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Pozvánka 

                                                                                                                               Ostrava 23.10.2020 

Pozvánka  
na 75. schůzi rady města  
konanou dne 27.10.2020 

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 75. schůze rady města konané 

dne 27.10.2020 

 Ing. Tomáš Macura, MBA,   

 primátor 

RM_M 1 Souhlas s podáním žádosti o dotaci z prostředků 

Moravskoslezského kraje v rámci vyhlášených 

dotačních Podmínek „Programu na podporu 

zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji              

na rok 2021“ pro projekt „Podpora volnočasových 

aktivit seniorů Slezské Ostravy“ 

 Bc. Richard Vereš, starosta  

 městského obvodu Slezská  

 Ostrava 

RM_M 2 Poptávkové řízení na výběr poskytovatele úvěru 

pro městský obvod Ostrava-Jih ve výši                

150 mil. Kč 

 Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí  

 odboru financí a rozpočtu 

RM_M 3 Poptávkové řízení na výběr poskytovatele úvěru 

pro městský obvod Ostrava-Jih ve výši                

30 mil. Kč 

 Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí  

 odboru financí a rozpočtu 

RM_M 4 Návrh na odpis nedobytné pohledávky právnické 

osoby Národní divadlo moravskoslezské, 

příspěvková organizace 

 Jiří Nekvasil, ředitel Národního   

 divadla moravskoslezského,  

 příspěvková organizace 

RM_M 5 Návrh koupit nemovité věci a uzavřít smlouvu             

o zřízení služebnosti - vše v k.ú. Bartovice, obec 

Ostrava 

 Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí  

 odboru majetkového 

RM_M 6 Schválení podání žádosti o podporu dle podmínek 

Ministerstva životního prostředí, na nákup 

transitního vozidla na elektrický pohon, který by 

sloužil pro přepravu imobilních uživatelů 

příspěvkové organizace Domov pro seniory 

Kamenec, Slezská Ostrava 

 Ing. Juraj Chomič, MBA, ředitel  

 Domova pro seniory Kamenec,   

 Slezská Ostrava, příspěvková  

 organizace 
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RM_M 7 Aktualizace transformačních plánů pobytových 

sociálních služeb poskytovaných příspěvkovou 

organizací Čtyřlístek-centrum pro osoby               

se zdravotním postižením Ostrava 

 Mgr. Zdeněk Živčák, MPA,  

 vedoucí odboru sociálních věcí  

 a zdravotnictví 

RM_M 8 Souhlas s podáním žádosti o dotaci v rámci 

Programu na podporu poskytování sociálních 

služeb pro rok 2021 financovaný z kapitoly 313 – 

MPSV státního rozpočtu 

 Bc. Richard Vereš, starosta  

 městského obvodu Slezská  

 Ostrava 

RM_M 9 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava                        

za měsíc září 2020 

 Ing. Miroslav Plaček, ředitel  

 Městské policie Ostrava 

RM_M 10 Návrh na odkoupení pozemku v k.ú. Stará Bělá, 

obec Ostrava a návrh na jeho svěření příslušnému 

městskému obvodu 

 Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí  

 odboru majetkového 

RM_M 11 Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy  

o zřízení služebnosti pro oprávněného             

OVANET a.s. 

 Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí  

 odboru majetkového 

RM_M 12 Nákup parkovacího automatu  Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí  

 odboru dopravy 

RM_M 13 Informace o vyřízení dotazu člena zastupitelstva 

města Ing. Tomáše Raždíka, vzneseného               

na 17. zasedání zastupitelstva města dne 

14.10.2020 

 Mgr. Renata Kolková, MPA,  

 vedoucí odboru legislativního            

 a právního 

RM_M 14 Vyjádření k oznámení o veřejném projednání 

změny č. 2 Územního plánu Rychvaldu 

 Ing. arch. Cyril Vltavský, MPA,  

 vedoucí odboru územního  

 plánování a stavebního řádu 

RM_M 15 Návrh na uzavření smluv o vypořádání závazků  Ing. René Bartoš, vedoucí  

 odboru hospodářské správy 

RM_M 16 Návrh na záměr města nepronajmout pozemky          

v k.ú. Zábřeh-Hulváky a k.ú. Nová Ves u Ostravy 

 Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí  

 odboru majetkového 

RM_M 17 Příprava projektu a schválení podání žádosti                

pro projekt "Poznávací zájezdy a přednášky              

pro seniory 2021" 

 Bc. Martin Bednář, starosta  

 městského obvodu Ostrava -Jih 

RM_M 18 Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci             

pro projekt "Podpora volnočasových aktivit 

seniorů v MOaP v roce 2021" 

 Ing. Zuzana Ožanová, starostka  

 městského obvodu Moravská  

 Ostrava a Přívoz 

RM_M 19 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě            

o nájmu ev.č. 1000/2013/MJ 

 Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí  

 odboru majetkového 
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RM_M 20 Návrh na souhlas s umístěním vedení VN včetně 

optických kabelů, uzavření smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene, smluv           

o zřízení věcného břemene-služebnosti                           

k pozemkům ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. a OVANET, a.s. 

 Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí  

 odboru majetkového 

RM_M 21 Návrh na uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě 

ev. č. 3638/2017/MJ 

 Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí  

 odboru majetkového 

RM_M 22 Návrh na vystoupení statutárního města Ostravy 

ze Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje 

 Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí   

 odboru kancelář primátora 

RM_M 23 Návrh na uzavření "Smlouvy o výpůjčce"                 

v souvislosti se stavbou "Rekonstrukce                    

na vodovodu a dostavba kanalizace v ul. Viničná  

a Vinohrad" a "Smlouvy o budoucí smlouvě                

o zřízení služebnosti inženýrské sítě a Smlouvy               

o výpůjčce" v souvislosti se stavbou "Dostavba 

kanalizace v ulici Hluboká", zahrnutými                    

do kapitálového rozpočtu statutárního města 

Ostravy 

 Ing. Jan Šrámek, vedoucí  

 odboru investičního 

RM_M 24 Návrh na vydání předchozího souhlasu rady města 

s umístěním hmyzích domků v k.ú. Moravská 

Ostrava 

 Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí  

 odboru majetkového 

RM_M 25 Souhlas s trvalým odnětím plnění funkcí lesa  Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí  

 odboru majetkového 

RM_M 26 Návrh na souhlas s umístěním vedení NN včetně 

rozvodných skříní, uzavření smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene, smluv                    

o zřízení věcného břemene a dodatku č.1                 

ke smlouvě 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 27 Úprava rozpočtu  Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí  

 odboru financí a rozpočtu 

RM_M 28 Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy 

 Ing. René Bartoš, vedoucí  

 odboru hospodářské správy 

RM_M 29 Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitostí 

do majetku města 

 Ing. arch. Cyril Vltavský, MPA,  

 vedoucí odboru územního  

 plánování a stavebního řádu 
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RM_M 30 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní 

smlouvě o poskytnutí víceleté neinvestiční účelové 

dotace v oblasti sociální péče č. 1 na zabezpečení 

projektu „Centrum sociálních služeb Domus 2020-

2022“ z rozpočtu statutárního města Ostravy 

 Mgr. Zdeněk Živčák, MPA,  

 vedoucí odboru sociálních věcí   

 a zdravotnictví 

RM_M 31 Návrh na uzavření dodatku č.1 ke smlouvě 

příkazní ev. č. 0736/2020/ŠaS/VZKÚ k veřejné 

zakázce "Výuka dětí ostravských MŠ a ZŠ 

přírodovědných a technických oborů", 

identifikátor veřejné zakázky P19V00166617 

 Ing. Sylva Sládečková, vedoucí  

 odboru školství a sportu 

RM_M 32 Poptávkové řízení na výběr poskytovatele úvěru 

pro městský obvod Vítkovice ve výši 57 mil. Kč 

 Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí  

 odboru financí a rozpočtu 

RM_M 33 Stanovisko k žádosti o zápis do školského rejstříku 

školské právnické osoby „Křesťanské základní 

školy, mateřské školy, základní umělecké školy         

a střediska volného času Beleza“, se sídlem 

Palackého 918/70, 702 00 Ostrava 

 Ing. Sylva Sládečková, vedoucí  

 odboru školství a sportu 

RM_M 34 Návrh na uzavření smlouvy o souhlasu                     

s provedením stavby a vypořádáním závazků             

se společností Černá louka s.r.o. 

 Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí  

 odboru majetkového 

RM_M 35 Udělení souhlasu k uzavření Dohody o partnerství 

mezi SMO, městský obvod Vítkovice a Dolní 

oblastí VÍTKOVICE, z.s. 

 Richard Čermák, starosta  

 městského obvodu Vítkovice 

RM_M 36 Informace o ukončení projektu "MORAVANÉ           

A ORAVANÉ SPOLUPRACUJÍ" realizovaného  

z Operačního programu INTERREG V-A 

Slovenská republika-Česká republika příspěvkové 

organizace Domov pro seniory Kamenec, Slezská 

Ostrava 

 Ing. Juraj Chomič, MBA, ředitel  

 Domova pro seniory Kamenec,  

 Slezská Ostrava, příspěvková  

 organizace 

RM_M 37 Uzavření dvou Smluv o účtu s Českou spořitelnou, 

a.s. pro majetkový odbor na vybírání nájemného                 

a na kauce 

 Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí  

 odboru financí a rozpočtu 

RM_M 38 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru            

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 
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RM_M 39 Návrh prováděcí smlouvy na nákup licencí 

Microsoft se spol. T-Mobile Czech Republic a.s. 

 Ing. Mgr. Pavlína Durasová,  

 vedoucí odboru projektů IT  

 služeb a outsourcingu 

RM_M 40 Žádost sdružení OSTRAVA BEZPEČNÁ 

DOPRAVA!!!, na zařazení oprav technologií               

a zařízení instalovaných v Centru bezpečné jízdy 

do plánu oprav na rok 2021 a schválení 

financování těchto oprav 

 Ing. René Bartoš, vedoucí  

 odboru hospodářské správy 

RM_M 41 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. 

Zábřeh nad Odrou a v k.ú. Slezská Ostrava, návrh 

na záměr města neprodat nemovitou věc v k.ú. 

Slezská Ostrava, obec Ostrava 

 Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí  

 odboru majetkového 

RM_M 42 Vypnutí veřejného osvětlení  Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí  

 odboru dopravy 

RM_M 43 Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace                     

pro projekt "Výměna plynových kotlů ve 

vybraných školských zařízeních SMO, MOb 

MOaP - Waldorfská ZŠ a MŠ Ostrava" 

 Ing. Zuzana Ožanová, starostka  

 městského obvodu Moravská  

 Ostrava a Přívoz 

RM_M 44 Návrh na souhlas s umístěním inženýrských sítí    

do pozemku ve vlastnictví SMO a návrh                    

na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene pro společnost GasNet, s.r.o. 

 Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí  

 odboru majetkového 

RM_M 45 Udělení předchozího souhlasu zřizovatele                       

s nabytím darů do vlastnictví Zoologické zahrady 

a botanického parku Ostrava, příspěvkové 

organizace  

 Ing. Tomáš Hanzelka, zástupce  

 ředitele Zoologické zahrady              

 a botanického parku Ostrava,  

 příspěvková organizace 

RM_M 46 Kontrola plnění usnesení rady města za období 

duben a květen 2020 

Mgr. Renata Kolková, MPA,  

 vedoucí odboru legislativního            

 a právního 
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Seznam materiálů zvláštní povahy: 

Číslo 

Materiálu 

Věc Předkládá 

RM_VZ 1 Vystavení objednávky na nákup 20 ks mini PC 

Lenovo vůči spol. XEVOS Solutions s.r.o. 

Ing. Mgr. Pavlína Durasová, 

vedoucí odboru projektů IT 

služeb a outsourcingu 

RM_VZ 2 Veřejná zakázka "Oprava vodovodu                     

ul. Ječmínkova", poř. č. 146/2020 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí odboru 

investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

RM_VZ 3 Veřejná zakázka "Oprava vodovodu ul. Špitální", 

poř. č. 147/2020 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí odboru 

investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

 

 

Organizační záležitosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ________________________________  

Ing. Tomáš Macura, MBA 

primátor statutárního města  


