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                          Ostrava 01.11.2019 

 
Pozvánka  
na 38. sch ůzi rady m ěsta  
konanou dne 05.11.2019 
 

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 Žádost o mimořádnou dotaci spolku KARATE 
TYGR SHOTOKAN, z.s. 

Ing. Sylva Sládečková, 
vedoucí odboru školství 
a sportu 

RM_M 2 Návrh na uzavření dodatků k veřejnoprávním 
smlouvám o poskytnutí účelové dotace 
z rozpočtu statutárního města Ostravy 

Ing. Sylva Sládečková, 
vedoucí odboru školství 
a sportu 

RM_M 3 Oznámení o konání veřejného projednání 
návrhu Změny č. 1 Územního plánu Hlučína 

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

RM_M 4 Příprava projektu Demolice budov v obchodně-
podnikatelském areálu Ostrava - Mošnov, 
II. etapa 

Ing. Václav Palička, vedoucí 
odboru strategického rozvoje 

RM_M 5 Příprava projektů a schválení podání žádostí 
pro projekty „Poznávací zájezdy pro seniory 
2020“ a „Stárnout zdravě a aktivně“ 

Bc. Martin Bednář, starosta 
městského obvodu Ostrava - 
Jih 

RM_M 6 Návrh na vyřazení majetku statutárního města 
Ostravy pronajatého společnosti Ostravské 
vodárny a kanalizace a.s., rozhodnutí 
o neupotřebitelnosti majetku, odúčtování 
z účetní a operativní evidence, likvidaci 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 7 Návrh koupit nemovité věci v k. ú. Stará Bělá, 
obec Ostrava 
 
 
 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 8 Poskytnutí účelové neinvestiční dotace 
Zdravotnímu ústavu se sídlem v Ostravě 
na pokrytí nákladů spojených s provozem 
měřícího vozu a pěti automatických měřících 
stanic monitorujících kvalitu ovzduší 

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

RM_M 9 Návrh na souhlas s umístěním podzemního 
kabelového vedení NN 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 10 Návrh na záměr města změnit nájemní smlouvu 
ev. č. 2610/2019/MJ formou dodatku č. 1 
Návrh na záměr města změnit smlouvu 
o výpůjčce ev. č. 2820/2009/MJ formou 
dodatku č. 1 Návrh na záměr města pronajmout 
část pozemku v k. ú. Muglinov, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 11 Změna statutů Fondu pro kanalizace a Fondu 
pro vodovody 

Ing. Radek Muťka, 
zastupující vedoucí odboru 
investičního 
Ing. Bc. Pavel Valerián, 
Ph.D., MBA, vedoucí 
odboru ochrany životního 
prostředí 

RM_M 12 Žádost o poskytnutí účelového neinvestičního 
transferu z Fondu životního prostředí 
na realizaci projektu „Výsadba stromů ve Staré 
Bělé“ 

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

RM_M 13 Návrh koupit nemovitou věc, návrh směnit 
nemovité věci - vše k. ú. Stará Bělá, obec 
Ostrava v rámci investiční akce „Kanalizace 
Folwarek II. etapa“ 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 14 Návrh vzoru smlouvy o výpůjčce univerzálního 
GSM komunikátoru 

Ing. Miroslav Plaček, ředitel 
Městské policie Ostrava 

RM_M 15 Návrh tarifních úprav Tarifu ODIS a jeho 
ceníku pro rok 2020 

Ing. Martin Dutko, jednatel 
společnosti Koordinátor 
ODIS s.r.o. 

RM_M 16 Podání žádosti o dotaci ze Státního fondu 
rozvoje bydlení na projekt Regenerace sídliště 
– revitalizace ulice Gustava Klimenta 
v Ostravě-Porubě – I. etapa 

Ing. Lucie Baránková 
Vilamová, Ph.D., starostka 
městského obvodu Poruba 

RM_M 17 Návrh na uzavření smluvních vztahů s ČEZ 
Distribuce, a.s. v souvislosti se stavbami 
odboru investičního zahrnutými 
do kapitálového rozpočtu statutárního města 
Ostravy 

Ing. Radek Muťka, 
zastupující vedoucí odboru 
investičního 
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RM_M 18 Výjezdní zasedání komise investiční, 
architektury a rozvoje města 

Ing. Radek Muťka, 
zastupující vedoucí odboru 
investičního 

RM_M 19 Návrh na zrušení usnesení č. 2096/ZM1418/32 
ze dne 31. 1. 2018. Návrh na záměr města 
prodat pozemky v k. ú. Poruba, obec Ostrava, 
svěřené městskému obvodu Poruba v areálu 
průmyslové zóny „Nad Porubkou“ 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 20 Návrh na souhlas s umístěním travnatého 
povrchu, návrh na záměr města změnit nájemní 
smlouvu, návrh na záměr města vypůjčit části 
pozemků 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 21 Návrh na souhlas s umístěním stavby 
a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení služebnosti s UPC 
Česká republika, s.r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 22 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení služebnosti pro společnost Letiště 
Ostrava, a.s. 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 23 Návrh na souhlas s umístěním stav. objektu, 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti, nájemní smlouvy a smlouvy 
o zřízení služebnosti 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 24 Návrh na zřízení služebností a věcného 
břemene, návrh na uzavření smluv o zřízení 
služebností pro fyzické osoby a návrh 
na uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene pro společnost Veolia Energie ČR, a.s. 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 25 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene-služebnosti a smlouvy o umístění 
a údržbě indukčních smyček k pozemkům 
ve vlastnictví ŘSD, pro statutární město 
Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 26 Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv 
o zřízení služebností pro fyzickou osobu 
a společnost SOFT COTTON s.r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 27 Návrh na učinění souhlasného prohlášení 
o vlastnictví pozemku v k. ú. Polanka 
nad Odrou, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

 

RM_M 28 Úprava rozpočtu  Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 
odboru financí a rozpočtu  
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RM_M 29 Návrh na souhlas s realizací stavby 
„Rekonstrukce podchodu pod ul. Horní, 
náměstí Ostrava-Jih“, návrh na záměr města 
neprodat nemovitou věc v k. ú. Výškovice 
u Ostravy, obec Ostrava a návrh na vydání 
předchozího souhlasu rady města k prodeji 
pozemků městským obvodem O.-Jih 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 30 Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace 
v oblasti kultury pro rok 2019 

Vladimír Polák, předseda 
komise kultury rady města  

RM_M 31 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 32 Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, 
vedoucí odboru hospodářské 
správy 

RM_M 33 Kontrola plnění usnesení rady města za období 
srpen a září 2019 

Mgr. Renata Kolková, 
vedoucí odboru 
legislativního a právního 

RM_M 34 Návrh na svěření nákladních automobilů ALKE 
AT X 340 EDH N1/2,5-3,5t na elektrický 
pohon městským obvodům 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala, 
vedoucí odboru hospodářské 
správy 

RM_M 35 Návrh na vydání předchozího souhlasu rady 
města s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní 
smlouvě pro městský obvod Mariánské Hory 
a Hulváky Návrh na vydání předchozího 
souhlasu rady města s uzavřením dodatku č. 3 
k nájemní smlouvě pro městský obvod 
Mariánské Hory a Hulváky 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 36 Souhlas s podáním žádosti o dotaci 
z prostředků Moravskoslezského kraje v rámci 
vyhlášených dotačních podmínek programu 
„Program na podporu zdravého stárnutí 
v Moravskoslezském kraji na rok 2020“ 

Richard Vereš, starosta 
městského obvodu Slezská 
Ostrava 

RM_M 37 Souhlas se zapojením statutárního města 
Ostravy do projektu „Udržitelné metropole ČR“ 
v roli externího aplikačního garanta 

Ing. Václav Palička, vedoucí 
odboru strategického rozvoje 

RM_M 38 Návrh prodat pozemky ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava 

Mgr. Renata Kolková, MPA, 
vedoucí odboru 
legislativního a právního 
Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 39 Návrh koupit a svěřit část pozemku v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava a uzavřít 
kupní smlouvu 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 40 Návrh na souhlas s umístěním světelných bran, 
s realizací ohňostroje, návrh na záměr města 
pronajmout část pozemku 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 41 Akceptace podmínek Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj 
a vzdělávání a přijetí dotace pro projekt 
Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání 
ve městě Ostrava III, reg. číslo 
CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013577 

Ing. Sylva Sládečková, 
vedoucí odboru školství          
a sportu 

RM_M 42 Návrh na uplatnění předkupního práva (lokalita 
Kostelní náměstí) 

Mgr. Renata Kolková, MPA, 
vedoucí odboru 
legislativního a právního 
Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 
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Seznam materiál ů zvláštní povahy: 
 

RM_VZ 1 Veřejná zakázka „Nákup automobilu 
pro MPO“, poř. č. 187/2019 

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 
 
 
 


