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Pozvánka 

                          Ostrava 29.11.2019 

 

Pozvánka  
na 41. schůzi rady města  
konanou dne 03.12.2019 
 

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 Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, 

příspěvková organizace - udělení předchozího 

souhlasu zřizovatele se stavební úpravou  

a s nabytím darů do vlastnictví příspěvkové 

organizace, projekt „Koruna ze vstupu“ 

Ing. Václav Palička, 

vedoucí odboru 

strategického rozvoje 

Ing. Petr Čolas, ředitel Zoo 

a botanického parku 

Ostrava, příspěvkové 

organizace 

RM_M 2 Neposkytnutí účelové neinvestiční dotace  

z Fondu životního prostředí města Ostravy  

na realizaci projektu "IV. etapa revitalizace 

zeleně v areálu NPP Landek" 

Ing. Bc. Pavel Valerián, 

Ph.D., MBA, vedoucí 

odboru ochrany životního 

prostředí 

RM_M 3 Poskytnutí bezúročných zápůjček za účelem 

předfinancování výdajů na pořízení kotlů v rámci 

dotačního programu "Kotlíkové dotace  

v Moravskoslezském kraji - 3. výzva" 

Ing. Bc. Pavel Valerián, 

Ph.D., MBA, vedoucí 

odboru ochrany životního 

prostředí 

RM_M 4 Návrh na prominutí úroků z prodlení  

a smluvních pokut za prodlení s placením 

nájemného a prominutí úroků z prodlení  

a smluvních pokut za prodlení s placením faktur 

za vyúčtování služeb společnosti Tisk Sarpet, 

s.r.o., IČO: 04824601 

Mgr. Renata Kolková, 

MPA, vedoucí odboru 

legislativního a právního 

RM_M 5 Projednání návrhu rozpočtu a plánu činností 

zájmového sdružení právnických osob 

TROJHALÍ KAROLINA na rok 2020 

Ing. Václav Palička, 

vedoucí odboru 

strategického rozvoje 

RM_M 6 Návrh změny obecně závazné vyhlášky  

č. 9/2012, kterou se upravuje trvalé označování 

psů a evidence jejich chovatelů, ve znění obecně 

závazné vyhlášky č. 5/2013 

Ing. Bc. Pavel Valerián, 

Ph.D., MBA, vedoucí 

odboru ochrany životního 

prostředí 
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RM_M 7 Návrh na předání pozemků  

pod vodohospodářskými stavbami ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy do nájmu společnosti 

Ostravské vodárny a kanalizace a.s., navýšení 

hodnoty vodohospodářského majetku města  

o realizované technické zhodnocení a záměr 

pronájmu 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 8 Návrh na zřízení Pracovní skupiny sociálního 

bydlení a vymezení náplně její činnosti 

Mgr. Jaroslava Rovňáková, 

vedoucí odboru sociálních 

věcí a zdravotnictví 

RM_M 9 Zásady a kritéria pro podání a hodnocení návrhů 

na ocenění pedagogů u příležitosti Dne učitelů 

2020 

Ing. Sylva Sládečková, 

vedoucí odboru školství  

a sportu 

RM_M 10 Žádost Moravio s.r.o., Kukučínova 799/10, 709 

00 Ostrava - Hulváky, IČO: 29265266 o dotaci 

ve výši 50 tis. Kč na konferenci Barcamp 

Ostrava 2019 

Ing. Sylva Sládečková, 

vedoucí odboru školství  

a sportu 

RM_M 11 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Petra 

Čolase, ředitele Zoologické zahrady Ostrava  

a botanického parku Ostrava, p.o. do Buenos 

Aires (Argentina) ve dnech 2.- 15.11.2019 

Ing. Petr Čolas, ředitel 

Zoologické zahrady  

a botanického parku, 

příspěvkové organizace 

RM_M 12 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou  

se vydává cenová mapa stavebních pozemků 

města Ostravy 

Ing. Lukáš Jančálek, 

vedoucí odboru financí  

a rozpočtu 

RM_M 13 Návrh obecně závazné vyhlášky o místním 

poplatku za užívání veřejného prostranství 

Ing. Lukáš Jančálek, 

vedoucí odboru financí  

a rozpočtu 

RM_M 14 Návrh obecně závazné vyhlášky o místním 

poplatku ze psů 

Ing. Lukáš Jančálek, 

vedoucí odboru financí  

a rozpočtu 

RM_M 15 Návrh obecně závazné vyhlášky o místním 

poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání  

a odstraňování komunálních odpadů 

Ing. Lukáš Jančálek, 

vedoucí odboru financí  

a rozpočtu 

RM_M 16 Návrh obecně závazné vyhlášky o místním 

poplatku z pobytu 

Ing. Lukáš Jančálek, 

vedoucí odboru financí  

a rozpočtu 

RM_M 17 Návrh koupit pozemek v k.ú. Michálkovice,  

obec Ostrava a návrh na svěření nemovité věci 

příslušnému městskému obvodu 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 18 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě  

o výpůjčce na část pozemku v k. ú. Dubina  

u Ostravy, obec Ostrava s fyzickou osobou 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 
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RM_M 19 Návrh na záměr města pronajmout část pozemku 

v k.ú. Muglinov, obec Ostrava. Návrh na záměr 

města pronajmout části pozemku v k.ú. Svinov, 

obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 20 Návrh prodat nemovité věci v k. ú. Bobrovníky, 

obec Hlučín 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 21 Návrh na souhlas s umístěním nadzemního 

vedení VN 22 kV včetně 1 ks ocelového stožáru 

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 22 Návrh na změnu účelu poskytnutých návratných 

finančních výpomocí příspěvkovým organizacím 

v oblasti sociální péče 

Mgr. Jaroslava Rovňáková, 

vedoucí odboru sociálních 

věcí a zdravotnictví 

RM_M 23 Návrh na změnu podmínek čerpání a vyúčtování 

příspěvků poskytnutých příspěvkovým 

organizacím v sociální oblasti 

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 Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, 

vedoucí odboru 

hospodářské správy 

RM_M 26 Návrh na uzavření "Smluv o zřízení věcného 

břemene" v souvislosti se stavbami uvedenými  

v rozpočtu statutárního města Ostravy 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 27 Návrh na uzavření "Smluv o zřízení služebností" 

v souvislosti se stavbou "Rekonstrukce VO 

oblast Kramolišova" 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 28 Rozdělení výnosů daně z hazardních her a dílčí 

daně z technických her 

Ing. Lukáš Jančálek, 

vedoucí odboru financí  

a rozpočtu 

RM_M 29 Úprava rozpočtu Ing. Lukáš Jančálek, 

vedoucí odboru financí  

a rozpočtu 

RM_M 30 Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu 

statutárního města Ostravy na rok 2020 v rámci 

programů na podporu Tělovýchovy a sportu  

a Vrcholového sportu 

 

 

Bc. Martin Bednář, 

předseda komise pro sport  

a volný čas rady města 
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RM_M 31 Žádost o mimořádnou dotaci spolku Winter-Cup, 

z.s. a společnosti VK Ostrava, s.r.o. 

Ing. Sylva Sládečková, 

vedoucí odboru školství  

a sportu 

RM_M 32 Žádost příspěvkové organizace Čtyřlístek - 

centrum pro osoby se zdravotním postižením 

Ostrava, o posunutí termínu použití finančních 

prostředků z Fondu životního prostředí města 

Ostravy na realizaci projektu "Vybudování parku 

pro krátkodobý odpočinek v Petřkovicích" 

Ing. Bc. Pavel Valerián, 

Ph.D., MBA, vedoucí 

odboru ochrany životního 

prostředí 

RM_M 33 Smlouva o poskytování spisové služby eSpis 

LITE se společností Základní škola Slezská 

Ostrava, Škrobálkova 51, p.o. 

Ing. Mgr. Pavlína Durasová, 

vedoucí odboru projektů IT 

služeb a outsourcingu 

RM_M 34 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě  

o výpůjčce ev.č. 2507/2017/MJ 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 35 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem 

služebního bytu č. 6 v domě na ul. Pobialova 

875/8, Ostrava-Moravská Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 36 Návrh na uzavření dodatku č. 2 k nájemní 

smlouvě ev. č. 1631/2014/MJ, návrh na uzavření 

nájemní smlouvy k části pozemku  

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 37 Finanční prostředky na obnovu bytového fondu 

ve vlastnictví SMO pro rok 2020 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 38 Návrh na záměr města pronajmout nemovité věci 

v k.ú. Mošnov, obec Mošnov 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 39 Návrh na vklad majetku v k. ú. Poruba,  

obec Ostrava, do základního kapitálu společnosti 

Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, 

s.r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 40 Návrh na souhlas s umístěním přípojek,  

s napojením na inž. sítě pro společnost XZB 

(Europe) s.r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 41 Zpráva o hospodaření statutárního města Ostravy 

za 3. čtvrtletí roku 2019 

Ing. Lukáš Jančálek, 

vedoucí odboru financí a 

rozpočtu 

RM_M 42 Návrh na záměr města prodat nemovité věci  

v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 
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RM_M 43 Návrh na prodej nemovité věci v k.ú. Třebovice 

ve Slezsku, obec Ostrava, návrh uzavřít smlouvu 

o zřízení služebnosti, na straně oprávněného  

a návrh na uzavření dohody o úhradě  

za bezesmluvní užívání s fyzickými osobami 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 44 "Rekonstrukce a prodloužení sběrače B  

do Radvanic”, návrh na uzavření Dodatku č.6  

ke Smlouvě o dílo č. 2777/2017/OSR 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 45 Návrh na vydání předchozího souhlasu rady 

města s uzavřením smlouvy o nájmu části 

nemovitosti pro organizaci Městská nemocnice 

Ostrava, příspěvková organizace 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 46 Návrh na zrušení Smlouvy o zřízení práva stavby 

ev. č. 1755/2019/OSR v plném rozsahu a návrh 

na uzavření Smlouvy o zřízení práva stavby  

v novém, upraveném znění 

Ing. Václav Palička, 

vedoucí odboru 

strategického rozvoje 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 47 Projednání návrhu uzavření Dodatku č. 2  

ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby  

za poskytování služeb v obecném hospodářském 

zájmu s Moravskoslezským inovačním centrem 

Ostrava, a.s. a návrhu úprav stanov společnosti 

Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s. 

Ing. Václav Palička, 

vedoucí odboru 

strategického rozvoje 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek  

a kapitálových účastí 

RM_M 48 ITI ostravské aglomerace - Objednávka  

na zpracování aktualizace Socioekonomické 

analýzy Integrované strategie ostravské 

metropolitní oblasti 

Ing. Václav Palička, 

vedoucí odboru 

strategického rozvoje 

RM_M 49 Stanovisko k předžalobní výzvě k vydání 

bezdůvodného obohacení za bezesmluvní užívání 

pozemku parc. č. 2993/4, k.ú. Svinov,  

obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 50 Přehled písemností adresovaných radě města  

a zastupitelstvu města 

Mgr. Renata Kolková, 

MPA, vedoucí odboru 

legislativního a právního 

RM_M 51 Schválení podání žádosti o dotaci pro projekt 

"Regenerace sídliště Hrabůvka - 1. etapa, 

Rekonstrukce ul. Dr. Lukášové" v rámci 

programu Regenerace veřejných prostranství  

na sídlištích 

Bc. Martin Bednář, starosta 

městského obvodu Ostrava 

– Jih 
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RM_M 52 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě  

o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění 

dopravní obslužnosti území statutárního města 

Ostrava veřejnou linkovou dopravou společností 

ČSAD Havířov a.s., uzavřené mezi statutárním 

městem Ostrava a Moravskoslezským krajem 

Ing. Břetislav Glumbík, 

vedoucí odboru dopravy 

RM_M 53 Návrh na uzavření "Dodatku č. 1 ke smlouvě 

nájemní" v souvislosti se stavbou "Prodloužení 

sběrače B do Radvanic" a "Smlouvy o úhradě  

za ušlou zemědělskou produkci", v souvislosti  

se stavbou "Rekonstrukce vodovodu Přemyšov - 

Poruba" 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 54 Návrh na uzavření smluv o věcných právech  

k cizím pozemkům v souvislosti se stavbou 

"Kanalizace Polanka", zahrnutou  

do kapitálového rozpočtu statutárního města 

Ostravy 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 55 Udělení předchozího souhlasu organizaci 

PLATO Ostrava, p.o., s nabytím movitých věcí 

Mgr. Marek Pokorný, 

ředitel PLATA Ostrava, 

příspěvkové organizace 

RM_M 56 Plán financování obnovy vodovodů a kanalizace 

(Aktualizace 2019) 

Ing. Bc. Pavel Valerián, 

Ph.D., MBA, vedoucí 

odboru ochrany životního 

prostředí 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 
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Seznam materiálů 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 valné hromady 

obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek  

a kapitálových účastí 

RM_MZP 2 Návrh na úpravu počtu funkčních míst odboru 

dopravně správních činností a odboru ochrany 

životního prostředí Magistrátu města Ostravy 

Ing. Břetislav Gibas, 

tajemník 

RM_MZP 3 Návrh na úpravu platu ředitelky Firemní školky 

města Ostravy, příspěvkové organizace  

a ředitele Zoologické zahrady a botanického 

parku Ostrava, příspěvkové organizace  

s účinností od 1. 1. 2020 

Ing. Václav Palička, vedoucí 

odboru strategického rozvoje 

RM_MZP 4 Návrh na optimalizaci početního stavu 

zaměstnanců zařazených do Městské policie 

Ostrava 

Ing. Miroslav Plaček, ředitel 

Městské policie Ostrava 

RM_VZ 1 Veřejná zakázka „Dodávka vodoměrů 2020“  

poř. č. 148/2019 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek  

a kapitálových účastí 

RM_VZ 2 Veřejná zakázka "MSIC budova Piano, 

rekonstrukce střechy", poř. č. 209/2019 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek  

a kapitálových účastí 

RM_VZ 3 Objednávka časových razítek Ing. Mgr. Pavlína Durasová, 

vedoucí odboru projektů IT 

služeb a outsourcingu 

RM_VZ 4 VZMR Poskytnutí technické podpory  

k softwarovým produktům ORACLE 

společností KLARI s.r.o. 

Ing. Mgr. Pavlína Durasová, 

vedoucí odboru projektů IT 

služeb a outsourcingu 

RM_VZ 5 "Vodní zdroj Nová Ves a Dubí - revitalizace 

prameniště Dubí - 2. část hydrogeologického 

průzkumu" uzavření smlouvy o dílo k veřejné 

zakázce malého rozsahu 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 
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RM_VZ 6 Veřejná zakázka "Preventivní péče MP 

Ostrava", poř. č 208/2019 

Ing. Miroslav Plaček, ředitel 

Městské policie Ostrava 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek  

a kapitálových účastí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizační záležitosti 

 

 

 

 _________________________  

 Ing. Tomáš Macura, MBA  

 primátor statutárního města Ostravy 

 


