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Pozvánka 

                          Ostrava 13.09.2019 

 

Pozvánka  
na 33. schůzi rady města  
konanou dne 17.09.2019 
 

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 Povolení výjimky ze stavební uzávěry kolem SDD 

"Jáma č. V (5)" v k.ú. Slezská Ostrava 

Ing. arch. Cyril Vltavský, 

MPA, vedoucí útvaru 

hlavního architekta  

a stavebního řádu 

RM_M 2 Uzavření darovací smlouvy s IKEA Česká 

republika, s.r.o. 

Ing. Bc. Pavel Valerián, 

Ph.D., MBA, vedoucí 

odboru ochrany životního 

prostředí 

RM_M 3 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty  

Mgr. Jany Secové, ředitelky Střediska volného času 

Korunka, p.o., do Švýcarska (St. Gallen) ve dnech 

25.-28.10.2019 

Mgr. Bc. Michal Bayer, 

vedoucí odboru kancelář 

primátora 

RM_M 4 Návrh na záměr města nepronajmout část budovy  

v k. ú. Moravská Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 5 Žádost DPO o zařazení tzv. Tyrkysových jízdenek 

do režimu bezplatné přepravy schválené statutárním 

městem Ostrava 

Ing. Břetislav Glumbík, 

vedoucí odboru dopravy 

RM_M 6 Nominace na člena správní rady Nadačního fondu 

regionální fotbalové Akademie Moravskoslezského 

kraje 

Ing. Sylva Sládečková, 

vedoucí odboru školství  

a sportu 

RM_M 7 Zajištění financování projektu "Zvýšení 

propustnosti křižovatek v Ostravě" z rozpočtu 

statutárního města Ostravy 

Ing. Václav Palička, 

vedoucí odboru 

strategického rozvoje 
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RM_M 8 Přesun schválených finančních prostředků  

na spolufinancování a předfinancování projektů 

Infrastruktura ZŠ do roku 2020 

Ing. Zuzana Ožanová, 

starostka městského 

obvodu Moravská 

Ostrava a Přívoz 

RM_M 9 Souhlas s přijetím dotace z Operačního programu 

Zaměstnanost pro projekt Sociální pracovník  

ve škole 

Bc. Martin Bednář, 

starosta městského 

obvodu Ostrava-Jih 

RM_M 10 Návrh na zapojení statutárního města Ostravy  

jako aplikačního garanta do projektu "Optimalizace 

komunitního plánování sociálních služeb na úrovni 

obcí" 

Mgr. Jaroslava 

Rovňáková, vedoucí 

odboru sociálních věcí  

a zdravotnictví 

RM_M 11 Úprava rozpočtu Ing. Lukáš Jančálek, 

vedoucí odboru financí  

a rozpočtu 

RM_M 12 Návrh na uzavření smlouvy o připojení elektrické 

požární signalizace instalované v objektech 

statutárního města Ostravy ve správě Magistrátu 

města Ostravy 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, 

vedoucí odboru 

hospodářské správy 

RM_M 13 Zřízení odborné pracovní skupiny rady města  

pro vytvoření nové koncepce bydlení SMO 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 14 Návrh předání vodohospodářského majetku  

do nájmu spol. Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

a záměr pronájmu 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 15 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem 

jednotky č. 3037/5, Horní 110, O.-Bělský Les 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 16 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě  

o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a návrh  

na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 17 Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, 

vedoucí odboru 

hospodářské správy 

RM_M 18 Návrh na svěření automobilů Volkswagen E-Golf, 

model BE23D106 na elektrický pohon městským 

obvodům 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, 

vedoucí odboru 

hospodářské správy 

RM_M 19 Návrh na zřízení věcných břemen 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 
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RM_M 20 Návrh na vydání předchozího souhlasu s prodejem 

pozemků městským obvodem Ostrava-Jih  

a městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 21 Žádost PLATO Ostrava, p.o., o navýšení 

neinvestičního příspěvku na provoz na rok 2019 

Mgr. Marek Pokorný, 

ředitel PLATO, p.o. 

RM_M 22 Návrh na záměr výpůjčky na část pozemků v k.ú. 

Hrabová, obec Ostrava, návrh na záměr pronájmu 

části pozemku v k.ú. Svinov, obec Ostrava, návrh 

na záměr pronájmu části pozemku v k.ú. Mošnov, 

obec Ostrava a návrh na záměr pronájmu části 

pozemku v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 23 Návrh na uzavření Smlouvy o spolupráci Mgr. Jaroslava 

Rovňáková, vedoucí 

odboru sociálních věcí  

a zdravotnictví 

RM_M 24 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 25 Návrh na uzavření smluv o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě, nájemních smluv, smluv o výpůjčce 

a dohody o ukončení nájemní smlouvy k pozemkům 

v souvislosti se stavbami zahrnutými do rozpočtu 

statutárního města Ostravy 

Ing. Radek Muťka, 

zastupující vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 26 „BD Janáčkova – Úprava bytů pro sociální bydlení“ 

- návrh dohody o ukončení smluvního vztahu 

Ing. Radek Muťka, 

zastupující vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 27 Návrh na poskytnutí daru a uzavření darovací 

smlouvy na podporu projektu "Festival u příležitosti 

mezinárodního Dne architektury" 

Ing. arch. Cyril Vltavský, 

MPA, vedoucí útvaru 

hlavního architekta  

a stavebního řádu 

RM_M 28 Oznámení o konání veřejného projednání návrhu 

Změny č.2 Územního plánu Paskov 

Ing. arch. Cyril Vltavský, 

MPA, vedoucí útvaru 

hlavního architekta  

a stavebního řádu 

RM_M 29 Posouzení finanční náročnosti Ing. arch. Cyril Vltavský, 

MPA, vedoucí útvaru 

hlavního architekta  

a stavebního řádu 

RM_M 30 Návrh na uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce 

"Obnova běžeckých okruhů Porubský les - 

kompenzační opatření" 

Ing. Radek Muťka, 

zastupující vedoucí 

odboru investičního 
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RM_M 31 Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo  

č. 0670/2019/OI/VZKÚ ze dne 13.03.2019  

na realizaci stavby "Rekonstrukce křižovatky  

č. 1021 Českobratrská x Sokolská třída", dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu 

Ing. Radek Muťka, 

zastupující vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 32 Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitostí 

do majetku města 

Ing. arch. Cyril Vltavský, 

MPA, vedoucí útvaru 

hlavního architekta  

a stavebního řádu 

RM_M 33 Návrh na uzavření nájemní smlouvy k částem 

pozemku v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 34 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 se společností  

MAHLE Behr Ostrava s.r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 35 Změna Darovací smlouvy k veletrhu EXPO REAL 

2019 

Ing. Václav Palička, 

vedoucí odboru 

strategického rozvoje 

RM_M 36 Zpráva o činnosti komisí rady města za I. pololetí 

roku 2019, vč. personální změny v komisi  

pro bezpečnost a integrovaný záchranný systém 

Mgr. Renata Kolková, 

MPA, vedoucí odboru 

legislativního a právního 

RM_M 37 Návrh na uzavření 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 38 Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy  

o zřízení služebnosti pro fyzické osoby 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 39 Žaloba na určení neplatnosti zástavní smlouvy Mgr. Renata Kolková, 

MPA, vedoucí odboru 

legislativního a právního 

RM_M 40 Návrh na uzavření Memoranda o spolupráci mezi 

Statutárním městem Ostrava a U.S. Embassy in the 

Czech Republic 

Mgr. Bc. Michal Bayer, 

vedoucí odboru kancelář 

primátora 
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RM_M 41 Návrh na souhlas s podáním žádosti o dotaci  

do Programu na podporu poskytování sociálních 

služeb pro rok 2020 financovaný z kapitoly 313 - 

MPSV státního rozpočtu 

 

Richard Vereš, starosta 

městského obvodu 

Slezská Ostrava 

RM_M 42 Vystavení objednávky vůči OVANET a.s. na nákup 

a instalaci síťových prvků v organizaci Čtyřlístek 

Ing. Mgr. Pavlína 

Durasová, vedoucí 

odboru projektů IT služeb               

a outsourcingu 
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Seznam materiálů zvláštní povahy: 

 

RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. 

Mgr. Renata Kolková, 

MPA, vedoucí odboru 

legislativního a právního 

RM_MZP 1 Návrh na úpravu platu ředitele Zoologické 

zahrady a botanického parku Ostrava, příspěvkové 

organizace s účinností od 1. 10. 2019 

Ing. Václav Palička, 

vedoucí odboru 

strategického rozvoje 

RM_MZP 2 Návrh na úpravu platu ředitele Národního divadla 

moravskoslezského, příspěvková organizace 

Ing. Zbyněk Pražák, 

Ph.D., náměstek 

primátora 

RM_VZ 1 Veřejná zakázka "Ozelenění tramvajové trati  

na ulici Dr. Martínka", poř. č. 130/2019 

Ing. Radek Muťka, 

zastupující vedoucí 

odboru investičního 

Ing. Eva Seborská, 

vedoucí odboru veřejných 

zakázek a kapitálových 

účastí 

RM_VZ 2 Oprava deformovaných příček objektu PIANO, 

MSIC a.s., Technologická 372/2, Ostrava - 

Pustkovec 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, 

vedoucí odboru 

hospodářské správy 

RM_VZ 3 Havarijní oprava části koryta a propustku 

bezejmenné vodoteče na pozemku parc. č. 

2229/335 v k.ú. Krásné Pole 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, 

vedoucí odboru 

hospodářské správy 

RM_VZ 4 Veřejná zakázka "Koncepce rozvoje kultury 

SMO", poř. č. 151/2019 

Mgr. Barbora 

Stankušová, vedoucí 

odboru kultury  

a volnočasových aktivit 

Ing. Eva Seborská, 

vedoucí odboru veřejných 

zakázek a kapitálových 

účastí 

RM_VZ 5 Veřejná zakázka "Rekonstrukce a revitalizace 

Náměstí Republiky - PD a IČ", poř. č. 174/2019 

Ing. Radek Muťka, 

zastupující vedoucí 

odboru investičního 

Ing. Eva Seborská, 

vedoucí odboru veřejných 

zakázek a kapitálových 

účastí 
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RM_VZ 6 Veřejná zakázka "Domov Korýtko - PD, IČ, AD", 

poř. č. 71/2019 

Ing. Radek Muťka, 

zastupující vedoucí 

odboru investičního 

Ing. Eva Seborská, 

vedoucí odboru veřejných 

zakázek a kapitálových 

účastí 

RM_VZ 7 Veřejná zakázka "Výstavba hasičské zbrojnice  

pro SDH Ostrava Proskovice (TDS a BOZP)",  

poř. č. 152/2019 

Ing. Radek Muťka, 

zastupující vedoucí 

odboru investičního 

Ing. Eva Seborská, 

vedoucí odboru veřejných 

zakázek a kapitálových 

účastí 

RM_VZ 8 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu  

a uzavření Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní 

Ing. Radek Muťka, 

zastupující vedoucí 

odboru investičního 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _________________________  

 Ing. Tomáš Macura, MBA  

 primátor statutárního města Ostravy 

 

 

 

 

 

 


