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Pozvánka 

                                                                                                                               Ostrava 15. 05. 2020 

Pozvánka  
na 59. schůzi rady města  
konanou dne 19.05.2020 

Začátek jednání:     09:30 hodin 

 

Seznam materiálů: 

Číslo 

Materiálu 

Věc Předkládá 

RM_M 0 Schválení programu 59. schůze rady města konané 

dne 19.05.2020 

Ing. Tomáš Macura, MBA, 

primátor 

RM_M 1 Uzavření Dodatku ke smlouvě o poskytování 

služby BUSINESS 24 v České spořitelně, a.s. 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 

odboru financí a rozpočtu 

RM_M 2 Ukončení projektu Komunitní centrum - 

VŠICHNI SPOLU 

Ing. Lucie Baránková 

Vilamová, Ph.D., starostka 

městského obvodu Poruba 

RM_M 3 Návrh na změnu stanovených podmínek  

pro čerpání a vyúčtování investičních  

a neinvestičních příspěvků poskytnutých 

organizaci Čtyřlístek - centrum pro osoby  

se zdravotním postižením Ostrava 

PhDr. Svatopluk Aniol, ředitel 

Čtyřlístku - centra pro osoby  

se zdravotním postižením 

Ostrava, příspěvková 

organizace 

RM_M 4 Návrh dohody o plné moci se spol. PMB-ZOS 

s.r.o. k odstranění části veřejné kanalizace  

ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 5 Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy  

o zřízení služebnosti pro oprávněné: OVANET 

a.s. a CETIN a.s. 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 6 Časosběrné snímání průběhu stavby 

„Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek 

pro účely galerie Plato Ostrava“ 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 7 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Davida 

Witosze, člena rady města, do Polska (Katowice) 

ve dnech 05.03.2020 a 06.03.2020 

Ing. David Witosz, člen rady 

města 

RM_M 8 Návrh na uzavření pachtovní smlouvy na pozemky 

v k. ú. Uherský Ostroh, obec Uherský Ostroh 

 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 
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RM_M 9 Návrh na naložení s neupotřebitelným majetkem 

statutárního města Ostravy v užívání Městské 

policie Ostrava 

Ing. Miroslav Plaček, ředitel 

Městské policie Ostrava 

RM_M 10 Návrh na souhlas s umístěním staveb pro městské 

obvody 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 11 2. poskytnutí finančních prostředků z účelové 

rezervy na rozvoj a obnovu bytového fondu  

ve vlastnictví SMO a z účelové rezervy  

na předfinancování a spolufinancování projektů 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 12 Návrh na uzavření Smlouvy o poskytování služeb 

Outsourcingu telefonních služeb se společností 

OVANET a.s. z důvodu aktualizace údajů 

obsažených v původní smlouvě  

č. 1038/2004/HO/LPO uzavřené dne 22. 6. 2004  

a ve znění dodatků č. 1-6, týkajících  

se legislativních změn a upřesnění jednotlivých 

práv a povinností smluvních stran 

Ing. René Bartoš, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

RM_M 13 Návrh na uzavření smlouvy o dílo na realizaci 

náhradní výsadby a související následné péče  

pro stavbu ORG 3259 „Stavební úpravy Jantarové 

stezky v k.ú. Martinov ve Slezsku“ se 

zhotovitelem Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 14 Návrh na zrušení části usnesení 54. rady města  

č. 03616/RM1822/54 ze dne 07.04.2020  

o uzavření "Smlouvy o zřízení služebnosti"  

a o uzavření "Smlouvy o zřízení služebnosti"  

v souvislosti se stavbou zahrnutou do rozpočtu 

statutárního města Ostravy 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 15 Návrh na zrušení a návrh na záměr města 

pronajmout část pozemku v k.ú. Mariánské Hory, 

obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 16 Návrh na zřízení věcného břemene a návrh  

na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 

pro společnost GasNet, s.r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 17 Návrh na záměr města pronajmout části pozemků 

v k. ú. Přívoz, v k. ú. Poruba a v k. ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava 

 

 

 

 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 
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RM_M 18 Návrh na souhlas s umístěním staveb  

do ochranného pásma dešťové a splaškové 

kanalizace ve vlastnictví statutárního města 

Ostrava, souhlas se zrušením části stávající 

dešťové kanalizace, souhlas s realizací navržených 

úprav v rámci přeložek dešťové a splaškové 

kanalizace a vodovodu, souhlas s napojením nové 

dešťové kanalizace, vše v k.ú. Mošnov,  

obec Mošnov, pro Ředitelství silnic a dálnic České 

republiky, státní příspěvková organizace 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 19 Návrh na uzavření Smlouvy o poskytování služeb 

se společností OVANET a.s. z důvodu aktualizace 

údajů obsažených v původní smlouvě  

č. 1082/2005/HO o poskytování telekomunikační 

služby uzavřené dne 29. 4. 2005, ve znění dodatku 

č. 1, týkajících se upřesnění jednotlivých práv  

a povinností smluvních stran včetně aktualizace 

seznamu telefonních čísel provozovaných 

poskytovatelem služby 

Ing. René Bartoš, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

RM_M 20 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru  

do vlastnictví Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o. 

Mgr. Jan Žemla, ředitel 

Janáčkovi filharmonie Ostrava, 

příspěvková organizace 

RM_M 21 Udělení předchozího souhlasu s uzavřením 

smlouvy o nájmu nemovité věci mezi ČR-Úřadem 

pro zastupování státu ve věcech majetkových  

a Lidovou konzervatoří a Múzickou školou, p. o. 

Mgr. Miloslava Soukupová, 

ředitelka Lidové konzervatoře 

a Múzické školy, příspěvková 

organizace 

RM_M 22 Úprava rozpočtu Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 

odboru financí a rozpočtu 

RM_M 23 ITI - ostravské aglomerace - výzvy k předkládání 

projektových záměrů 

Ing. Václav Palička, vedoucí 

odboru strategického rozvoje 

RM_M 24 Zahájení přípravy projektu Střediska volného času 

Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková 

organizace (IČO 75080508), „Řemeslná dílna  

v Korunce", a to ve Středisku turistiky,  

na ul B. Martinů v Ostravě-Porubě 

Mgr. Jana Secová, ředitelka 

SVČ Korunka 

Ing. Sylva Sládečková, vedoucí 

odboru školství a sportu 

RM_M 25 Aktualizace Provozního řádu pro útulek pro psy  

v Ostravě - Třebovicích 

Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., 

MBA, vedoucí odboru ochrany 

životního prostředí 

RM_M 26 Žádost Domu dětí a mládeže, Ostrava - Poruba, 

příspěvkové organizace, a Střediska volného času, 

Ostrava - Zábřeh, o prominutí odvodu za porušení 

rozpočtové kázně 

Ing. Sylva Sládečková, vedoucí 

odboru školství a sportu 
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RM_M 27 Plán činnosti Městského ateliéru prostorového 

plánování a architektury, příspěvkové organizace 

na rok 2020 

Ing. Václav Palička, vedoucí 

odboru strategického rozvoje 

Ing. arch. Ondřej Vysloužil, 

ředitel Městského ateliéru 

prostorového plánování  

a architektury, příspěvková 

organizace 

 

Seznam materiálů zvláštní povahy: 

 

Číslo 

Materiálu 

Věc Předkládá 

RM_MZP 1 Návrh dodatku č. 4 k Zásadám pro stanovení 

odměn ředitelům příspěvkových organizací, 

jejichž zřizovatelem je statutární město Ostrava 

Ing. Václav Palička, vedoucí 

odboru strategického rozvoje 

Ing. arch. Ondřej Vysloužil, 

ředitel Městského ateliéru 

prostorového plánování  

a architektury, příspěvková 

organizace 

RM_VZ 1 Veřejná zakázka "Stavby VO - TDO",  

poř. č. 052/2020 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

RM_VZ 2 Veřejná zakázka "Energetické úspory MNO - 

zateplení objektu stravovacích provozů (TDS + 

BOZP)", poř. č. 025/2020 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

RM_VZ 3 Veřejná zakázka "Provozování trafostanic",  

poř. č. 71/2020 

Ing. René Bartoš, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

RM_VZ 4 Veřejná zakázka "Vodohospodářské stavby  

(TD 2020)", poř. č. 63/2020 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

RM_VZ 5 Veřejná zakázka "Kanalizace a ČOV Koblov-

Antošovice I. a II. etapa (BOZP)", poř. č. 24/2020 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 
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RM_VZ 6 Veřejná zakázka "Energetické úspory MNO - 

zateplení objektu stravovacích provozů",  

poř. č. 13/2020 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

 

 

Organizační záležitosti 

  

 

 

______________________________ 

Ing. Tomáš Macura, MBA 

primátor statutárního města Ostravy 


