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                          Ostrava 18.01.2019 

 
Pozvánka  
na 9. sch ůzi rady m ěsta  
konanou dne 22.01.2019 
 

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 uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě 
o dílo č. 2791/2018/OI/VZKÚ na realizaci 
stavby „Hasičská zbrojnice Pustkovec“ 

Ing. Bohuslav Gembík, 
vedoucí odboru investičního 

RM_M 2 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 3 Návrh na poskytnutí finančního daru za účelem 
podpory vzdělávací akce „Diabetologický 
a podiatrický den 2019“ právnické osobě 
Naděje pro každého z. s. 

Mgr. Jaroslava Rovňáková, 
vedoucí odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví 

RM_M 4 Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 
o realizaci přeložky distribučního zařízení 
elektrické energie v souvislosti se stavbou 
ORG 8216 Nové lauby 

Ing. Bohuslav Gembík, 
vedoucí odboru investičního 

RM_M 5 Návrh na záměr města neprodat nemovitou věc 
v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 6 Návrh na záměr města prodat nemovitou věc 
v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 7 Žádost obchodní společnosti VÍTKOVICE 
ARÉNA, a.s., o uzavření dodatku č. 3 
k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové 
dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy 
na Stavební úpravy Městského stadionu 

Mgr. Kamil Vrubl, předseda 
představenstva společnosti 
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 
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RM_M 8 Žádost VŠB-TUO o prominutí odvodu 
za porušení rozpočtové kázně 

Mgr. Barbora Stankušová, 
vedoucí odboru kultury 
a volnočasových aktivit 

RM_M 9 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 
k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí víceleté 
dotace v oblasti kultury - hudební a scénické 
umění uzavřené s Divadelní společností 
Petra Bezruče s.r.o. 

Mgr. Barbora Stankušová, 
vedoucí odboru kultury 
a volnočasových aktivit 

RM_M 10 Návrh na záměr města neprodat pozemek 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, návrh na záměr 
města prodat pozemky v k. ú. Hošťálkovice 
a návrh na záměr města neprodat část pozemku 
v k. ú. Hošťálkovice, vše obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 11 Návrh na darování výpočetní techniky 
Obchodní akademii, Ostrava-Poruba, p. o., 
Polská 1543/6, 708 00 Ostrava-Poruba, 
IČO:00602094 

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

RM_M 12 Návrh na záměr města neprodat nemovitou věc 
v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 13 Návrh na souhlas s umístěním stavby 
„Napojení ulice Newtonova na ul. Sokolská tř.“ 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 14 Návrh na záměr města neprodat části pozemků 
(k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava) 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 15 Návrh na uzavření „Nájemní smlouvy“ 
v souvislosti se stavbou „Cyklostezka Y 
Průmyslova Baarova“ 

Ing. Bohuslav Gembík, 
vedoucí odboru investičního 

RM_M 16 Návrh na uzavření „Smluv o zřízení 
služebností“ v souvislosti se stavbou 
„Kanalizace Folvarek, II. etapa“ 

Ing. Bohuslav Gembík, 
vedoucí odboru investičního 

RM_M 17 Návrh obecně závazné vyhlášky, 
kterou se mění a doplňuje obecně závazná 
vyhláška č. 11/2018, kterou se vydává cenová 
mapa stavebních pozemků města Ostravy č. 19 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 
odboru financí a rozpočtu 

RM_M 18 Poskytnutí bezúročné zápůjčky za účelem 
předfinancování výdajů na pořízení kotlů 
v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace 
v Moravskoslezském kraji“ 

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

RM_M 19 Uzavření smlouvy o poskytnutí nadačního 
příspěvku s Nadací O2 

Ing. Bc. Pavel Valerián, 
Ph.D., MBA, vedoucí 
odboru ochrany životního 
prostředí 
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RM_M 20 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě 
o dílo č.0121/2018/OI/VZKÚ ke stavbě 
„Rekonstrukce kanalizace ul. Hájkova“ 

Ing. Bohuslav Gembík, 
vedoucí odboru investičního 

RM_M 21 Návrh na souhlas s umístěním podzemního 
kabelového vedení VN a optické infrastruktury 
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. 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 22 Návrh na uzavření smluv o převzetí práv 
a povinností ze správních rozhodnutí a smluv 
o převodu projektových dokumentací 
a postoupení licencí 

Ing. Bohuslav Gembík, 
vedoucí odboru investičního 

RM_M 23 Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, 
vedoucí odboru hospodářské 
správy 

RM_M 24 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 25 Obecně závazná vyhláška č. .../2019, kterou 
se mění obecně závazná vyhláška č. 7/2018, 
kterou se stanoví školské obvody základních 
škol zřízených zastupitelstvy městských 
obvodů statutárního města Ostravy 

Ing. Sylva Sládečková, 
vedoucí odboru školství       
a sportu 

RM_M 26 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 
o využívání sportoviště 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 27 Předchozí souhlas rady města s uzavřením 
smlouvy o výpůjčce na část pozemku v k. ú. 
Martinov, obec Ostrava, pro městský obvod 
Martinov Předchozí souhlas rady města 
s uzavřením smlouvy o nájmu prostor 
sloužících k podnikání v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava pro městský obvod 
Moravská Ostrava a Přívoz 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 28 Návrh na zvýšení počtu zaměstnanců Městské 
policie Ostrava – asistentů prevence kriminality 

Mgr. Zdeněk Harazim, 
ředitel Městské policie 
Ostrava 

RM_M 29 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu psa 
k výkonu služby u Městské policie Ostrava 

Mgr. Zdeněk Harazim, 
ředitel Městské policie 
Ostrava 
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RM_M 30 Souhlas s přípravou a podáním žádosti o dotaci 
z dotačního programu Podpora dobrovolných 
aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní 
Agendy 21 pro rok 2019 na projekt „Poruba 
myslí na budoucnost“ 

Ing. Libor Folwarczny, 
Ph.D., MBA, starosta 
městského obvodu Poruba 

RM_M 31 Návrh na poskytnutí finančního daru Nadaci 
OKD se sídlem Karola Śliwky 149/17, 733 01 
Karviná, IČ: 27832813 ve výši 325.000,- Kč 
na sbírku ve prospěch rodin pozůstalých 
po neštěstí na dole ČSM v Karviné 
dne 20. 12. 2018 

Mgr. Bc. Michal Bayer, 
vedoucí odboru kancelář 
primátora 

RM_M 32 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty 
Ing. Tomáše Macury, MBA, primátora,          
a Mgr.  Zuzany Bajgarové, náměstkyně 
primátora, do Francie (Cannes) ve dnech 11.-
14.03.2019 

Mgr. Bc. Michal Bayer, 
vedoucí odboru kancelář 
primátora 

RM_M 33 Návrh na souhlas ke stavbám na pozemcích 
v katastrálním území obce Ostrava, 
jako vlastníka sousedních nemovitostí 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, 
vedoucí odboru hospodářské 
správy 

RM_M 34 Návrh na poskytnutí jednoletých neinvestičních 
účelových dotací pro rok 2019 a víceletých 
neinvestičních účelových dotací na období 
2019 - 2022 v oblastech sociální péče 
a protidrogové prevence 

Mgr. Jaroslava Rovňáková, 
vedoucí odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví 

RM_M 35 Objednávka opravy výsadeb poničených 
vandalismem v rámci projektů „Izolační zeleň 
města Ostrava - projekt 01“, „Izolační zeleň 
města Ostrava - projekt 02“ a „Izolační zeleň 
města Ostrava - projekt 03“ 

Ing. Václav Palička, vedoucí 
odboru strategického rozvoje 

RM_M 36 Úprava rozpočtu Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 
odboru financí a rozpočtu 

RM_M 37 Návrh na poskytnutí finančního daru Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 
odboru financí a rozpočtu 

RM_M 38 Návrh na podání žádosti o dotaci z programu 
INTERREG V-A Slovenská republika - Česká 
republika pro projekt „Spoznajme sa navzájom“ 

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

RM_M 39 Zapojení statutárního města Ostravy 
do projektu „NABASPA“ v rámci programu 
HORIZON2020 

Ing. Václav Palička, vedoucí 
odboru strategického rozvoje 

RM_M 40 Připojování kamer městského integrovaného 
kamerového systému na rozvody veřejného 
osvětlení 

Ing. Břetislav Glumbík, 
vedoucí odboru dopravy 
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RM_M 41 Návrh na vyhlášení výzvy v oblasti kultury „30 
let od sametové revoluce - 30 let svobodné 
tvorby“ 

Mgr. Barbora Stankušová, 
vedoucí odboru kultury 
a volnočasových aktivit 

RM_M 42 Smlouva o zabezpečení odborné praxe studentů 
vzdělávacích institucí 

Ing. Břetislav Gibas, 
tajemník 
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Seznam materiál ů zvláštní povahy: 

 

RM_MZP 1 Návrh na nabytí hmotné nemovité věci v k. ú. 
Poruba-sever, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_VZ 1 Veřejná zakázka „Provozování veřejných toalet 
a úklid místností - Terminál Hranečník“, 
poř. č. 298/2018 

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

RM_VZ 2 Veřejná zakázka „Ostraha Útulku pro psy“, 
poř. č. 295/2018 

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

RM_VZ 3 Veřejná zakázka „Rekonstrukce objektu 
Husova 7“, poř. č. 296/2018 

Ing. Bohuslav Gembík, 
vedoucí odboru investičního          
Ing. Eva Seborská, vedoucí 
odboru veřejných zakázek         
a kapitálových účastí 

RM_VZ 4 Návrh na zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu na provádění kontrol, servis, dodávky 
věcných prostředků požární ochrany a zařízení 
pro zásobování požární vodou pro objekty 
ve správě SMO, hospodářské správy 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, 
vedoucí odboru hospodářské 
správy 

RM_VZ 5 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
na údržbu zeleně v roce 2019 v rámci projektu 
„Zelená osa Vítkovic“ 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, 
vedoucí odboru hospodářské 
správy 

 

 

 

 

 

 

 

 _________________________  

 Ing. Tomáš Macura, MBA  

 primátor statutárního města Ostravy 
 
 


