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                                                                                                                               Ostrava 02.10.2020 

Pozvánka  
na 72. schůzi rady města  
konanou dne 06.10.2020 

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 72. schůze rady města 

konané dne 06.10.2020 

Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor 

RM_M 1 Záměr přijetí úvěru ve výši 30 mil. Kč                     

pro městský obvod Ostrava - Jih 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru 

financí a rozpočtu 

RM_M 2 Záměr přijetí dlouhodobého úvěru ve výši             

150 mil. Kč pro městský obvod Ostrava - Jih 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru 

financí a rozpočtu 

RM_M 3 Inventarizace majetku a závazků statutárního 

města Ostravy - magistrátu za rok 2020 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru 

financí a rozpočtu 

RM_M 4 Návrh na záměr města darovat a návrh na záměr 

města prodat části pozemků v k.ú. Mariánské 

Hory, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 5 Návrh na svěření majetku (stojanů na jízdní kola) 

městským obvodům 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 6 Předchozí souhlas rady města k prodeji 

nemovitých věcí svěřených městskému obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 7 Zrušení usnesení rady města                                        

č. 03964/RM1822/60 ze dne 2. 6. 2020 

Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, 

vedoucí odboru ochrany životního 

prostředí 

RM_M 8 Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv           

o zřízení služebností pro ALGECO s.r.o.                 

a Bytové družstvo Sokolovská 1179 a 1180 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 
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RM_M 9 Návrh na uzavření smluv o zřízení věcného 

břemene-služebnosti k pozemkům ve vlastnictví 

Moravskoslezského kraje, DPO, a.s.,                    

a s investorem staveb MSK pro Statutární město 

Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 10 Návrh na poskytnutí mimořádných účelových 

dotací nestátním neziskovým organizacím            

v oblasti sociální péče a protidrogové prevence 

Mgr. Zdeněk Živčák, MPA, vedoucí 

odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

RM_M 11 Souhlas s podáním žádosti o poskytnutí 

mimořádné dotace vyhlášené Ministerstvem 

práce a sociálních věcí ze státního rozpočtu              

pro rok 2020 na financování trvání zvýšených 

provozních výdajů a sanací výpadku příjmů,                

v souvislosti s přijímáním karanténních opatření, 

mimořádných opatření a krizových opatření              

v sociálních službách v souvislosti s epidemií 

COVID_19 (Program podpory E) 

Bc. Richard Vereš, starosta městského 

obvodu Slezská Ostrava 

RM_M 12 Návrh na záměr města směnit nemovité věci          

v k. ú. Slezská Ostrava, v k.ú. Muglinov a v k.ú. 

Kunčičky, vše obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 13 Návrh na souhlasy ke stavbám na pozemcích           

v katastrálním území obce Ostrava, jako 

vlastníka sousedních nemovitostí 

Ing. René Bartoš, vedoucí odboru 

hospodářské správy 

RM_M 14 Návrh Memoranda o spolupráci v rámci vzniku            

a činnosti KRAJSKÉ ATLETICKÉ AKADEMIE 

OSTRAVA, z.s. 

Ing. Sylva Sládečková, vedoucí 

odboru školství a sportu 

RM_M 15 Návrh na souhlas s umístěním vedení NN včetně 

jistící skříně 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 záměr města neprodat části pozemků         

v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 17 Návrh na záměr města vypůjčit/pronajmout část 

pozemku parc. č. 3265/9, k.ú. Radvanice, obec 

Ostrava - variantní řešení 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 18 Vyhodnocení nabídek - "Proluka Smetanovo 

náměstí" 

 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 
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RM_M 19 Návrh na zrušení části usnesení                             

č. 0716/ZM1822/12 a návrh na záměr města 

prodat nemovité věci v k.ú. Poruba, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 20 Kompenzace 50% ztráty příjmů                               

z nájemného/pachtovného městským obvodům 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 21 Záměr přijetí dlouhodobého úvěru ve výši             

57 mil. Kč pro městský obvod Vítkovice 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru 

financí a rozpočtu 

RM_M 22 Příprava projektu a podání žádosti o dotaci              

pro projekt "Ostrava - Dubina - rekonstrukce 

veřejného osvětlení oblast Jaromíra Matuška" 

Ing. Václav Palička, vedoucí odboru 

strategického rozvoje 

RM_M 23 Návrh na záměr města prodat nemovité věci       

v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 24 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebností 

k pozemku ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, pro Římskokatolickou farnost Ostrava-

Moravská Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 25 Návrh na podání žádosti o dotaci v rámci 

mimořádného dotačního řízení MPSV pro rok 

2020 na financování zvýšených provozních 

výdajů a sanaci výpadků příjmů v souvislosti       

s přijímáním karanténních opatření, 

mimořádných opatření a krizových opatření           

v sociálních službách v souvislosti s epidemií 

COVID_19 - II. kolo 

Ing. Zuzana Ožanová, starostka 

městského obvodu Moravská Ostrava 

a Přívoz 

RM_M 26 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě  

o zřízení služebnosti, návrh na zřízení věcného 

břemene-služebnosti a uzavření smlouvy              

o zřízení věcného břemene-služebnosti                   

a smlouvy o právu obdobném věcnému břemeni-

služebnosti umístění stavby pro statutární města 

Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 27 Návrh na schválení výše pachtovného na rok 

2021 pro Průmyslovou zónu Mošnov, v souladu 

se Smlouvou o provozování vodovodů                

a kanalizací ev. č. 2861/2019/HS 

Ing. René Bartoš, vedoucí odboru 

hospodářské správy 

Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, 

vedoucí odboru ochrany životního 

prostředí 

RM_M 28 Přijetí finančního daru do Fondu pro děti 

ohrožené znečištěním ovzduší od společnosti 

Liberty Ostrava a.s. 

Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, 

vedoucí odboru ochrany životního 

prostředí 
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RM_M 29 Dodatečné poskytnutí účelových neinvestičních 

příspěvků z Fondu pro děti ohrožené znečištěním 

ovzduší na ozdravné pobyty dětí ostravských 

škol z Programu 2020/2021 

Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, 

vedoucí odboru ochrany životního 

prostředí 

RM_M 30 Úprava rozpočtu Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru 

financí a rozpočtu 

RM_M 31 Zapojení úvěru ČS a.s. a prostředků odboru 

investičního k financování investičních akcí 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru 

financí a rozpočtu 

RM_M 32 Zpráva o výsledku hospodaření statutárního 

města Ostravy za 1. pololetí roku 2020                 

(bez městských obvodů) 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru 

financí a rozpočtu 

RM_M 33 Žádost o úhradu promlčeného plnění za služby 

poskytnuté společnosti Ovanet a.s. statutárnímu 

městu Ostrava 

Ing. René Bartoš, vedoucí odboru 

hospodářské správy 

RM_M 34 Návrh na vydání předchozích souhlasů rady 

města s uzavřením nájemních smluv pro městský 

obvod Pustkovec a městský obvod Svinov 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 35 Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě           

o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 

statutárního města Ostravy na Rekonstrukci 

Sportovního areálu Poruba - I. etapa 

Ing. Jaroslav Kovář, jednatel 

společnosti Sportovní a rekreační 

zařízení města Ostravy, s.r.o. 

RM_M 36 Návrh na úpravu Organizačního řádu magistrátu Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí 

odboru legislativního a právního 

RM_M 37 Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo v rámci 

stavby "Stavební úpravy objektu č.p. 75,                 

ul. Střelniční" 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí odboru 

investičního 

RM_M 38 Návrh na poskytnutí dotací z Programu                

na zachování a obnovu kulturních památek            

a významných městských staveb z rozpočtu 

statutárního města Ostravy a Výzvy č. 1 - 

Městské domy a industriální dědictví 

Ing. arch. Cyril Vltavský, MPA, 

vedoucí odboru územního plánování     

a stavebního řádu 
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Seznam materiálů zvláštní povahy: 

Číslo 

Materiálu 

Věc Předkládá 

RM_MZP 1 Firemní školka města Ostravy, p.o. - potvrzení Jany 

Madecké ve funkci ředitelky organizace pro další 

funkční období a návrh na vyhlášení konkursu           

na pracovní místo ředitele/ředitelky Firemní školky 

města Ostravy, p.o. na dobu určitou 

Ing. Václav Palička, vedoucí 

odboru strategického rozvoje 

RM_VZ 1 Zadání zpracování investičního záměru "Most             

na ul. Závodní přes železniční a tramvajovou trať             

v Ostravě - Vítkovicích" 

Ing. Břetislav Glumbík, 

vedoucí odboru dopravy 

RM_VZ 2 Provedení odstranění závad vyplývajících z revizní 

zprávy elektrického zařízení budovy ,,Y" v areálu 

Wattova 

Ing. René Bartoš, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

RM_VZ 3 Vystavení objednávky na roční pronájem licence SW 

UiPath vůči spol. Techstra s.r.o. 

Ing. Mgr. Pavlína Durasová, 

vedoucí odboru projektů IT 

služeb a outsourcingu 

RM_VZ 4 Vystavení objednávky na nákup projektoru vůči 

spol. AUTOCONT a.s. 

Ing. Mgr. Pavlína Durasová, 

vedoucí odboru projektů IT 

služeb a outsourcingu 

RM_VZ 5 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě                 

na vytvoření projektových dokumentací, výkonu 

autorského dozoru, poskytnutí inženýringu a licence 

k projektu "KONCERTNÍ HALA MĚSTA 

OSTRAVY" 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_VZ 6 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu          

na provedení opravy vnitřního zdiva v objektu             

č. p. 327, v podnikatelském areálu Mošnov 

Ing. René Bartoš, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

RM_VZ 7 Vystavení objednávky na dodávku 50 kusů tiskáren 

HP LaserJet Pro M404dn od společnosti Vidaron a.s. 

Ing. Mgr. Pavlína Durasová, 

vedoucí odboru projektů IT 

služeb a outsourcingu 

RM_VZ 8 Vystavení objednávky na dodávku 35 kusů tiskáren 

čárových kódů od společnosti Mironet.cz a.s. 

Ing. Mgr. Pavlína Durasová, 

vedoucí odboru projektů IT 

služeb a outsourcingu 
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RM_VZ 9 Vystavení objednávky na nákup 50 ks 24" monitorů 

vůči spol. Ovanet a.s. 

Ing. Mgr. Pavlína Durasová, 

vedoucí odboru projektů IT 

služeb a outsourcingu 

 

 

Organizační záležitosti 

 

 

 

 

 

 ________________________________  

Ing. Tomáš Macura, MBA 

primátor statutárního města Ostravy 

 

 


