 
Janáčkovy filharmonie 
Ostrava, příspěvková 
organizace 

RM_M 4 Program na poskytování peněžních prostředků 
z rozpočtu statutárního města Ostravy 
na rok 2020 včetně Podmínek pro jednotlivé 
oblasti 

Mgr. Barbora Stankušová, 
vedoucí odboru kultury 
a volnočasových aktivit 
Mgr. Jaroslava Rovňáková, 
vedoucí odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví 

RM_M 5 Návrh na poskytnutí mimořádných 
neinvestičních účelových dotací z rozpočtu 
statutárního města Ostravy pro rok 2019 
v oblasti Rodinná politika 

Mgr. Petr Mika, předseda 
komise pro rodinu a volný 
čas rady města 
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RM_M 6 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty 
Ing. Tomáše Macury, MBA, primátora, 
a Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., náměstka 
primátora, do SRN (Hamburk) ve dnech 21.-
22.09.2019 

Mgr. Bc. Michal Bayer, 
vedoucí odboru kancelář 
primátora 

RM_M 7 Rozhodnutí o pořízení Změny č. 2b Územního 
plánu Ostravy zkráceným postupem 
a rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu 
Ostravy 

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

RM_M 8 Návrh na úpravu Jednacího řádu Zastupitelstva 
města Ostravy 

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

RM_M 9 Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci 
pro projekt „Terénní práce 2020“ 

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

RM_M 10 Souhlas s přípravou a podáním žádosti 
o poskytnutí dotace z rozpočtu Ministerstva 
kultury na projekt Výstavní rok 2020 v Galerii 
Dukla 

Ing. Lucie Baránková 
Vilamová, Ph.D., starostka 
městského obvodu Poruba 

RM_M 11 Pravidelná informace o stavu projektů 
Průmyslová zóna Ostrava-Hrabová, Strategická 
průmyslová zóna Ostrava-Mošnov, Rozvojová 
zóna Hrušov a Vědecko-technologický park 
za I. pololetí roku 2019 

Ing. Václav Palička, vedoucí 
odboru strategického rozvoje 

RM_M 12 ITI ostravské aglomerace - změna výzvy 
a vyhlášení výzev Nositele ITI 

Ing. Václav Palička, vedoucí 
odboru strategického rozvoje 

RM_M 13 Návrh na souhlas oprávněného z věcných 
břemen s dělením pozemků pro vlastníka 
pozemků společnost RESIDOMO, s.r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 14 Žádosti o uznání vydržení vlastnického práva 
k nemovitým věcem v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 15 Návrh nekoupit pozemek v k. ú. Mariánské 
Hory a v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 16 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo 
na realizaci stavby „Rekonstrukce vodovodu 
DN 500 ul. Marianskohorská“ 

Ing. Radek Muťka, pověřen 
zastupováním funkce 
vedoucího odboru 
investičního 

RM_M 17 Vyjádření souhlasu s tím, že nevznikl nárok 
na smluvní pokutu vůči Ing. arch. Ondřeji 
Vysloužilovi, se sídlem Tyršova 1761/14, 
702 00 Ostrava, IČO: 73060755, vyplývající 
ze smlouvy o dílo ev. č. 0476/2019/ÚHAaSŘ 

Mgr. Renata Kolková, MPA, 
vedoucí odboru 
legislativního a právního 
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RM_M 18 Návrh na souhlas s podáním žádosti o dotaci 
v rámci „Podmínek dotačního programu 
na podporu sociálních služeb a způsobu 
rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 - 
MPSV státního rozpočtu“ pro poskytovatele 
sociálních služeb na rok 2020 

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

RM_M 19 Návrh na vyhlášení výběrového řízení 
na poskytnutí peněžních prostředků 
na jednoleté projekty v oblasti kultury 
z rozpočtu statutárního města Ostravy 
pro rok 2020 

Vladimír Polák, předseda 
komise kultury rady města 

RM_M 20 Poskytnutí stipendia města Ostravy 
v akademickém roce 2019/2020 a schválení 
Zásad na poskytnutí stipendia města Ostravy 
v akademickém roce 2020/2021 

RNDr. Jan Veřmiřovský, 
Ph.D., komise 
pro vzdělávání, vědu 
a výzkum rady města 

RM_M 21 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, příspěvková 
organizace 

RM_M 22 Předchozí souhlas rady města k nabytí 
nemovitostí do majetku města 

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

RM_M 23 Realizace akcí pro Městskou nemocnici 
Ostrava, p. o., dle přílohy č. 1 a jejich 
financování z rozpočtu statutárního města 
Ostrava - z Fondu pro rozvoj Městské 
nemocnice Ostrava 

Ing. Radek Muťka, pověřen 
zastupováním funkce 
vedoucího odboru 
investičního 

RM_M 24 Souhlas s podáním žádosti o dotaci v rámci 
Programu na podporu poskytování sociálních 
služeb pro rok 2020 financovaný z kapitoly 313 
– MPSV státního rozpočtu pro poskytovatele 
sociálních služeb 

Mgr. Patrik Hujdus, starosta 
městského obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky 

RM_M 25 Návrh na odpis 3 pohledávek statutárního 
města Ostravy 

Ing. Břetislav Glumbík, 
vedoucí odboru dopravy 

RM_M 26 Memorandum o spolupráci při přípravě 
a realizaci projektu „Záchrana a revitalizace 
části Národní kulturní památky - objektů 
vysokých pecí 4 a 6 v areálu Dolní oblasti 
Vítkovic a vytvoření státní příspěvkové 
organizace MUSEUM+" 

Ing. Václav Palička, vedoucí 
odboru strategického rozvoje 

RM_M 27 Návrh koupit nemovité věci v k.ú. 
Michálkovice, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 28 Návrh koupit nemovitou věc v k. ú. 
Michálkovice, návrh na záměr města směnit 
nemovité věci v k. ú. Stará Bělá, vše obec 
Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 29 Návrh zrušit usnesení zastupitelstva města 
č. 0987/ZM1418/15 ze dne 23. 3. 2016, návrh 
bezúplatně nabýt nemovité věci v k. ú. Stará 
Plesná, obec Ostrava a návrh svěřit nemovité 
věci městskému obvodu Plesná 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 30 Úprava rozpočtu Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 
odboru financí a rozpočtu 

RM_M 31 Metodika pro sestavování návrhu rozpočtu 
statutárního města Ostrava na rok 2020 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 
odboru financí a rozpočtu 

RM_M 32 Návrh na záměr města pronajmout část pozemku 
v k. ú. Moravská Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 33 Návrh na uzavření smlouvy o bezúplatném 
převodu pozemku v k. ú. Petřkovice u Ostravy, 
obec Ostrava a návrh svěřit nemovitou věc 
městskému obvodu Petřkovice 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 34 Návrh na uzavření dohody o zrušení smlouvy 
o zřízení věcného břemene a návrh na uzavření 
smluv o zřízení věcných břemen k pozemkům 
ve vlastnictví SMO pro společnost GasNet, 
s.r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 35 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 36 Návrh na uzavření dohody o úhradě 
za bezesmluvní užívání, návrh na uzavření 
nájemní smlouvy, návrh na uzavření kupní 
smlouvy, vše k části pozemku k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava - Vítězná 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 37 Návrh na záměr pachtu pozemků a návrh 
na záměr města neprodat nemovité věci, 
vše v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 38 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na část 
pozemku v k. ú. Radvanice, obec Ostrava 
se společností Advanced World Transport a.s. 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 39 Návrh na souhlas s umístěním stavebního 
objektu v pozemku ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy a návrh na uzavření nájemní 
smlouvy se společností AUTOCENT CZ s.r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 40 Návrh na záměr města darovat pozemky 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k. ú. 
Mošnov, obec Mošnov, k. ú. Sedlnice, obec 
Sedlnice a k. ú. Harty, obec Petřvald, 
Moravskoslezskému kraji 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 41 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě příkazní 
s firmou JS Property, a.s. na výkon funkce 
technického dozoru stavby „Stavební úpravy 
objektu č.p. 75, ul. Střelniční 8“ 

Ing. Radek Muťka, pověřen 
zastupováním funkce 
vedoucího odboru 
investičního 

RM_M 42 Žádost městského obvodu Slezská Ostrava 
o poskytnutí finančních prostředků na projekt 
„Výsadba květinových záhonů podél 
ul. Bohumínská“ 

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

RM_M 43 „Rekonstrukce a prodloužení sběrače B 
do Radvanic”, návrh na uzavření Dodatku č. 5 
ke Smlouvě o dílo č. 2777/2017/OSR 

Ing. Radek Muťka, pověřen 
zastupováním funkce 
vedoucího odboru 
investičního 
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Seznam materiál ů zvláštní povahy: 

 

RM_MZP 1 Návrh na poskytnutí bezúročných zápůjček 
zaměstnancům dle Statutu sociálního fondu 
zaměstnanců statutárního města Ostravy 
zařazených do Magistrátu města Ostravy 

Ing. Mgr. Yvetta Grubl, 
Ph.D., vedoucí odboru 
platového a personálního 

RM_MZP 2 Návrh na poskytnutí odměny za rok 2018 
řediteli příspěvkové organizace zřízené 
statutárním městem Ostrava v oblasti sociální 
péče 

Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., 
náměstek primátora 

RM_VZ 1 Veřejná zakázka „Vánoční výzdoba“, 
poř. č. 038/2019 

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

RM_VZ 2 Veřejná zakázka „Oprava vodovodu 
v ul. Ľudovíta Štúra“, poř. č. 137/2019 

Ing. Radek Muťka, pověřen 
zastupováním funkce 
vedoucího odboru 
investičního                     
Ing. Eva Seborská, vedoucí 
odboru veřejných zakázek 
a kapitálových účastí 

RM_VZ 3 Veřejná zakázka „Oprava vodovodu ul. Lichá“, 
poř. č. 136/2019 

Ing. Radek Muťka, pověřen 
zastupováním funkce 
vedoucího odboru 
investičního                     
Ing. Eva Seborská, vedoucí 
odboru veřejných zakázek 
a kapitálových účastí 

RM_VZ 4 Veřejná zakázka „Ostrava - Modernizace 
městského kamerového systému 2019“, 
poř. č. 133/2019 

Ing. Miroslav Plaček, ředitel 
Městské policie Ostrava          
Ing. Eva Seborská, vedoucí 
odboru veřejných zakázek 
a kapitálových účastí 

RM_VZ 5 Veřejná zakázka „Cyklistické propojení Poruby 
s Vřesinou - PD, IČ, AD“, poř. č. 129/2019 

Ing. Radek Muťka, pověřen 
zastupováním funkce 
vedoucího odboru 
investičního                     
Ing. Eva Seborská, vedoucí 
odboru veřejných zakázek 
a kapitálových účastí 
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RM_VZ 6 Veřejná zakázka „Rekonstrukce tepelného 
hospodářství Městské nemocnice Ostrava 
(DPS+BOZP+AD)“, poř. č. 118/2019 

Ing. Radek Muťka, 
zastupující vedoucí 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  
 


