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Pozvánka 

                                                                                                                               Ostrava 13.03.2020 

Pozvánka  
na 51. schůzi rady města  
konanou dne 17.03.2020 

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 1 Rozhodnutí o nepokračování ve vymáhání částky  

ve výši 1951,- Kč po společnosti Aliaves & Co., 

a.s., se sídlem Vyšehradská 320/49, 128 00 Praha 

Mgr. Renata Kolková, MPA, 

vedoucí odboru legislativního  

a právního 

RM_M 2 Návrh na souhlas s umístěním nadzemního vedení 

VN 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 3 Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy  

o zřízení služebnosti se společností CETIN a.s. 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 4 Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy  

o zřízení služebnosti se společností OVANET a.s. 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 5 Návrhy dodatků zřizovacích listin 25 

příspěvkových organizací zřízených 

zastupitelstvem města Ostravy - aktualizace 

účetního stavu majetku ke dni 31.12.2019 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 6 Povolení výjimky ze stavební uzávěry v prostoru 

ohraničeném bezpečnostním pásmem jámy 

Šalamoun v k.ú. Moravská Ostrava 

Ing. arch. Cyril Vltavský, 

MPA, vedoucí útvaru hlavního 

architekta a stavebního řádu 

RM_M 7 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Jana 

Žemly, ředitele Janáčkovy filharmonie Ostrava, 

p.o., do Itálie a Švýcarska ve dnech  

02.-07.02.2020 

Mgr. Jan Žemla, ředitel 

Janáčkovy filharmonie 

Ostrava, příspěvkové 

organizace 

RM_M 8 Zapojení statutárního města Ostravy do kampaně 

"Hodina Země" v roce 2020 

Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., 

MBA, vedoucí odboru ochrany 

životního prostředí 
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RM_M 9 Návrh na uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení 

staveb veřejného osvětlení 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 10 Návrh na uzavření Příkazní smlouvy  

se společností Ostravské komunikace, a.s. 

Mgr. Renata Kolková, MPA, 

vedoucí odboru legislativního  

a právního 

Ing. arch. Cyril Vltavský, 

MPA, vedoucí útvaru hlavního 

architekta a stavebního řádu 

Ing. René Bartoš, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

RM_M 11 Žádost o mimořádnou dotaci běžkyně Petry 

Pastorové 

Ing. Sylva Sládečková, vedoucí 

odboru školství a sportu 

RM_M 12 Návrh směnit nemovité věci v k.ú. Zábřeh  

nad Odrou, obec Ostrava, návrh svěřit nemovitou 

věc městskému obvodu Ostrava-Jih 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 13 Návrh uzavřít Smlouvu o bezúplatném převodu 

vlastnického práva k nemovité věci - k.ú. Přívoz, 

obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 14 Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy 

Ing. René Bartoš, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

RM_M 15 Návrh na souhlas s umístěním inženýrských sítí  

do pozemků ve vlastnictví SMO a návrh  

na uzavření smluv o budoucích smlouvách  

o zřízení věcných břemen pro společnost GasNet, 

s.r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 16 Návrh na záměr města vypůjčit části pozemků  

v k. ú. Poruba, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 17 Návrh na zrušení usnesení, zřízení služebností  

a uzavření smluv o zřízení služebnosti 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 18 Žádosti o poskytnutí finančních prostředků  

z Fondu životního prostředí města Ostravy 

Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., 

MBA, vedoucí odboru ochrany 

životního prostředí 

RM_M 19 Vystavení objednávky vůči spol. BRAIN 

computers s.r.o. na nákup paměťových modulů 

pro servery 

Ing. Mgr. Pavlína Durasová, 

vedoucí odboru projektů IT 

služeb a outsourcingu 

RM_M 20 Projednání návrhů usnesení Výkonné rady spolku 

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s.  

a Shromáždění členů spolku Moravskoslezský 

pakt zaměstnanosti, z.s. (dále jen Spolek) a návrhu 

na zřízení Rozvojového fondu Spolku 

Ing. Sylva Sládečková, vedoucí 

odboru školství a sportu 
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RM_M 21 Návrh na souhlas s umístěním podzemního 

kabelového vedení NN včetně přípojkových pilířů 

a jistící skříně a uzavření smluv o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene, dodatku č.2 

ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a smluv 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 nájemní smlouvy na část 

pozemku v k.ú. Poruba - sever, obec Ostrava  

se společností ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 23 Návrh na souhlas s umístěním stavebních objektů, 

uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti, nájemních smluv 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 24 Návrh na uzavření darovací smlouvy a smlouvy  

o výpůjčce se společností Ostravské městské lesy 

a zeleň s. r. o. 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 25 Návrh na záměr města pronajmout části pozemků 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava a v k. ú. 

Hrabová, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 26 Transformace Domova Na Liščině II. - návrh 

Dodatku č.1 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 27 Návrh na koupi stavebních objektů technické 

infrastruktury Nová Karolina - II. etapa a uzavření 

kupní smlouvy se společností New Karolina 

Residential Development II s.r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 28 "Rekonstrukce a prodloužení sběrače B  

do Radvanic", návrh na uzavření Dodatku č.7  

ke Smlouvě o dílo č. 2777/2017/OSR 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 29 Návrh na uzavření dodatků mezi statutárním 

městem Ostrava a těmito správci inženýrských sítí 

ve vztahu ke GISMO: Veolia Energie ČR, a.s., 

Ostravské komunikace, a.s., a Dopravní podnik 

Ostrava, a.s. 

Ing. Mgr. Pavlína Durasová, 

vedoucí odboru projektů IT 

služeb a outsourcingu 

RM_M 30 Zahájení přípravy a podání žádostí o poskytnutí 

podpory z Integrovaného regionálního operačního 

programu 78. výzvy IROP pro projekt „IROP 

2020 - 2023 Zlepšení kvality bydlení  

v Mariánských Horách a Hulvákách“ 

 

 

Mgr. Patrik Hujdus, starosta 

městského obvodu Mariánské 

Hory a Hulváky 
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RM_M 31 Rezignace Ing. Martina Štěpánka, Ph.D.  

na mandát člena Zastupitelstva města Ostravy  

a na členství v orgánech města 

Mgr. Renata Kolková, MPA, 

vedoucí odboru legislativního  

a právního 

RM_M 32 Návrh na uzavření dohody o plné moci Mgr. Renata Kolková, MPA, 

vedoucí odboru legislativního  

a právního 

RM_M 33 Uzavření Dohody o uznání dluhu, dohody  

o převzetí dluhu a dohody o splátkách ve věci 

odtahu vozidla RZ 1T0 7152, tovární značky 

Škoda, typ Felicia, VIN: TMBEFF413S0108832 

Mgr. Renata Kolková, MPA, 

vedoucí odboru legislativního  

a právního 

RM_M 34 Návrh na ukončení platnosti veřejnoprávních 

smluv mezi statutárním městem Ostrava a obcemi 

Velká Polom, Horní Lhota, Stará Ves  

nad Ondřejnicí, Zbyslavice a městem Vratimov 

Ing. Miroslav Plaček, ředitel 

Městské policie Ostrava 

RM_M 35 Informace o zrušení zahraniční pracovní cesty  

Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., náměstka primátora, 

do SRN (Drážďany) ve dnech 18.–20.03.2020 

Mgr. Bc. Michal Bayer, 

vedoucí odboru kancelář 

primátora 

RM_M 36 Úprava rozpočtu Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 

odboru financí a rozpočtu 

RM_M 37 Prominutí dluhu za pobyt psa v útulku ve výši 

6.091,- Kč 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 

odboru financí a rozpočtu 

RM_M 38 Návrh na uzavření smlouvy o uzavření budoucí 

smlouvy o zřízení věcného břemene v souvislosti 

se stavbou zahrnutou do rozpočtu statutárního 

města Ostravy 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 39 Přijetí dotace pro projekt "Podpora rozvoje 

sociální práce a služeb v Ostravě" (zkrácený název 

projektu "SOCIOPOINT Ostrava") v rámci 

Operačního programu Zaměstnanost 

Mgr. Jaroslava Rovňáková, 

vedoucí odboru sociálních věcí 

a zdravotnictví 

RM_M 40 Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě  

o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z 

rozpočtu statutárního města Ostrava 

Mgr. Jaroslava Rovňáková, 

vedoucí odboru sociálních věcí 

a zdravotnictví 

 

RM_M 41 Návrh na uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení 

stavby "Stavební úpravy Jantarové stezky v k.ú. 

Martinov ve Slezsku" 

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 Černá louka s.r.o. 

Mgr. Jan Šumbera, jednatel 

společnosti 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 

odboru financí a rozpočtu 

RM_MZP 1 Pravidla pro poskytování příspěvků, cestovních 

náhrad a jiných účelových plnění členům 

zastupitelstva města a fyzickým osobám, které 

nejsou členy zastupitelstva, za výkon funkce 

člena výborů a komisí 

Ing. Tomáš Macura, MBA, 

primátor  

Ing. Břetislav Gibas, tajemník 

 

RM_VZ 1 Stavební práce na akci ,,Oprava parkoviště  

v ulici 28. října před DKMO“ 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_VZ 2 Zhotovení šatních skřínek Ing. René Bartoš, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

RM_VZ 3 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu  

na kácení 13 ks dřevin, mýcení 85 m
2
 křovin  

a ořezy ve vesničce soužití na p.p.č.389/10, 

k. ú. Muglinov v režimu in-house 

Ing. René Bartoš, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

RM_VZ 4 Veřejná zakázka "Rekonstrukce historické 

budovy bývalých jatek (TDS+BOZP)", poř. č. 

006/2020 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

RM_VZ 5 Veřejná zakázka "Celkové opravy zdroje tepla  

v objektu Diagnostického centra",  

poř. č. 12/2020 

Ing. René Bartoš, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

RM_VZ 6 Veřejná zakázka "Rekonstrukce sportovního 

areálu Poruba - I. etapa", poř.č. 229/2019 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

RM_VZ 7 VZMR na nákup 100ks tiskových zařízení Ing. Mgr. Pavlína Durasová, 

vedoucí odboru projektů IT 

služeb a outsourcingu 

RM_M 8 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření Smlouvy o dílo na zpracování 

ekologického auditu 

 

Ing. Václav Palička, vedoucí 

odboru strategického rozvoje 
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RM_VZ 9 Veřejná zakázka "Zajištění ostrahy a ochrany 

majetku společnosti VÍTKOVICE ARÉNA a.s." 

Ing. René Bartoš, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

 

RM_VZ 10 MSIC - rekonstrukce střechy budovy Piano - 

výkon TDS a BOZP 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

 

 

 

Organizační záležitosti 

 

 

 

 

 

 

 ________________________________  

Ing. Tomáš Macura, MBA 

primátor 


