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                                                                                                                               Ostrava 21. 08. 2020 

Pozvánka  
na 67. schůzi rady města  
konanou dne 25.08.2020 

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 67. schůze rady města konané 

dne 25.08.2020 

Ing. Tomáš Macura, MBA, 

primátor 

RM_M 1 Návrh na uložení odvodu do rozpočtu statutárního 

města Ostravy za porušení rozpočtové kázně 

příspěvkovým organizacím - Ostravské muzeum          

a PLATO Ostrava 

Mgr. Barbora Stankušová, 

vedoucí odboru kultury              

a volnočasových aktivit 

RM_M 2 Návrh na uzavření smlouvy o bezúplatném 

převodu pozemku v k. ú. Lhotka u Ostravy,         

obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 3 Povolení výjimky ze stavební uzávěry vymezené 

kolem zlikvidovaného opuštěného důlního díla 

„Jáma č. IX“ v k. ú. Slezská Ostrava 

Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, 

vedoucí odboru územního 

plánování a stavebního řádu 

RM_M 4 Návrh koupit pozemky parc.č. 135/7                             

a parc.č. 135/8 v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 5 Návrh na souhlas s umístěním komunikační sítě, 

uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení 

služebností k pozemkům ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, pro CETIN a.s 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 6 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava            

za měsíc červen 2020 

Ing. Miroslav Plaček, ředitel 

Městské policie Ostrava 

RM_M 7 Návrh na záměr města směnit nemovité věci            

v k. ú. Polanka nad Odrou a neprodat nemovité 

věci v k.ú. Svinov, vše obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 8 Návrh na přijetí budoucího daru vodovodního řadu 

a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací          

s budoucím dárcem Asental Land, s.r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

majetkového odboru 
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RM_M 9 Návrh prodat bytovou jednotku - k.ú. Dubina           

u Ostravy, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 10 Návrh na poskytnutí dotací Moravskoslezskému 

kraji na spolufinancování projektů "Kotlíkové 

dotace v Moravskoslezském kraji - 2. výzva"           

a "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji         

- 3. výzva" 

Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., 

MBA, vedoucí odboru ochrany 

životního prostředí 

RM_M 11 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava           

za měsíc červenec 2020 

Ing. Miroslav Plaček, ředitel 

Městské policie Ostrava 

RM_M 12 Návrh na souhlas s umístěním stavby a uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti  

s T-Mobile Czech Republic a.s. 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 13 Návrh na uzavření smluv o uzavření budoucích 

smluv o zřízení věcného břemene v k.ú. Hrušov, 

obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 14 Oznámení o konání opakovaného veřejného 

projednání návrhu Změny č. 2 Územního plánu 

Velká Polom 

Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, 

vedoucí odboru územního 

plánování a stavebního řádu 

RM_M 15 Vystavení objednávky vůči společnosti Jiří Vaněk, 

s.r.o. na zhotovení čtyř posuvných (kompaktních) 

regálů 

Mgr. Hana Šústková, Ph.D., 

ředitelka Archivu města 

Ostravy 

RM_M 16 Návrh na prodej přebytečného movitého majetku 

města formou elektronické aukce 

Ing. René Bartoš, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

RM_M 17 Návrh na svěření nemovitých věcí v k.ú. Polanka 

nad Odrou, obec Ostrava, městskému obvodu 

Polanka nad Odrou 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 18 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty          

Ing. Vladimíra Cigánka, náměstka primátora,           

na Slovensko (Bratislava) dne 02.09.2020 

Mgr. Bc. Michal Bayer, 

vedoucí odboru kancelář 

primátora 

RM_M 19 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru        

do vlastnictví Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o., 

IČO: 00373222 

Mgr. Jan Žemla, ředitel 

Janáčkovi filharmonie Ostrava, 

příspěvkové organizace 

RM_M 20 Návrh na souhlas s umístěním stavby a uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

se společností CETIN a.s. 

 

 

 

 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 
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RM_M 21 Posouzení a vyjádření k návrhu Dodatku č. 1 

Smlouvy o poskytnutí nenávratného finančního 

příspěvku z Fondu malých projektů pro projekty 

"Spoznajme sa navzájom" a "Se seniory                

od Ostravy po Čadcu" v rámci programu Interreg 

V-A Slovenská republika - Česká republika 

Ing. Zuzana Ožanová, starostka 

městského obvodu Moravská 

Ostrava a Přívoz 

RM_M 22 Návrh na záměr města prodat nemovité věci            

v k. ú. Hrabůvka, v k.ú. Výškovice u Ostravy         

a v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 23 Návrh na uzavření "Dohody o bezesmluvním 

užívání" v souvislosti se stavbou "Demolice 

objektu Sokolská třída 2641/62 v Ostravě           

k.ú. Moravská Ostrava, pozem. č. 1092/8" 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 24 Zpráva o činnosti komisí rady města za I. pololetí 

roku 2020 

Mgr. Renata Kolková, MPA, 

vedoucí odboru legislativního  

a právního 

RM_M 25 Návrh na záměr pronajmout nemovité věci v k. ú. 

Martinov ve Slezsku 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 26 Návrh na uzavření nájemní smlouvy v k. ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 27 Návrh na naložení s neupotřebitelným                    

a přebytečným 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 28 Návrh na dočasné snížení nájemného v rámci 

programu COVID - Nájemné včetně odvolání 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 29 Zpráva o čerpání finančních prostředků Fondu          

pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava                       

v 1. pololetí 2020 

Mgr. Zdeněk Živčák, MPA, 

vedoucí odboru sociálních věcí 

a zdravotnictví 

RM_M 30 Přijetí dotace ze státního rozpočtu na podporu 

finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních 

službách v souvislosti s epidemií COVID_19          

pro Statutární město Ostrava 

Mgr. Zdeněk Živčák, MPA, 

vedoucí odboru sociálních věcí 

a zdravotnictví 

RM_M 31 Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelných 

movitých věcí statutárního města Ostravy, 

předaných k hospodaření právnické osobě Domov 

Korýtko, příspěvková organizace, IČO 70631867, 

se sídlem Petruškova 2936/6, 700 30 Ostrava - 

Zábřeh 

Mgr. Jan Seidler, ředitel 

Domova Korýtko, příspěvkové 

organizace 
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RM_M 32 Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelných 

movitých věcí statutárního města Ostravy, 

předaných k hospodaření právnické osobě Městská 

nemocnice Ostrava, příspěvková organizace,           

IČO 00635162, se sídlem Nemocniční 898/20a, 

728 80 Ostrava - Moravská Ostrava 

MUDr. Petr Uhlig, ředitel 

Městské nemocnice Ostrava, 

příspěvkové organizace 

RM_M 33 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru           

do vlastnictví právnické osoby Čtyřlístek - 

centrum pro osoby se zdravotním postižením 

Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631808, 

se sídlem Hladnovská 751/119, 712 00            

Ostrava - Muglinov 

PhDr. Svatopluk Aniol, ředitel 

Čtyřlístku - centra pro osoby  

se zdravotním postižením 

Ostrava, příspěvkové 

organizace 

RM_M 34 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, 

příspěvkové organizace 

RM_M 35 Výběrové řízení pro poskytnutí příspěvků z 

rozpočtu SMO na podporu digitální výuky na rok 

2020 

Ing. Sylva Sládečková, vedoucí 

odboru školství a sportu 

RM_M 36 Projednání návrhů usnesení v rámci 7. zasedání 

Výkonné rady spolku Moravskoslezský pakt 

zaměstnanosti, z.s. (dále Spolek) 

Ing. Sylva Sládečková, vedoucí 

odboru školství a sportu 

RM_M 37 Udělení předchozího souhlasu zřizovatele                   

s nabytím darů do vlastnictví Zoologické zahrady 

a botanického parku Ostrava, příspěvkové 

organizace 

Ing. Václav Palička, vedoucí 

odboru strategického rozvoje 

RM_M 38 ITI ostravské aglomerace - změna výzvy                     

a vyhlášení nové výzvy k předkládání 

projektových záměrů 

Ing. Václav Palička, vedoucí 

odboru strategického rozvoje 

RM_M 39 Návrh na uzavření smluv o výpůjčce Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 40 Návrh na souhlas s umístěním stavby pro městský 

obvod Slezská Ostrava a městský obvod Stará 

Bělá 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 41 Návrh na záměr města změnit nájemní smlouvu 

ev. č. 3638/2017/MJ 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 42 Dodatek č. 1 smlouvy o technické podpoře 

systému SVI se společností CES EA s.r.o. 

Ing. Mgr. Pavlína Durasová, 

vedoucí odboru projektů IT 

služeb a outsourcingu 
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RM_M 43 Návrh koupit spoluvlastnický podíl na nemovité 

věci v k.ú. Koblov, obec Ostrava, návrh prodat 

nemovitou věc v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 44 Úprava rozpočtu Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 

odboru financí a rozpočtu 

RM_M 45 Poskytnutí neinvestičních účelových příspěvků 

příspěvkovým organizacím v oblasti sociální péče 

a zdravotnictví v celkovém objemu 4.000 tis. Kč 

Mgr. Zdeněk Živčák, MPA, 

vedoucí odboru sociálních věcí 

a zdravotnictví 

RM_M 46 Žádost společnosti RWR s.r.o. o změnu názvu 

akce, navýšení poskytnuté dotace a rozšíření 

uznatelných nákladů plynoucí z veřejnoprávní 

smlouvy č. 0282/2020/ŠaS a dodatku                          

č. 0282D1/2020/ŠaS 

Ing. Sylva Sládečková, vedoucí 

odboru školství a sportu 

RM_M 47 Návrh na prodej přebytečných movitých věcí            

ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 48 Návrh na souhlas s umístěním stavby a uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

v pozemcích ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy pro CETIN a. s. 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 49 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem 

bytu č. 14 v domě na ul. Horní 3032/100 a bytu           

č. 14 v domě na ul. Horní 3033/102, oba Ostrava-

Bělský Les. Návrh na uzavření nájemní smlouvy 

na byt č. 3 v domě na ul. Pobialova 875/8, 

Ostrava-Moravská Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 50 Návrh na uzavření Dodatku č. 3 mezi statutárním 

městem Ostrava a správcem inženýrských sítí             

ve vztahu ke GISMO: Ostravské vodárny                      

a kanalizace a. s. 

Ing. Mgr. Pavlína Durasová, 

vedoucí odboru projektů IT 

služeb a outsourcingu 

RM_M 51 Žádost městského obvodu Poruba o souhlas                

se zřízením střední odborné školy waldorfského 

typu 

Ing. Sylva Sládečková, vedoucí 

odboru školství a sportu 

RM_M 52 Návrh na souhlas s trvalým odnětím                       

ze zemědělského půdního fondu, návrh na záměr 

pronajmout části pozemků v k. ú. Pustkovec                 

a k. ú. Muglinov, obec Ostrava, návrh na záměr 

města změnit smlouvu o výpůjčce formou 

uzavření dodatku 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 
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RM_M 53 Návrh na souhlas s trvalým odnětím ze 

zemědělského půdního fondu, návrh na záměr 

pronajmout části pozemků v k. ú. Pustkovec a k. ú. 

Muglinov, obec Ostrava, návrh na záměr města 

změnit smlouvu o výpůjčce formou uzavření 

dodatku 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 54 Návrh dalšího postupu souvisejícího s realizací 

výstavby Horolezecké haly - Karolina, návrh na 

záměr města prodat část pozemku, návrh na záměr 

pronájmu části pozemku v k. ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava (ul. K Trojhalí) 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 55 Návrh na souhlas s podáním žádosti o dotaci 

v rámci vyhlášení mimořádného dotačního řízení 

MPSV pro rok 2020 na financování zvýšení 

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 

Ing. Zuzana Ožanová, starostka 

městského obvodu Moravská 

Ostrava a Přívoz 

RM_M 56 Návrh na záměr města prodat nebo pronajmout 

nemovité věci v k. ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava - restaurace Spolek 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 57 Výzva SBD Nová huť k bezúplatnému převodu 

spoluvlastnického podílu města na bytových 

domech na ul. Zapletalova č. 1937/3, 1938/5 

a 1939/7, Ostrava - Slezská Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 58 Návrh na uzavření Smlouvy o postoupení práv 

a povinností z územního rozhodnutí se společností 

CONTERA Investment X. s.r.o. - "TROJZUBEC" 

Mgr. Renata Kolková, MPA, 

vedoucí odboru legislativního 

a právního  

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 59 Návrh na poskytnutí finančního daru za účelem 

podpory kongresu XV. Ostravské traumatologické 

dny s mezinárodní účastí právnické osobě Fakultní 

nemocnice Ostrava 

Mgr. Zdeněk Živčák, MPA, 

vedoucí odboru sociálních 

věcí a zdravotnictví 

RM_M 60 Návrh na záměr města prodat nemovité věci 

v k.ú. Martinov ve Slezsku a v k.ú. Poruba, návrh 

na záměr města neprodat nemovité věci 

v k.ú. Martinov ve Slezsku, vše obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 61 Návrh dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo a smlouvě 

příkazní č. 0221/2017/OI/VZKÚ 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 
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RM_M 62 Návrh na uzavření smlouvy o dílo na realizaci a 

následnou péči o vysazenou zeleň v rámci projektu 

"Zelená osa Vítkovic" 

Ing. Václav Palička, vedoucí 

odboru strategického rozvoje 

 

RM_M 63 Návrh na uzavření nájemní smlouvy 

v k.ú. Moravská Ostrava a k.ú. Čeladná 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 64 Návrh na záměr města propachtovat objekt 

Loděnice na soutoku řeky Ostravice a Lučiny, 

k. ú. Slezská Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

 

Seznam materiálů zvláštní povahy: 

 

Číslo 

Materiálu 

Věc Předkládá 

RM_VZ 1 Veřejná zakázka „Drogerie a čisticí prostředky 

2020“ poř. č. 103/2020 

Ing. René Bartoš, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

RM_VZ 2 Veřejná zakázka "Vybavení kanceláří nábytkem" 

poř.č. 124/2020 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

Ing. René Bartoš, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

RM_VZ 3 VZMR dodávka 4ks velkoobjemových tiskáren 

od společnosti Vidaron a.s. 

Ing. Mgr. Pavlína Durasová, 

vedoucí odboru projektů IT 

služeb a outsourcingu 

RM_VZ 4 Veřejná zakázka "Areál střelnic na ul. Plzeňská - 

IZ", poř. č. 094/2020 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního  

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

RM_VZ 5 Veřejná zakázka "Parkovací plochy pod mostní 

estakádou Bazaly - PD, IČ, AD", 

poř. č. 111/2020 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního  

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

RM_VZ 6 Veřejná zakázka "Kontejnerová stání na území 

města Ostravy", poř. č. 102/2020 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního  

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek¨ 
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RM_VZ 7 Veřejná zakázka "Cyklistická trasa J, úsek 

Radvanice - Bartovice (PD+AD+IČ)", 

poř. č. 122/2020 

 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního  

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

RM_VZ 8 Veřejná zakázka "Rekonstrukce vodovodu 

a kanalizace ul. Sadová", poř. č. 87/2020 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního  

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

RM_VZ 9 Veřejná zakázka "Dodávka stojanů na kola", 

poř. č. 116/2020 

Ing. Václav Palička, vedoucí 

odboru strategického rozvoje 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

RM_VZ 10 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na 

TDS + koordinátora BOZP při akci Odstranění 

objektů v ulici Vojanova 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

 

 

 

 

Organizační záležitosti 

  

 

______________________________ 

Ing. Tomáš Macura, MBA 

primátor statutárního města Ostravy 

- podepsáno elektronicky - 


