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                          Ostrava 07.12.2018 

 
Pozvánka  
na 6. sch ůzi rady m ěsta  
konanou dne 11.12.2018 
 

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 Zásady a kritéria pro podání a hodnocení 
návrhů na ocenění pedagogů u příležitosti 
Dne učitelů 2019 a výzva 

Ing. Sylva Sládečková, 
vedoucí odboru školství          
a sportu 

RM_M 2 Návrh na vyřazení a likvidaci 
neupotřebitelného movitého majetku 
statutárního města Ostravy svěřeného 
k hospodaření Středisku volného času, Ostrava 
- Moravská Ostrava, p. o. 

Mgr. Milada Božeková, 
ředitelka Střediska volného 
času, Ostrava - Moravská 
Ostrava, p. o.                          
Ing. Sylva Sládečková, 
vedoucí odboru školství           
a sportu 

RM_M 3 Uzavření smlouvy o úschově zvířat Ing. Bc. Pavel Valerián, 
Ph.D., MBA, vedoucí 
odboru ochrany životního 
prostředí 

RM_M 4 Žádost o převod poskytnutých prostředků 
z Fondu životního prostředí města Ostravy - 
VKP č. 65 Alej podél ulice Bartovická 

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

RM_M 5 Poskytnutí daru do Fondu pro děti ohrožené 
znečištěním ovzduší od společnosti OKK 
Koksovny, a.s. 

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

RM_M 6 Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv 
o zřízení služebností pro DIAMO, státní podnik 
a společnost MESA s.r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 7 Návrh na souhlas s umístěním staveb. objektů, 
uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti, nájemních smluv a smlouvy 
o výpůjčce 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 8 Návrh na souhlas s umístěním podzemní 
kabelové přípojky NN a uzavření smlouvy 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
a smlouvy o zřízení věcného břemene 
k pozemkům ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a. s. a ČEZ 
Energetické služby, s.r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 9 Návrh na zřízení služebností, uzavření smluv 
o zřízení služebnosti, smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 10 Návrh uzavřít darovací smlouvu na vodovodní 
řad a splaškovou kanalizaci a uzavřít smlouvu 
o zřízení služebnosti s vlastníky pozemku 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 11 Návrh na uzavření Dodatku č. 38 
ke Koncesní smlouvě ev. č. 05691/2000/LPO 
ze dne 22. 12. 2000 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 12 Úprava rozpočtu Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 
odboru financí a rozpočtu 

RM_M 13 Návrh na záměr města směnit nemovité věci 
v k. ú. Poruba-sever a návrh svěřit nemovitou 
věc v k. ú. Poruba-sever městskému obvodu 
Poruba, vše obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 14 Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, 
vedoucí odboru hospodářské 
správy 

RM_M 15 Předchozí souhlas rady města k nabytí 
nemovitostí do majetku města 

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

RM_M 16 Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, 
příspěvková organizace - projekt „Koruna 
ze vstupu“ a návrh na snížení neinvestičního 
příspěvku na provoz příspěvkové organizace, 
souhlas zřizovatele s nabytím darů 
pro organizaci a změna účelu poskytnutého 
investičního příspěvku 

Ing. Václav Palička, vedoucí 
odboru strategického rozvoje           
Ing. Petr Čolas, ředitel ZOO 
a botanického parku 
Ostrava, p. o. 

RM_M 17 ITI ostravské aglomerace - Návrh na vyhlášení 
výzvy a změna výzvy k předkládání 
projektových záměrů 

Ing. Václav Palička, vedoucí 
odboru strategického rozvoje 
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RM_M 18 
 

Zpráva ze zahraniční pracovní cesty 
Ing. Tomáše Macury, MBA, primátora, 
Mgr. Zuzany Bajgarové, náměstkyně primátora, 
a Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., náměstka 
primátora, do Polska (Szczecin) ve dnech 18.-
19.11.2018 

Ing. Tomáš Macura, MBA, 
primátor,                               
Mgr. Zuzana Bajgarová, 
náměstkyně primátora,          
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D.,  
náměstek primátora 

RM_M 19 Návrh na uzavření „Smluv o zřízení 
služebnosti“ v souvislosti se stavbou 
„Kanalizace Folvarek, II. etapa“ 

Ing. Bohuslav Gembík, 
vedoucí odboru investičního 

RM_M 20 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 21 Návrh na bezúplatné převzetí dokončené stavby 
„Rekonstrukce vodovodu ul. Televizní“, k. ú. 
Lhotka u Ostravy a její následné zaúčtování 
do evidence odboru investičního Magistrátu 
města Ostravy 

Ing. Bohuslav Gembík, 
vedoucí odboru investičního 

RM_M 22 Návrh na uzavření Smlouvy o poskytnutí 
finančního příspěvku na zajištění dopravní 
obslužnosti území statutárního města Ostrava 
veřejnou linkovou osobní dopravou společností 
ČSAD Havířov a.s. 

Ing. Břetislav Glumbík, 
vedoucí odboru dopravy 

RM_M 23 Návrh na uzavření Smlouvy o poskytnutí 
finančního příspěvku za účelem zajištění 
dopravní obslužnosti na území 
Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou 
dopravou pro oblast Opavsko, Vítkovsko, 
Bílovecko, Frýdecko-Místecko a Hlučínsko 
na přechodné období od 1.1.2019 do 8.6.2019 

Ing. Břetislav Glumbík, 
vedoucí odboru dopravy 

RM_M 24 Informace o znovuustavení Rady seniorů 
statutárního města Ostrava 

Mgr. Bc. Michal Bayer, 
vedoucí odboru kancelář 
primátora 

RM_M 25 Návrh na uzavření „Smlouvy o nájmu 
pozemku“ v souvislosti se stavbou „Cyklistická 
trasa U - U Výtopny, Pavlovova“ 

Ing. Bohuslav Gembík, 
vedoucí odboru investičního 

RM_M 26 Povolení výjimek ze stavebních uzávěr kolem 
SDD „Kutací jáma č. 18“, „Kutací jáma č. 19“, 
„V ětrní jáma č. 2“ a „Větrní duklice do sloje 
č. 9“ pro stavbu „Hrušov Logistics Centre“       
v k. ú. Hrušov a k. ú. Muglinov 

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

RM_M 27 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo 
na zpracování dokumentace pro realizaci stavby 
„Rekonstrukce a rozšíření kanalizace Bártovice 
- 2. část“ 

Ing. Bohuslav Gembík, 
vedoucí odboru investičního 
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RM_M 28 Uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o digitalizaci 
s Moravskoslezskou vědeckou knihovnou 

Mgr. Hana Šústková, Ph.D., 
ředitelka AMO 

RM_M 29 Návrh smlouvy o poskytování elektronické 
spisové služby eSpis lite se ZŠ Ostrava-
Výškovice, Srbská 

Ing. Mgr. Pavlína Durasová, 
vedoucí odboru projektů IT 
služeb a outsourcingu 

RM_M 30 Návrh na vystavení objednávky na vypracování 
dokumentace bouracích prací v rámci 
vodoprávního řízení o nařízení odstranění 
nepovolené stavby vodního díla „Zatrubnění 
bezejmenného potoka, Stará Bělá, 
parcela č. 3426“ 

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

RM_M 31 Uvolnění finančních prostředků z Fondu 
pro upevnění veřejného pořádku, bezpečnosti, 
ochrany osob a majetku na financování 
dodávky prvků autonomní požární detekce 
a signalizace a dodávku detektorů výskytu 
oxidu uhelnatého 

Mgr. Bc. Michal Bayer, 
vedoucí odboru kancelář 
primátora 

RM_M 32 Návrh na stanovení environmentálních cílů 
2019 při systému environmentálního 
managementu podle ČSN EN ISO 14001 
na Magistrátu města Ostravy 

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

RM_M 33 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu 
plynárenského zařízení 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 
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Seznam materiál ů zvláštní povahy: 

 

RM_MZP 1 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. 2019 

Ing. Václav Palička, vedoucí 
odboru strategického rozvoje 

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_MZP 3 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 4 Návrh na stanovení platů ředitelů 
příspěvkových organizací zřízených 
Zastupitelstvem města Ostravy v oblasti 
sociální péče a v oblasti zdravotnictví z důvodu 
legislativních změn a navýšení osobních 
příplatků 

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

RM_VZ 1 Veřejná zakázka „Údržba objektů na řece 
a úklid odpadků“, poř. č. 299/2018 

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

RM_VZ 2 Provedení výměny podlahové krytiny 
v zasedací místnosti objektu PIANO v areálu 
Moravskoslezského inovačního centra 
v Ostravě Pustkovci 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, 
vedoucí odboru hospodářské 
správy 

RM_VZ 3 Veřejná zakázka „Výkon bezpečnostního 
manažera pro MMO“, poř. č. 236/2018 

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

RM_VZ 4 Úklid objektů útulku pro psy v Ostravě - 
Třebovicích na rok 2019 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, 
vedoucí odboru hospodářské 
správy 
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RM_VZ 5 Veřejná zakázka „Tisk měsíčníku Ostravská 
radnice“, poř. č. 284/2018 

Mgr. Bc. Michal Bayer, 
vedoucí odboru kancelář 
primátora                         
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  
 


