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                                                                                                                               Ostrava 09.10.2020 

Pozvánka  
na 73. schůzi rady města  
konanou dne 13.10.2020 

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 73. schůze rady města konané 

dne 13.10.2020 

 Ing. Tomáš Macura, MBA,  

 primátor 

RM_M 1 Souhlas s podáním žádosti o dotaci v rámci 

Programu na podporu poskytování sociálních služeb 

pro rok 2021 financovaný z kapitoly 313 – MPSV 

státního rozpočtu pro poskytovatele sociálních 

služeb 

 Mgr. Patrik Hujdus, starosta  

 městského obvodu Mariánské  

 Hory a Hulváky 

RM_M 2 Návrh na předání vodohospodářských staveb                

do nájmu spol. Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

 Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí  

 odboru majetkového 

RM_M 3 Návrh přijetí budoucího daru a uzavření smlouvy           

o budoucí smlouvě darovací s H-Zone, s.r.o. 

 Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí  

 odboru majetkového 

RM_M 4 Ukončení projektu Zprostředkující subjekt ITI 

ostravské aglomerace II. 

 Ing. Marcela Trojáková, MPA,  

 vedoucí odboru vnitřních věcí 

RM_M 5 Návrh nekoupit pozemek v k.ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava 

 Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí  

 odboru majetkového 

RM_M 6 Zrušení usnesení č. 04846/RMm1822/13 ze dne         

25. 9. 2020 

 Mgr. Bc. Michal Bayer, 

 vedoucí odboru kancelář 

 primátora 

RM_M 7 Žádost o mimořádnou dotaci spolku Veteráni FC 

Vítkovice, z.s. 

 Ing. Sylva Sládečková,  

 vedoucí odboru školství 

 a sportu 

RM_M 8 Návrh na uzavření nájemní smlouvy v k.ú. Poruba  Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí  

 odboru majetkového 
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RM_M 9 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci           

v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava a návrh        

na jejich svěření městskému obvodu 

 Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí  

 odboru majetkového 

RM_M 10 Návrh na vydání předchozího souhlasu rady města  

s uzavřením nájemní smlouvy pro městský obvod 

Mariánské Hory a Hulváky 

 Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí  

 odboru majetkového 

RM_M 11 Všeobecné podmínky pro uzavírání nájemních 

smluv k nově vybudovaným bytům SMO                     

a stanovení minimální výše nájemného v bytech          

na ul. Husova 1591/7, Veleslavínova 1591/17             

a Střelniční 75/8, Ostrava - Moravská Ostrava 

 Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí  

 odboru majetkového 

RM_M 12 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru                 

do vlastnictví Střediska volného času Korunka, 

Ostrava - Mariánské Hory, p.o. 

 Ing. Sylva Sládečková,   

 vedoucí odboru školství  

 a sportu 

 Mgr. Jana Secová, ředitelka  

 Střediska volného času  

 Korunka, Ostrava - Mariánské  

 Hory, příspěvková organizace  

RM_M 13 Přijetí účelové investiční dotace v celkové výši         

700 tis. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje         

na úhradu nákladů spojených s vybudováním 

Památníku válečným veteránům a uzavření 

příslušné smlouvy na straně příjemce 

 Mgr. Bc. Michal Bayer,  

 vedoucí odboru kancelář  

 primátora 

RM_M 14 Nabytí psů dlouhodobě umístěných v útulku pro psy 

v Ostravě - Třebovicích, jejich přivlastněním           

dle § 1045 odst. 1 občanského zákoníku 

 Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D.,  

 MBA, vedoucí odboru ochrany  

 životního prostředí 

RM_M 15 Podání žádosti o dotaci pro projekt "Energetické 

úspory v BD Fügnerova 6" v rámci Integrovaného 

regionálního operačního programu 

 Ing. Zuzana Ožanová,  

 starostka městského obvodu   

 Moravská Ostrava a Přívoz 

RM_M 16 Návrh na uzavření "Smluv o zřízení služebností"       

v souvislosti se stavbou "Kanalizace Hrušov osady" 

 Ing. Jan Šrámek, vedoucí  

 odboru investičního 

RM_M 17 Návrh na souhlas s dočasným odnětím pozemku         

ze zemědělského půdního fondu v k. ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava, návrh na záměr města 

pronajmout části pozemků v k. ú. Polanka             

nad Odrou, obec Ostrava 

 Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí  

 odboru majetkového 

RM_M 18 Žádost Českého rybářského svazu, z.s.,                     

na poskytnutí finančních prostředků z Fondu 

životního prostředí 

 Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D.,  

 MBA, vedoucí odboru ochrany   

 životního prostředí 
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RM_M 19 Návrh na záměr města pronajmout část pozemku           

v k. ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava 

 Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí  

 odboru majetkového 

RM_M 20 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě          

o zřízení služebnosti pro fyzickou osobu 

 Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí  

 odboru majetkového 

RM_M 21 Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy 

 Ing. René Bartoš, vedoucí  

 odboru hospodářské správy 

RM_M 22 Návrh  na  záměr pronájmu  části  pozemku  v  k. ú. 

Svinov, obec Ostrava  

Návrh  na  záměr  pronájmu části  pozemku  v  k. ú. 

Pustkovec, obec Ostrava 

 Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí  

 odboru majetkového 

RM_M 23 Neprominutí dluhu a předžalobní výzva  Mgr. Renata Kolková, MPA,  

 vedoucí odboru legislativního 

 a právního 

 Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí   

 odboru majetkového 

RM_M 24 Návrh na souhlas s umístěním vedení VN včetně 

optického kabelu a komunikační sítě, uzavření 

smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene-služebností k pozemkům ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, 

a.s., Vodafone Czech Republic a.s. 

 Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí  

 odboru majetkového 

RM_M 25 Zapojení SMO do projektu Pedagogické fakulty 

Ostravské univerzity "Výtvarná kultura v Ostravě 

(1989-2020)" 

 Mgr. Barbora Stankušová,  

 vedoucí odboru kultury  

 a volnočasových aktivit 

RM_M 26 Vystavení objednávky na nákup termogenerátorů        

a dezinfekce 

 Mgr. Bc. Michal Bayer,  

 vedoucí odboru kancelář   

 primátora 

RM_M 27 Úprava rozpočtu  Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí  

 odboru financí a rozpočtu 

RM_M 28 Schválení financování projektu "Multifunkční 

učebna pro přírodní vědy a technické řemeslné 

obory pro ZŠ Proskovice" (dotace z výzvy č. 47       

z Integrovaného regionálního operačního programu 

2014-2020) 

 Mgr. Marie Matějová,  

 starostka městského obvodu   

 Proskovice 

RM_M 29 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě příkazní v rámci 

stavby "Rekonstrukce objektu Husova 7" 

 Ing. Jan Šrámek, vedoucí  

 odboru investičního 
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RM_M 30 Návrh na vydání předchozího souhlasu rady města  

s uzavřením nájemní smlouvy na část nebytového 

prostoru pro městský obvod Ostrava - Jih 

 Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí  

 odboru majetkového 

RM_M 31 Návrh na naložení s neupotřebitelným majetkem        

v užívání Magistrátu města Ostravy 

 Ing. René Bartoš, vedoucí  

 odboru hospodářské správy 

 Ing. Mgr. Pavlína Durasová,  

 vedoucí odboru projektů IT   

 služeb a outsourcingu 

RM_M 32 Schválení podání žádosti o podporu z Národního 

programu Životní prostředí pro projekt "Ostravou 

na alternativní pohon III" 

 Ing. Václav Palička, vedoucí  

 odboru strategického rozvoje 

 Ing. Miroslav Plaček, ředitel  

 Městské policie Ostrava 

 Ing. René Bartoš, vedoucí  

 odboru hospodářské správy 
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Seznam materiálů zvláštní povahy: 

Číslo 

Materiálu 

Věc Předkládá 

RM_MZP 1 Návrh na jmenování konkursní komise na obsazení 

místa ředitele/ky organizace Firemní školka města 

Ostravy, příspěvková organizace 

 Ing. Václav Palička, vedoucí  

 odboru strategického rozvoje 

RM_VZ 1 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu  

na provedení opravy sociálního zařízení v objektu 

na ulici Mariánskohorská 586/31, Ostrava 

 Ing. René Bartoš, vedoucí  

 odboru hospodářské správy 

RM_VZ 2 Veřejná zakázka "Revitalizace okolí řeky Ostravice 

(Havlíčkovo nábřeží): Stavba č. 3", poř. č. 151/2020 

 Ing. Jan Šrámek, vedoucí  

 odboru investičního 

 Ing. Eva Seborská, vedoucí   

 odboru veřejných zakázek 

RM_VZ 3 Veřejná zakázka "Cyklistická trasa U a SSZ 

Výškovická x Pavlovova", poř.č. 152/2020 

 Ing. Jan Šrámek, vedoucí   

 odboru investičního 

 Ing. Eva Seborská, vedoucí   

 odboru veřejných zakázek 

RM_VZ 4 Vystavení objednávky na dodávku hlasovacího              

a konferenčního zařízení H.E.R vůči dodavateli 

Zdeněk Němec 

 Ing. Mgr. Pavlína Durasová,    

 vedoucí oboru projektů IT  

 služeb a outsourcingu 

 

Organizační záležitosti 

 

 

 

 

 ________________________________  

Ing. Tomáš Macura, MBA 

primátor statutárního města Ostravy 

 


