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Pozvánka 

                                                                                                                               Ostrava 24. 04. 2020 

Pozvánka  
na 56. schůzi rady města  
konanou dne 28.04.2020 

Začátek jednání:     09:30 hodin 

 

Seznam materiálů: 

Číslo 

Materiálu 

Věc Předkládá 

RM_M 0 Schválení programu 56. schůze rady města konané 

dne 28.04.2020 

Ing. Tomáš Macura, MBA, 

primátor 

RM_M 1 Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku  

a vnitřní bezpečnosti na území města Ostravy  

za rok 2019 

plk. Mgr. Vladimír Štalmach, 

ředitel Městského ředitelství 

Policie Ostrava 

RM_M 2 Návrh na změnu stanovených podmínek  

pro čerpání a vyúčtování investičního příspěvku 

poskytnutého Domovu Slunečnice Ostrava, 

příspěvková organizace 

Ing. Radek Baran, ředitel 

Domova Slunečnice Ostrava, 

příspěvková organizace 

RM_M 3 Návrh na poskytnutí investičních příspěvků pěti 

příspěvkovým organizacím v oblasti sociální péče 

na nezbytně nutná protipožární opatření ve svých 

objektech 

Mgr. Jaroslava Rovňáková, 

vedoucí odboru sociálních věcí 

a zdravotnictví 

RM_M 4 Návrh na záměr města směnit nemovité věci  

v k. ú. Stará Bělá, návrh na záměr města nesměnit 

nemovité věci v k.ú. Hrabová, návrh na záměr 

města neprodat nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad 

Odrou, vše obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 5 Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Michálkovice, 

obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 6 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava  

za měsíc březen 2020 

Ing. Miroslav Plaček, ředitel 

Městské policie Ostrava 

RM_M 7 Návrh na záměr města pronajmout pozemky  

v k. ú. Moravská Ostrava a v k. ú. Radvanice 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 8 Návrh na uzavření nájemní smlouvy a smlouvy  

o výpůjčce 

 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 
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RM_M 9 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti  

k pozemkům ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy pro CTPark Ostrava, spol. s r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 10 Výzva k vrácení části dotace dle § 14f odst. 3 

zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech v rámci projektu Rozvoj rovného 

přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava,  

reg. č.: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000212 

Ing. Sylva Sládečková, vedoucí 

odboru školství a sportu 

RM_M 11 Návrh koupit a přijmout darem nemovité věci  

v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 12 Návrh přijmout dar vodovodu a splaškové 

kanalizace a uzavřít darovací smlouvu s Ing. D. L. 

a M. L. a smlouvy o zřízení služebnosti s vlastníky 

pozemků 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 13 Udělení předchozího souhlasu zřizovatele  

s podáním žádosti o nadační příspěvek a udělení 

předchozího souhlasu s přijetím nadačního 

příspěvku do majetku příspěvkové organizace 

Domov Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvková 

organizace, IČO 70631859, se sídlem Sirotčí 

474/56, 703 00 Ostrava - Vítkovice 

Mgr. Andrea Gibejová, 

ředitelka Domova Magnolie, 

příspěvková organizace 

RM_M 14 Udělení předchozího souhlasu zřizovatele  

s přijetím nadačního příspěvku do majetku 

příspěvkové organizace Domov pro seniory Iris, 

Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace, 

IČO 70631824, se sídlem Rybářská 1223/13,  

709 00 Ostrava – Mariánské Hory a Hulváky 

Mgr. Michal Mariánek, ředitel 

Domova pro seniory Iris, 

příspěvková organizace 

RM_M 15 Návrh na poskytnutí transferů městským obvodům 

a příspěvků za účelem zabezpečení prevence 

kriminality pro rok 2020 

Mgr. Jaroslava Rovňáková, 

vedoucí odboru sociálních věcí 

a zdravotnictví 

RM_M 16 Návrh na souhlas s umístěním podzemního 

kabelového vedení NN 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 17 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 
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RM_M 18 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě  

o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 19 Návrh na neuzavření nájemní smlouvy  

k pozemkům v k. ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava, návrh na záměr města pronajmout části 

pozemků v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 20 Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo  

č. 2308/2019/OI/VZKÚ na realizaci IZ stavby 

"Revitalizace hlavního nádraží – přeložka 

tramvajové smyčky ul. Wattova" 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 21 Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy  

o zřízení služebnosti pro společnost JTA 

exclusive, spol. s r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 22 Návrh na uzavření "Smlouvy nájemní a Smlouvy  

o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti"  

v souvislosti se stavbou "Revitalizace 

Pustkoveckého údolí" zahrnutou do kapitálového 

rozpočtu statutárního města Ostravy 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 23 Realizace ozdravných pobytů z dotací a příspěvků 

z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší  

z programu 2019/2020 v prodlouženém termínu 

od 1. října do 20. prosince 2020 

Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., 

MBA, vedoucí odboru ochrany 

životního prostředí 

RM_M 24 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů  

do vlastnictví právnické osoby Městská nemocnice 

Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162, 

se sídlem Nemocniční 898/20a, 728 80 Ostrava - 

Moravská Ostrava 

MUDr. Petr Uhlig, ředitel 

Městské nemocnice Ostrava, 

příspěvková organizace 

RM_M 25 Návrh zrušit usnesení zastupitelstva města  

č. 0180/ZM1822/4 bod 2) ze dne 6. 3. 2019, návrh 

bezúplatně nabýt pozemek v k.ú. Nová Bělá, obec 

Ostrava a návrh uzavřít smlouvu o bezúplatném 

převodu pozemku v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 26 “Rekonstrukce a prodloužení sběrače B  

do Radvanic”, návrh na uzavření Dodatku č. 8  

ke Smlouvě o dílo č. 2777/2017/OSR 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 27 Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě 

příkazní č. 1135/2016/OI/VZKÚ na vyhotovení 

dokumentace stavby "Propojovací větev mezi 

rampou ze sil. I/56 a ul. paskovskou na MOK  

u Makra v Ostravě-Hrabové" 

 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 
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RM_M 28 Předchozí souhlas rady města k pronájmu 

nemovitosti a k nabytí nemovitosti do majetku 

města. 

Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, 

vedoucí útvaru hlavního 

architekta a stavebního řádu 

RM_M 29 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě  

o zřízení služebnosti 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 30 Návrh na záměr města změnit smlouvu o výpůjčce 

formou uzavření dodatku, návrh na záměr města 

pronajmout části pozemků v k. ú. Kunčice nad 

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

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 31 Návrh na uzavření nájemních smluv k pozemkům 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 32 Udělení předchozího souhlasu zřizovatele  

s podáním žádosti o nadační příspěvek a udělení 

předchozího souhlasu s přijetím nadačního 

příspěvku do majetku příspěvkové organizace 

Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková 

organizace, IČO 70631883, se sídlem Opavská 

4472/76, 708 00 Ostrava - Poruba 

Ing. Radek Baran, ředitel 

Domova Slunečnice Ostrava, 

příspěvková organizace 

RM_M 33 Souhlas s podáním žádosti o poskytnutí účelové 

investiční dotace v rámci programu „014D26 

Dotace pro jednotky SDH obcí“ vyhlášeného pro 

rok 2021 Ministerstvem vnitra – generálním 

ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR 

pro projekt „Rekonstrukce hasičské zbrojnice 

Ostrava – Heřmanice“ 

Richard Vereš, starosta 

městského obvodu Slezská 

Ostrava 

RM_M 34 Úprava rozpočtu Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 

odboru financí a rozpočtu 

RM_M 35 Návrh na uzavření licenční smlouvy týkající  

se "Rozvojové zóny Hrušov" 

Mgr. Renata Kolková, MPA, 

vedoucí odboru legislativního  

a právního 

RM_M 36 Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy  

o zřízení služebnosti pro fyzické osoby  

v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 37 Návrh Aktualizace č. 2 Plánu financování obnovy 

vodovodů a kanalizací v majetku SMO v lokalitě 

Průmyslové zóny Mošnov 

Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., 

MBA, vedoucí odboru ochrany 

životního prostředí 

RM_M 38 Návrh na uzavření smluv o poskytování služeb 

outsourcingu IT Centru sociálních služeb Poruba, 

příspěvkové organizaci a Centru sociálních služeb 

Jih, příspěvkové organizaci 

Ing. Mgr. Pavlína Durasová, 

vedoucí odboru projektů IT 

služeb a outsourcingu 
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RM_M 39 Schválení přijetí dotace k projektu "M - Ostrava - 

Sportovní hala Nová Bělá", i.č. 133D531009419, 

v rámci dotačního programu Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy - Podpora materiálně 

technické základny sportu 2017 až 2024 

Ing. Sylva Sládečková, vedoucí 

odboru školství a sportu 

RM_M 40 Nová izolace v útulku pro psy v Třebovicích - 

návrh dodatku č. 4 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

 

 

 

 

Seznam materiálů zvláštní povahy: 

 

Číslo 

Materiálu 

Věc Předkládá 

RM_MZP 1 Návrh na nevyhlášení konkursu na pracovní 

místo ředitele/ředitelky Střediska volného času, 

Ostrava - Moravská Ostrava, p.o. 

Mgr. Andrea Hoffmannová, 

Ph.D., náměstkyně primátora 

RM_MZP 2 Obnovení pozastavené kontrolní činnosti odboru 

interního auditu a kontroly Magistrátu města 

Ostravy 

Ing. Renata Gembíková, 

vedoucí odboru interního 

auditu a kontroly 

RM_VZ 1 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

na pořízení sady vlajek městských obvodů 

vyvěšených na budově Radnice města Ostravy 

Ing. René Bartoš, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

RM_VZ 2 Návrh na uzavření Smluv o dílo na zhotovení 

staveb veřejného osvětlení 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_VZ 3 Veřejná zakázka "Odkanalizování Heřmanic, 

spádové oblasti ul. Vrbická - Záblatská (mimo 

SV část oblasti) - BOZP", poř. č. 60/2020 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

RM_VZ 4 Veřejná zakázka "Oprava kanalizace pod KD 

Poklad", poř.č. 036/2020 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_VZ 5 Návrh k uzavření smlouvy na vypracování 

Investičního záměru pro ORG 3283 „Propojení 

Levobřežní a Havlíčkovo nábřeží“ 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 
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RM_VZ 6 Veřejná zakázka "Rekonstrukce VO lesopark 

Bělský les", poř. č. 33/2020 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

RM_VZ 7 Veřejná zakázka "Rekonstrukce VO oblast 

Slívova", poř. č. 049/2020 

 

 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

RM_VZ 8 Veřejná zakázka "Propojení Nová Pivovarská – 

Karolina – 1. etapa Nová Pivovarská 

(PD+AD+IČ)", poř. č. 050/2020 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

 

 

 

Organizační záležitosti 

 

 

 

 ________________________________  

Ing. Tomáš Macura, MBA, v. r. 

primátor statutárního města Ostravy 


