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                          Ostrava 10.01.2020 

 
Pozvánka  
na 44. sch ůzi rady m ěsta  
konanou dne 14.01.2020 
 

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 záměr města prodat bytovou jednotku 
- k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava 
(ul. Horní) 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 2 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za 
měsíc listopad 2019 

Ing. Miroslav Plaček, ředitel 
Městské policie Ostrava 

RM_M 3 Návrh přijmout darem nemovité věci 
v k.ú. Svinov, obec Ostrava a návrh na svěření 
nemovitých věcí městskému obvodu Svinov 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 4 Žádost o rozšíření uznatelných nákladů v rámci 
poskytnuté dotace Nadačnímu fondu 
Regionální fotbalové akademie 
Moravskoslezského kraje na r. 2020 

Ing. Sylva Sládečková, 
vedoucí odboru školství 
a sportu 

RM_M 5 Žádost Nadačního fondu Českého klubu 
olympioniků regionu Severní Morava 
o poskytnutí peněžitého daru ve výši 
200 tis. Kč na podporu olympioniků v tíživé 
finanční a zdravotní situaci 

Ing. Sylva Sládečková, 
vedoucí odboru školství 
a sportu 

RM_M 6 Návrh na realizaci výběrového řízení pro 
poskytnutí transferů z rozpočtu statutárního 
města Ostravy za účelem zabezpečení prevence 
kriminality na rok 2020 

Mgr. Jaroslava Rovňáková, 
vedoucí odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví 

RM_M 7 Návrh zrušit usnesení zastupitelstva města 
a návrh na záměr města směnit nemovité věci 
v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava 
 
 
 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 8 Uzavření Dodatku č. 9 ke Smlouvě o úvěru 
registrační číslo 076003220266, 
ev. č. 184/2003/OFR ze dne 17.2.2003 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 
odboru financí a rozpočtu 

RM_M 9 Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě 
č. 2177/2015/OŽP o spolupráci při provozování 
digitálního povodňového plánu 

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

RM_M 10 "Návrh na vyhlášení výzvy v oblasti kultury 
"75. výročí osvobození Ostravy 

Mgr. Barbora Stankušová, 
vedoucí odboru kultury 
a volnočasových aktivit 

RM_M 11 Zapojení statutárního města Ostravy do 
projektu "Podpora inkluzivního vzdělávání pro 
sociálně vyloučené lokality v Ostravě" v rámci 
výzvy č. 02_19_075, jako partnera bez 
finančního příspěvku. Předkladatelem 
a nositelem projektu je Rodinné a komunitní 
centrum Chaloupka z. s. 

Ing. Sylva Sládečková, 
vedoucí odboru školství 
a sportu 
 

RM_M 12 Zpráva o jednání zástupců statutárního města 
Ostravy a společnosti Veolia Energie ČR, a.s. 
v návaznosti na uzavřené Memorandum 
o spolupráci 

Ing. Martin Štěpánek, Ph.D., 
náměstek primátora 

RM_M 13 Návrh doplnění Zásad pro stanovení výše 
úplaty za zřízení věcného břemene - služebností 
k nemovitostem ve vlastnictví SMO 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 14 Návrh na zřízení služebnosti, uzavření smlouvy 
o zřízení služebnosti a dodatku ke smlouvě 
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti se 
společností PODA a.s. 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 15 Návrh na souhlas s umístěním podzemního 
kabelového vedení NN včetně betonového 
sloupu a uzavření smlouvy o budoucí 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 zrušení usnesení zastupitelstva města 
č.0468/ZM1822/8 ze dne 18.9.2019 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 17 Návrh na nevyužití předkupního práva ke 
stavbě, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 18 Schválení přípravy projektu a podání žádosti o 
dotaci pro projekt "Nadlimitní čistění na 
pozemních komunikacích na území statutárního 
města Ostravy" 

Ing. Bc. Pavel Valerián, 
Ph.D., MBA, vedoucí 
odboru ochrany životního 
prostředí 
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RM_M 19 Návrh na poskytnutí jednoletých neinvestičních 
účelových dotací pro rok 2020 a víceletých 
neinvestičních účelových dotací na období 
2020 - 2022 v oblastech sociální péče a 
protidrogové prevence 

Mgr. Jaroslava Rovňáková, 
vedoucí odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví 

RM_M 20 Návrh na předání vodohospodářských staveb a 
pozemků do nájmu spol. Ostravské vodárny a 
kanalizace a.s., navýšení hodnoty 
vodohospodářského majetku statutárního města 
Ostrava o realizované technické zhodnocení a 
záměr pronájmu 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

 

RM_M 21 Návrh na záměr města prodat a neprodat 
nemovité věci v k. ú. Nová Bělá, návrh na 
záměr města směnit nemovité věci 
v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 22 Návrh nekoupit spoluvlastnický podíl 
k pozemku v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, 
a návrh na uzavření dohody o úhradě za 
bezesmluvní užívání spoluvlastnického podílu 
k pozemku v k. ú. Bartovice, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 23 Udělení předchozího souhlasu s nabytím 
nadačního příspěvku do vlastnictví PLATA 
Ostrava, p.o. 

Mgr. Marek Pokorný, ředitel 
PLATA Ostrava, p.o. 

RM_M 24 Návrh na záměr města prodat nemovité věci, 
návrh na záměr města nesměnit nemovité věci, 
vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava a návrh na 
záměr města neprodat nemovitou věc 
v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 25 Finanční prostředky na rozvoj a obnovu 
bytového fondu ve vlastnictví SMO pro roky 
2020 - 2022 - změna v textu bodu 1 a 2 
usnesení č. 02989/RMm1822/4 ze dne 
7. 1. 2020 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 26 Návrh na záměr města neprodat pozemky ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy 
v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 27 Návrh na svěření majetku městskému obvodu 
Svinov 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 28 Návrh na záměr města prodat části pozemku 
a pozemek v k. ú. Hošťálkovice a návrh na 
záměr města prodat spoluvlastnický podíl 
k částem pozemku v k. ú. Nová Ves, vše obec 
Ostrava 
 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 29 Návrh na záměr města pronajmout část 
pozemku v k. ú. Muglinov, obec Ostrava. 
Návrh na záměr města vypůjčit část pozemku 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 30 Návrh na souhlas s odstraněním stavby lávky 
na části pozemku v k. ú. Poruba, obec Ostrava, 
a návrh na uzavření nájemní smlouvy na část 
nemovitosti v k. ú. Poruba, obec Ostrava, 
s Českou republikou - Generálním finančním 
ředitelstvím 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 31 Společné pracovní jednání členů Rady města 
Ostravy a Rady města Brna 

Ing. Břetislav Gibas, 
tajemník 

 

RM_M 32 Návrh na uzavření smluvních vztahů s ČEZ 
Distribuce, a.s. v souvislosti se stavbami 
odboru investičního zahrnutými do 
kapitálového rozpočtu statutárního města 
Ostravy. 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 
odboru investičního 

RM_M 33 Vzdání se funkce přísedících Okresního soudu 
v Ostravě 

Ing. Marcela Trojáková, 
MPA, vedoucí odboru 
vnitřních věcí 

RM_M 34 Návrh na záměr města pronajmout část 
pozemku v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 
a nepronajmout pozemky v k. ú. Svinov, obec 
Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 35 Realizace vzdělávacího kurzu Kids´ skills pro 
školní psychology, speciální a sociální 
pedagogy působící ve školských zařízeních 
v ORP Ostrava z projektu MAP ORP Ostrava II 

Ing. Sylva Sládečková, 
vedoucí odboru školství 
a sportu 
 

RM_M 36 Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám 
o nájmu reklamních vitrín v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava  

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 37 Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční 
dotace na pořádání Dnů NATO v Ostravě & 
Dnů vzdušných sil 2020 

Mgr. Bc. Michal Bayer, 
vedoucí odboru kancelář 
primátora 

RM_M 38 Informace o plnění usnesení zastupitelstva 
města 

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

RM_M 39 Souhlas s Rozhodnutím a změnou Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace z rozpočtu Ministerstva 
vnitra na spolufinancování projektu "Ostrava - 
Proskovice - Výstavba hasičské zbrojnice" 
 

Ing. Václav Palička, vedoucí 
odboru strategického rozvoje 
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RM_M 40 Návrh na uzavření nájemní smlouvy 
v k. ú. Radvanice a k. ú. Stará Bělá, obec 
Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 41 Informace k Protokolu o výsledku 
veřejnosprávní kontroly provedené v roce 2019 
v Městské nemocnici Ostrava, příspěvková 
organizace 

Mgr. Jaroslava Rovňáková, 
vedoucí odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví 

RM_M 42 Návrh na poskytnutí investiční dotace 
společnosti Vzájemné soužití o.p.s. 

Mgr. Jaroslava Rovňáková, 
vedoucí odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví 

RM_M 43 dohoda o ukončení platnosti smlouvy 
o poskytování právních služeb 
č. 0471/2010/MP ze dne 09.02. 2010 

Ing. Miroslav Plaček, ředitel 
Městské policie Ostrava 

RM_M 44 Uplatnění nároku na smluvní pokutu a zákonný 
úrok z prodlení vůči společnosti FC Baník 
Ostrava pro porušení smluvních povinností dle 
smluv o využívání sportoviště 

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

RM_M 45 Aktualizace Akčního plánu Strategického plánu 
rozvoje města Ostravy na období 2017-2023 a 
vyhodnocení hlavních ukazatelů Strategického 
plánu pro rok 2019 

Ing. Václav Palička, vedoucí 
odboru strategického rozvoje 

RM_M 46 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 47 Zpráva o čerpání finančních prostředků 
z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava 
ve 2. pololetí 2019 

Mgr. Jaroslava Rovňáková, 
vedoucí odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví 

RM_M 48 Realizace akce: Energetické úspory MNO - 
zateplení objektu stravovacích provozů 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 
odboru investičního 
 

RM_M 49 Sportovní areál u ZŠ Bílovecká 
(PD+AD+IČ)II. - návrh dodatku č.1 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 
odboru investičního 
 

RM_M 50 Zpráva o uplatňování Územního plánu Ostravy Ing. arch. Cyril Vltavský, 
MPA, vedoucí útvaru 
hlavního architekta 
a stavebního řádu 

RM_M 51 Předchozí souhlas rady města k nabytí 
nemovitostí do majetku města 

Ing. arch. Cyril Vltavský, 
MPA, vedoucí útvaru 
hlavního architekta 
a stavebního řádu 
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RM_M 52 Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci pro 
projekt "Přechod odlehčovací služby Gajdošova 
39b na na vysílací standard DVB-T2" 

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

RM_M 53 Návrh na podání žádosti o dotaci pro projekt 
"Oprava fasády Radnice MOb MOaP" 

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

 
 
Seznam materiál ů zvláštní povahy: 

 

RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti Ostravské komunikace, a.s. 

Mgr. Renata Kolková, MPA, 
vedoucí odboru 
legislativního a právního 
Ing. Daniel Lyčka, předseda 
představenstva obchodní 
společnosti Ostravské 
komunikace, a.s. 

RM_MZP 1 Roční zpráva o výsledcích interního auditu 
Magistrátu města Ostravy za rok 2019 

Ing. Renata Gembíková, 
vedoucí odboru interního 
auditu a kontroly 

RM_MZP 2 Informace odboru interního auditu a kontroly 
Magistrátu města Ostravy o výsledcích 
finančních kontrol za rok 2019 

Ing. Renata Gembíková, 
vedoucí odboru interního 
auditu a kontroly 
 

RM_MZP 3 Pravidla pro poskytování příspěvků, cestovních 
náhrad a jiných účelových plnění členům 
zastupitelstva města a fyzickým osobám, které 
nejsou členy zastupitelstva, za výkon funkce 
člena výborů a komisí 

Ing. Tomáš Macura, MBA, 
primátor 
Ing. Břetislav Gibas, 
tajemník  

RM_MZP 4 Návrh na stanovení měsíčních odměn za výkon 
funkce neuvolněným členům ZMO s účinností 
od 29.1.2020 
 

Ing. Tomáš Macura, MBA, 
primátor 

RM_VZ 1 Veřejná zakázka "Kanalizační síť Nová Ves - 
Jih, IS 2. etapa - Dostavba stoky 6", poř. 
č. 210/2019 

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

RM_VZ 2 Veřejná zakázka "Sportovní hala Nová Bělá", 
poř.č. 203/2019 

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

 

 

 

 

 

 _________________________  

 Ing. Tomáš Macura, MBA  

 primátor statutárního města Ostravy 
 
 


