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                          Ostrava 06.12.2019 

 
Pozvánka  
na 42. sch ůzi rady m ěsta  
konanou dne 10.12.2019 
 

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 souhlas s umístěním stavby 
a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení služebnosti s Českou telekomunikační 
infrastrukturou a.s. 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 2 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru 
do vlastnictví Národního divadla 
moravskoslezského, p. o. 

Jiří Nekvasil, ředitel 
Národního divadla 
Moravskoslezského, 
příspěvková organizace 

RM_M 3 Návrh nařízení, kterým se mění a doplňuje 
nařízení č. 5/2016 o stanovení maximálních cen 
jízdného v městské hromadné dopravě 
na území statutárního města Ostravy, ve znění 
nařízení č. 11/2016 a č. 13/2019 

Ing. Lukáš Jančálek,  
vedoucí odboru financí                         
a rozpočtu                           
Ing. Břetislav Glumbík, 
vedoucí odboru dopravy 

RM_M 4 Návrh na naložení s přebytečným 
a neupotřebitelným majetkem v užívání 
Magistrátu města Ostravy 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, 
vedoucí odboru hospodářské 
správy                              
Ing. Mgr. Pavlína Durasová, 
vedoucí odboru projektů IT 
služeb a outsourcingu 

RM_M 5 Návrh na uzavření Smluv o poskytnutí 
finančního příspěvku na zajištění dopravní 
obslužnosti území Moravskoslezského kraje 
veřejnou linkovou dopravou pro oblast 
Havířovsko 1 a Havířovsko 2 

Ing. Břetislav Glumbík, 
vedoucí odboru dopravy 

RM_M 6 Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci 
pro projekt „Rozvoj MA21 v MOaP v roce 
2020“ 

Ing. Zuzana Ožanová, 
starostka městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz 
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RM_M 7 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty 
Mgr. Radima Babince, náměstka primátora, 
do Monackého knížectví (Monako) ve dnech 
22.–24.11.2019 

Mgr. Radim Babinec, 
náměstek primátora 

RM_M 8 Uzavření Smlouvy o poskytování služby 
BUSINESS 24 v České spořitelně, a.s. 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 
odboru financí a rozpočtu 

RM_M 9 Objednávka k zajištění zimního programu 
v roce 2020 

Mgr. Jaroslava Rovňáková, 
vedoucí odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví 

RM_M 10 Návrh na záměr pronájmu pozemků             
pod  vodohospodářskými stavbami 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 11 Návrh na vydání předchozího souhlasu rady 
města s uzavřením nájemní smlouvy na část 
nemovitosti v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava 
pro městský obvod Vítkovice 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 12 Sazebník za poskytování informací podle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů pro 
účetní období roku 2020. 

Ing. Marcela Trojáková, 
MPA, vedoucí odboru 
vnitřních věcí 

RM_M 13 Návrh na změnu podmínek čerpání 
a vyúčtování příspěvku příspěvkové organizaci 
v sociální oblasti 

Mgr. Jaroslava Rovňáková, 
vedoucí odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví 

RM_M 14 Nabytí psů dlouhodobě umístěných v útulku 
pro psy v Ostravě - Třebovicích, jejich 
přivlastněním dle § 1045 odst. 1 občanského 
zákoníku 

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

RM_M 15 Návrh na uzavření dodatků č. 1 ke smlouvám 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
a smlouvě o zřízení věcného břemene 
k pozemkům ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 16 Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv 
o zřízení služebnosti a smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 17 Návrh na zrušení usnesení, zřízení věcného 
břemene a uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene k pozemkům ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy pro společnost 
GasNet, s.r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 18 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení služebnosti se společností SAREZA 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 19 Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
pro projekt Řízení Strategie ITI ostravské 
aglomerace 2014 - 2020 II. 

Ing. Václav Palička, vedoucí 
odboru strategického rozvoje 

RM_M 20 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty 
Ing. arch. Ondřeje Vysloužila, ředitele 
Městského ateliéru prostorového plánování 
a architektury, p. o., do Francie (Cannes) 
ve dnech 09.-12.03.2020 

Mgr. Bc. Michal Bayer, 
vedoucí odboru kancelář 
primátora 

RM_M 21 „Rekonstrukce kanalizace Mariánské Hory 
a Hulváky, SO 04 ul. Kremličkova“. Návrh 
na uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo 
0083/2019/OI/VZKÚ 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 
odboru investičního 

RM_M 22 Návrh na uzavření „Smluv o zřízení 
služebností“ v souvislosti se stavbou 
„Rekonstrukce VO oblast Kramolišova“ 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 
odboru investičního 

RM_M 23 Návrh na uzavření „Smluv o zřízení 
služebností“ v souvislosti se stavbou 
„Rekonstrukce odlehčovací komory 
Strusková“, „Rekonstrukce veřejného osvětlení 
oblast Lumírova – Charvátská“ a „Kanalizace 
Folvarek, II. etapa“ 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 
odboru investičního 

RM_M 24 Úprava rozpočtu Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 
odboru financí a rozpočtu 

RM_M 25 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 26 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru 
do vlastnictví právnické osoby Domov 
pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, 
příspěvková organizace, IČO 70631824, 
se sídlem Rybářská 1223/13, 709 00 Ostrava - 
Mariánské Hory 

Mgr. Michal Mariánek, 
ředitel Domova pro seniory 
Iris, příspěvková organizace 

RM_M 27 Návrh na záměr města pronajmout pozemek 
parc. č. 3634/2 v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, 
a pozemek parc. č. 924/3 v k. ú. Radvanice, 
obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 28 Dodatek č. 1 ke Smlouvě příkazní na zajištění 
služeb ev.č.3661/2018/HS/VZKÚ ze dne 
13.12.2018 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, 
vedoucí odboru hospodářské 
správy                               
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Seznam materiál ů zvláštní povahy: 

 

RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o. 

Mgr. Bc. Darina Daňková, 
jednatelka společnosti 

RM_MZP 1 Návrh na úpravu platů ředitelů příspěvkových 
organizací zřízených statutárním městem 
Ostrava v oblasti kultury z důvodu 
legislativních změn 

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

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 Veřejná zakázka „Tisk měsíčníku Ostravská 
radnice - 2020“ poř. č. 220/2019 

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

RM_VZ 2 Veřejná zakázka „Distribuce informačního 
měsíčníku Ostravská radnice v roce 2020“ 
poř. č. 205/2019 

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

RM_VZ 3 Návrh na uzavření dodatku Smlouvy o dílo 
na zpracování investičního záměru stavby 
„Cyklistické propojení Ostrava, centrum - 
Dolní oblast Vítkovic“ 

Ing. Břetislav Glumbík, 
vedoucí odboru dopravy 

RM_VZ 4 Veřejná zakázka „Odkanalizování ulic K Odře 
a Smrčkova“, poř. č. 179/2019 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 
odboru investičního              
Ing. Eva Seborská, vedoucí 
odboru veřejných zakázek       
a kapitálových účastí 

RM_VZ 5 Veřejná zakázka „Obnovení koryta DVT 
Muglinovský potok“, poř. č. 154/2019 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 
odboru investičního              
Ing. Eva Seborská, vedoucí 
odboru veřejných zakázek             
a kapitálových účastí 
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RM_VZ 6 „Rekonstrukce kanalizace v ulici Hornopolní 
(TD)“ uzavření smlouvy příkazní k veřejné 
zakázce malého rozsahu 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 
odboru investičního 

 

 

 Organiza ční záležitosti 
 

 

 

 

 _________________________  

  Ing. Tomáš Macura, MBA  

  primátor statutárního města Ostravy 
 
 

 

 v zastoupení  

 

 

 

 

 

 _________________________  

  Mgr. Radim Babinec  

  náměstek primátora  
 


