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                                                                                                                               Ostrava 05.06.2020 

Pozvánka  
na 61. schůzi rady města  
konanou dne 09.06.2020 

Místo jednání:        zasedací síň rady města, dv. č. 206 Radnice města Ostravy 

Začátek jednání:     09:30 hodin 

 

 
Seznam materiálů: 

Číslo 

Materiálu 

Věc Předkládá 

RM_M 0 Schválení programu 61. schůze rady města 

konané dne 09.06.2020 

Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor 

RM_M 1 Návrh na zrušení usnesení zastupitelstva města 

 č. 0712/ZM1822/12 v bodě 2) a návrh na záměr 

města směnit nemovité věci v k. ú. Svinov, obec 

Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 2 Návrh koupit pozemky v k.ú. Michálkovice, 

obec Ostrava a návrh na svěření nemovitých věcí 

příslušnému městskému obvodu 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 3 Návrh na svěření majetku městskému obvodu 

Lhotka 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 4 Návrh na předání nemovité věci - budovy 

hasičské zbrojnice v k.ú. Pustkovec, obec 

Ostrava, městskému obvodu Pustkovec 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 5 Návrh na záměr města neprodat, nepronajmout 

nemovitou věc a návrh nekoupit nemovitou věc 

vše v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 6 Souhlas se zahájením přípravy projektu 

Víceúčelové veřejně přístupné sportoviště u ZŠ 

J. Valčíka v Ostravě-Porubě v rámci grantového 

řízení Oranžové hřiště 2020 

Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D., 

starostka městského obvodu Poruba 

RM_M 7 Návrh prodat a návrh koupit nemovité věci v k.ú. 

Stará Bělá, obec Ostrava, návrh svěřit nemovitou 

věc městskému obvodu Stará Bělá 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 
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RM_M 8 Firemní školka města Ostravy, příspěvková 

organizace - přerušení provozu a návrh                   

na uložení odvodu do rozpočtu statutárního 

města Ostravy za porušení rozpočtové kázně 

příspěvkové organizaci 

Ing. Václav Palička, vedoucí odboru 

strategického rozvoje 

RM_M 9 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce                     

na nemovité věci v k. ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 10 Žádost obchodní společnosti AKORD & 

POKLAD, s.r.o., o poskytnutí investiční účelové 

dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy             

na dodávku a montáž hromosvodů 

Mgr. Bc. Darina Daňková, MBA, 

jednatelka společnosti  

RM_M 11 Návrh na prohlášení o zřízení služebnosti                     

k pozemkům ve SPZ Ostrava - Mošnov 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 12 Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě                               

o obhospodařování cenných papírů s Českou 

spořitelnou, a.s. 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru 

financí a rozpočtu 

RM_M 13 Návrh na uzavření Dodatku č. 28 ke Smlouvě                

o veřejných službách v přepravě cestujících                  

a poskytnutí kompenzací za veřejné služby 

uzavřené mezi statutárním městem Ostrava                  

a společností Dopravní podnik Ostrava a.s. 

Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru 

dopravy 

RM_M 14 Informace o plnění usnesení zastupitelstva města Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí 

odboru legislativního a právního 

RM_M 15 Návrh na svěření pozemků MOb Hošťálkovice             

a MOb Ostrava-Jih 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 16 Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě                 

o výpůjčce ev. č. 2536/2018/MJ, ve znění 

dodatku č. 1 - pozemky k.ú. Přívoz, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 17 Návrh na prodej přebytečného movitého majetku 

města formou elektronické aukce 

Ing. René Bartoš, vedoucí odboru 

hospodářské správy 

RM_M 18 Smlouva o spolupráci a úhradě nákladů                  

na realizaci díla "Památník obětem střelby                 

v Poliklinice Fakultní nemocnice v Ostravě dne 

10. prosince 2019" 

 

 

 

Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí odboru 

kancelář primátora 
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RM_M 19 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě                 

o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti                     

k pozemkům ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, pro Dopravní podnik Ostrava a.s. 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 20 Vzdání se funkce přísedící Okresního soudu                  

v Ostravě 

Ing. Marcela Trojáková, MPA, vedoucí 

odboru vnitřních věcí 

RM_M 21 Prominutí dluhu ve věci odtahu vozidla, tovární 

značky NISSAN, RZ 5M1 8491, VIN: 

VSKTDAV10U0088062 

Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí 

odboru legislativního a právního 

RM_M 22 Návrh na souhlas s umístěním podzemního 

komunikačního vedení veřejné komunikační sítě, 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti a smluv o zřízení věcného břemene  

k pozemkům ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, pro OVANET a.s. a ČEZ Distribuce, 

a.s. 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 23 Návrh přijmout budoucí dar vodovodního řadu             

v k. ú. Svinov, obec Ostrava a uzavřít smlouvu            

o budoucí smlouvě darovací s MASTER SPORT 

s.r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 24 Návrh na svěření automobilů městským 

obvodům - Stará Bělá, Krásné Pole, Pustkovec, 

Lhotka, Petřkovice, Michálkovice 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 25 Návrh na uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo 

"Průzkum spokojenosti uživatelů pobytových 

sociálních služeb" 

Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí 

odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

RM_M 26 Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy 

Ing. René Bartoš, vedoucí odboru 

hospodářské správy 

RM_M 27 Smlouva o poskytování služby elektronických 

komunikací – kamerový systém pro Domov 

Magnolie 

Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí 

odboru projektů IT služeb                                  

a outsourcingu 

RM_M 28 Záměr statutárního města Ostravy uspořádat 

"Setkání hornických měst a obcí" v roce 2023 

Mgr. Barbora Stankušová, vedoucí 

odboru kultury a volnočasových aktivit 

RM_M 29 Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv              

o zřízení služebností v SPZ Ostrava - Mošnov 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 30 Návrh prodat nemovité věci v k.ú. Heřmanice             

a v k.ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 
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RM_M 31 Návrh směnit nemovité věci v k.ú. Muglinov, 

obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 32 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci              

v k.ú. Slezská Ostrava a v k.ú. Hrušov, obec 

Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 33 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného 

břemene k pozemku ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy, pro UCED Distribuce s.r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 34 Předchozí souhlas rady města k nabytí pozemků 

do majetku města 

Ing. arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí 

odboru územního plánování                              

a stavebního řádu 

RM_M 35 Projednání zprávy o hospodaření s prostředky, 

účetní závěrky a o rozdělení hospodářského 

výsledku zájmového sdružení právnických osob 

TROJHALÍ KAROLINA za rok 2019 spolu                    

s odvoláním a volbou člena dozorčí rady 

Ing. Václav Palička, vedoucí odboru 

strategického rozvoje 

RM_M 36 Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

(změna) k projektu "Transformace Domova             

na Liščině II" v rámci Integrovaného 

regionálního programu 

Ing. Václav Palička, vedoucí odboru 

strategického rozvoje 

RM_M 37 Návrh na poskytnutí peněžních prostředků                

z výnosu daní z hazardních her v oblasti sociální 

péče pro rok 2020 

Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí 

odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

RM_M 38 Návrh na poskytnutí mimořádné účelové dotace 

na zabezpečení projektu Odborná konference 

"Efektivní nemocnice 2020" a na poskytnutí 

finančního daru za účelem podpory konference 

"Diabetologický a podiatrický den 2020"                         

v oblasti zdravotnictví 

Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí 

odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

RM_M 39 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru              

do vlastnictví Knihovny města Ostravy, p.o. 

Mgr. Miroslava Sabelová, ředitelka 

Knihovny města Ostravy, příspěvková 

organizace 

RM_M 40 Schválení účetní závěrky Magistrátu města 

Ostravy a účetní jednotky statutární město 

Ostrava k rozvahovému dni 31. 12. 2019              

za účetní období 1. 1. 2019 - 31. 12.2019 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru 

financí a rozpočtu 

RM_M 41 Úprava rozpočtu Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru 

financí a rozpočtu 
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RM_M 42 Návrh na připojení objektu na Pult 

centralizované ochrany Městské policie Ostrava 

Ing. Miroslav Plaček, ředitel Městské 

policie Ostrava 

RM_M 43 Návrh na změnu stanovených podmínek                   

pro čerpání a vyúčtování účelového 

neinvestičního a investičních příspěvků 

poskytnutých Domovu Slunovrat, Ostrava-

Přívoz, příspěvková organizace 

Mgr. Bc. Vojtěch Curylo, DiS., ředitel 

Domova Slunovrat, Ostrava-Přívoz, 

příspěvková organizace 

RM_M 44 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění 

a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 14/2013, 

Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn  

a doplňků 

Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí 

odboru legislativního a právního 

RM_M 45 Návrh na zřízení služebnosti a návrh na uzavření 

smlouvy o zřízení služebnosti pro fyzickou 

osobu 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 46 Návrh přijmout darem nemovité věci v k.ú. Nová 

Ves u Ostravy, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 47 Návrh na vydání předchozího souhlasu                          

s prodejem pozemků pro městský obvod 

Ostrava-Jih 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 48 Návrh prodat nemovité věci a návrh na zřízení 

služebnosti v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 49 Souhlas s odlišným způsobem hospodaření               

v příměstském lese v majetku Lesy České 

republiky, s.p. 

Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, 

vedoucí odboru ochrany životního 

prostředí 

RM_M 50 Návrh na souhlas ke stavbám na pozemcích              

v katastrálním území obce Ostrava, jako 

vlastníka sousedních nemovitostí 

Ing. René Bartoš, vedoucí odboru 

hospodářské správy 

RM_M 51 Návrh na souhlas s podáním žádosti o dočerpání 

dotace v rámci "Podmínek dotačního programu 

na podporu sociálních služeb a způsobu 

rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 - 

MPSV státního rozpočtu" pro poskytovatele 

sociálních služeb na rok 2020 

Ing. Zuzana Ožanová, starostka 

městského obvodu Moravská Ostrava             

a Přívoz 

RM_M 52 Schválení účetních závěrek příspěvkových 

organizací zřízených SMO k rozvahovému dni 

31.12.2019 za účetní období 1.1.2019 - 

31.12.2019 

 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru 

financí a rozpočtu 
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RM_M 53 Rámcová smlouva o financování projektu 

"Zvýšení propustnosti křižovatek v Ostravě"          

s předpokládanou finanční podporou                     

z prostředků EU v rámci Operačního programu 

Doprava 

Ing. Václav Palička, vedoucí odboru 

strategického rozvoje 

RM_M 54 ITI ostravské aglomerace - změna výzvy 

Nositele ITI 

Ing. Václav Palička, vedoucí odboru 

strategického rozvoje 

RM_M 55 Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě                

a zpevněné plochy do pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, návrh na uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

a  návrh na uzavření nájemní smlouvy                         

s fyzickými osobami 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 56 „Rekonstrukce kanalizace ul. Soukenická, 

Valchařská a Gorkého". Návrh na uzavření 

Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo 

2540/2018/OI/VZKÚ 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí odboru 

investičního 
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Seznam materiálů zvláštní povahy: 
 

Číslo 

Materiálu 

Věc Předkládá 

RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o. 

Mgr. Bc. Darina Daňková, jednatelka 

společnosti 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru 

financí a rozpočtu 

RM_VH 2 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 

Ing. Libor Folwarczny, Ph.D., MBA, 

předseda představenstva společnosti  

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru 

financí a rozpočtu 

RM_VH 3 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti OVANET a.s. 

Ing. Michal Hrotík, člen představenstva 

společnosti 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru 

financí a rozpočtu 

RM_VZ 1 Veřejná zakázka "Oprava objektu Villa Tereza", 

poř. č. 076/2020 

Ing. René Bartoš, vedoucí odboru 

hospodářské správy 

Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru 

veřejných zakázek 

RM_VZ 2 Veřejná zakázka "Plošná kanalizace 

Michálkovice - studie proveditelnosti", poř. č. 

045/2020 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí odboru 

investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru 

veřejných zakázek 

 

RM_VZ 3 Dopravní obsluha ul. Hornopolní a návazného 

území po dostavbě ul. Místecké 

Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru 

dopravy 

RM_VZ 4 Veřejná zakázka "Rekonstrukce kanalizace                    

na Prokešově náměstí", poř. č. 74/2020 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí odboru 

investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru 

veřejných zakázek 
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RM_VZ 5 Návrh na uzavření smlouvy o zajištění prohlídek, 

oprav a údržby vzduchotechnického zařízení                

v objektech MFB III. a MFB IV. v areálu 

Moravskoslezského inovačního centra a.s.                  

v Ostravě Pustkovci v roce 2020 

Ing. René Bartoš, vedoucí odboru 

hospodářské správy 

 

 

Organizační záležitosti 

 

 

 

 

 

 ________________________________  

Ing. Tomáš Macura, MBA 

primátor 


