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                                                                                                                               Ostrava 20. 11. 2020 

Pozvánka  
na 78. schůzi rady města  
konanou dne 24.11.2020 

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 78. schůze rady města konané 

dne 24.11.2020 

Ing. Tomáš Macura, MBA, 

primátor 

RM_M 1 Návrh na navýšení účelového neinvestičního 

příspěvku Domovu Slunečnice Ostrava, 

příspěvková organizace, na dofinancování akce 

"Sanace zdiva budovy D1" a změnu účelu 

a stanovených podmínek pro čerpání a vyúčtování 

investičních a účelových neinvestičních příspěvků 

Ing. Radek Baran, ředitel 

Domova Slunečnice Ostrava, 

příspěvková organizace 

RM_M 2 Návrh na uzavření Dodatku č. 2 se Židovskou obcí 

v Ostravě k darovací smlouvě ev. č. 2787/2019/KP 

Mgr. Bc. Michal Bayer, 

vedoucí odboru kancelář 

primátora 

RM_M 3 Návrh na uzavření dodatku č. 1 a návrh na záměr 

města pronajmout prostor sloužící podnikání 

v k.ú. Přívoz 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 4 Návrh na záměr města neprodat část pozemku 

v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 5 Návrh darovat pozemek v k. ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava (ul. Cihelní) 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 6 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci 

v k. ú. Zábřeh-VŽ, návrh na zahájení jednání 

o odkoupení částí nemovitých věcí v k.ú. Zábřeh-

VŽ, vše obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 7 Návrh ceny vodného a stočného pro konečného 

odběratele v průmyslové zóně Mošnov pro 

rok 2021 

Ing. René Bartoš, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., 

MBA, vedoucí odboru ochrany 

životního prostředí 
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RM_M 8 Návrh zrušit usnesení zastupitelstva města 

č. 0648/ZM1822/11 ze dne 11. 12. 2019, návrh 

koupit část nemovité věci v k.ú. Michálkovice, 

obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 9 Povolení výjimky ze stavební uzávěry vymezené 

kolem opuštěného důlního díla „Kutací jáma 

č. 20“ v k. ú. Hrušov 

Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, 

vedoucí odboru územního 

plánování a stavebního řádu 

RM_M 10 Návrh na uzavření nájemní smlouvy v k.ú. Přívoz, 

obec Ostrava (areál Wattova) 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 11 Návrh zrušit usnesení zastupitelstva města 

č. 0858/1822/14 ze dne 20. 5. 2020, návrh směnit 

nemovité věci a zřídit služebnost inženýrské sítě, 

návrh na záměr města prodat nemovitou věc - vše 

k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

  

RM_M 12 Návrh na předání vodohospodářského majetku do 

nájmu spol. Ostravské vodárny a kanalizace a.s., 

navýšení hodnoty vodohospodářského majetku 

statutárního města Ostravy o realizované technické 

zhodnocení a záměr pronájmu 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 13 Návrh svěřit pozemek v k.ú. Stará Bělá, obec 

Ostrava, městskému obvodu Stará Bělá 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 14 Návrh na záměr města prodat pozemky 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

(ul. Českobratrská) 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 15 Návrh na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě 

a návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 

o výpůjčce 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 16 Návrh nekoupit pozemek v k.ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 17 Návrh na uzavření smlouvy o vypořádání závazků 

k objednávce č. 2632/2019/221 a dohody 

o vypořádání bezdůvodného obohacení 

k objednávkám č. 3707/2019/221 a 3922/2019/221 

Mgr. Bc. Michal Bayer, 

vedoucí odboru kancelář 

primátora 

RM_M 18 Dodatečné poskytnutí účelové neinvestiční dotace 

z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší na 

ozdravné pobyty dětí ostravských škol z Programu 

2020/2021 

Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., 

MBA, vedoucí odboru ochrany 

životního prostředí 

RM_M 19 Návrh tarifních úprav Tarifu ODIS a jeho ceníku 

pro rok 2021 

Ing. Martin Dutko, jednatel 

společnosti Koordinátor 

ODIS s.r.o. 
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RM_M 20 Návrh na souhlas s trvalým odnětím části 

pozemků ze zemědělského půdního fondu 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 21 Návrh vypovědět smluvní vztah založený nájemní 

smlouvou ev. č. 1625/2020/MJ ze dne 8. 6. 2020 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 22 Návrh na záměr města změnit nájemní smlouvu 

ev. č. 3574/2017/MJ ze dne 14. 12. 2017, návrh na 

záměr města pronajmout část pozemku 

v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 23 Žádost Nadačního fondu Českého klubu 

olympioniků regionu Severní Morava o poskytnutí 

peněžitého daru ve výši 200 tis. Kč na podporu 

olympioniků v tíživé zdravotní, sociální a finanční 

situaci 

Ing. Sylva Sládečková, vedoucí 

odboru školství a sportu 

RM_M 24 Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Přívoz, obec 

Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 25 Souhlas s podstatnou změnou projektu "Rozvoj 

rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava 

III", která souvisí s doplněním Rozhodnutí 

o poskytnutí dotace 

Ing. Sylva Sládečková, vedoucí 

odboru školství a sportu 

RM_M 26 Dodatek ke smlouvě o poskytnutí finančních 

prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní 

infrastruktury na rok 2020 

Ing. Břetislav Glumbík, 

vedoucí odboru dopravy 

RM_M 27 Návrh na rozhodnutí o neupotřebitelnosti 

a likvidaci movité věci statutárního města Ostravy 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 28 Návrh na záměr města nepronajmout část prostoru 

sloužícího k podnikání a část pozemku vše 

v k.ú. Přívoz, obec Ostrava (areál Wattova) 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 29 Návrh na uzavření smluv o zřízení služebností 

k pozemkům ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, pro OVANET, a.s. 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 30 Příprava projektu, podání žádosti o podporu 

z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 

2020 pro projekt "Terminál Hranečník, rozšíření 

parkovacích ploch" 

Ing. Václav Palička, vedoucí 

odboru strategického rozvoje 

RM_M 31 Návrh neučinit souhlasné prohlášení o vlastnictví 

pozemku v k.ú. Moravská Ostrava ve prospěch ČR 

- Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových 

 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 
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RM_M 32 Žádost o mimořádnou dotaci zapsaného ústavu 

Sportem k prevenci z.ú. 

Ing. Sylva Sládečková, vedoucí 

odboru školství a sportu 

RM_M 33 Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě na zpracování 

znaleckých posudků č. 1978/2020/OI/VZ 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 34 Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

č. 1578/2020/OI/VZ ze dne 01.06.2020 na 

realizaci stavby "Parkoviště Ostrava - Přívoz 

u smyčky Hlučínská", dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 35 Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

č. 1520/2020/OI/VZ ze dne 25.05.2020 na 

realizaci stavby "Zastávka MHD Kotva na 

ul. Výškovická", dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 36 Návrh na souhlas s umístěním a demontáží vedení 

NN včetně přípojkových pilířů, uzavření smlouvy 

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 37 Návrh na souhlas s umístěním stavby pro městský 

obvod Mariánské Hory a Hulváky 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 38 Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelných 

movitých věcí statutárního města Ostravy, 

předaných k hospodaření právnické osobě Domov 

pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, 

příspěvková organizace, IČO 70631824, se sídlem 

Rybářská 1223/13, 709 00 Ostrava-Mariánské 

Hory 

Mgr. Michal Mariánek, ředitel 

Domova pro seniory IRIS, 

příspěvková organizace 

RM_M 39 Návrh na uzavření "Smluv o zřízení věcného 

břemene" v souvislosti se stavbami uvedenými 

v rozpočtu statutárního města Ostravy 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 40 Úprava rozpočtu Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 

odboru financí a rozpočtu 

RM_M 41 Návrh termínů konání schůzí rady města 

a zasedání zastupitelstva města na 1. pololetí 2021 

 

 

 

 

 

Mgr. Renata Kolková, MPA, 

vedoucí odboru legislativního 

a právního 
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RM_M 42 Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě do 

pozemku ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, návrh na uzavření dodatku č. 1 ke 

smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

a návrh na uzavření dodatku č. 2 k nájemní 

smlouvě se společností H-Zone, s.r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 43 Návrh na uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo 

č. 1746/2020/OI 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 44 Revokace usnesení č. 05267/RMm1822/14 ze dne 

18.11.2020 a návrh na uzavření smlouvy 

o výpůjčce 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 45 Návrh na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí 

o zřízení služebnosti inženýrské sítě, Smlouvy 

o výpůjčce, Nájemní smlouvy a Smlouvy 

o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, Smlouvy 

o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě, Smlouvy o výpůjčce a Smlouvy 

o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 

a Nájemní smlouvy v souvislosti se stavbami 

zahrnutými do kapitálového rozpočtu statutárního 

města Ostravy 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 46 Návrh výše příjmu Fondu pro rozvoj Městské 

nemocnice Ostrava v roce 2020 

Mgr. Zdeněk Živčák, MPA, 

vedoucí odboru sociálních věcí 

a zdravotnictví 

RM_M 47 Reakce na přípis ve věci bezdůvodného obohacení Mgr. Renata Kolková, MPA, 

vedoucí odboru legislativního 

a právního 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 48 Žádost obchodní společnosti VÍTKOVICE 

ARÉNA, a.s., o uzavření dodatku č. 1 k 

veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové 

dotace na Rekonstrukci parkoviště F 

Ing. Libor Folwarczny, Ph.D., 

MBA, předseda představenstva 

společnosti VÍTKOVICE 

ARÉNA, a.s. 

RM_M 49 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 

č. 2029/2020/OI/VZ ze dne 20.07.2020 na 

realizaci stavby "Oprava vodovodu na 

ul. K Hájku" 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 50 Návrh na souhlasy ke stavbám na pozemcích 

v katastrálním území obce Ostrava, jako vlastníka 

sousedních nemovitostí 

 

Ing. René Bartoš, vedoucí 

odboru hospodářské správy 
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RM_M 51 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu a dodávce 

elektrické energie 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 52 Nařízení města č. ../2020, kterým se mění 

a doplňuje nařízení města č. 7/2009, kterým se 

stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování 

závad ve schůdnosti místních komunikací 

a průjezdních úseků silnic a vymezují úseky 

místních komunikací a chodníků, na kterých se 

pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje 

sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu 

a náledí, ve znění pozdějších předpisů 

Ing. Břetislav Glumbík, 

vedoucí odboru dopravy 

RM_M 53 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 

akce "M - Ostrava - Sportovní hala Nová Bělá" 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 54 Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, 

příspěvková organizace - projekt „Dvě koruny ze 

vstupu“ a návrh na snížení neinvestičního 

příspěvku na provoz příspěvkové organizace 

Ing. Tomáš Hanzelka, zástupce 

ředitele Zoologická zahrada 

a botanický park Ostrava, 

příspěvková organizace 

RM_M 55 Návrh na uzavření dodatku č. 9 k nájemní smlouvě 

a smlouvě o výkonu činnosti odborného lesního 

hospodáře 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 56 Předložení výstupů mezinárodního projektu AIR 

TRITIA spolufinancovaného z programu Interreg 

Central Europe. 

Ing. Václav Palička, vedoucí 

odboru strategického rozvoje 

RM_M 57 Návrh na poskytnutí mimořádných dotací na rok 

2021 spolkům CENTRUM INDIVIDUÁLNÍCH 

SPORTŮ OSTRAVA, Ostravská tělovýchovná 

unie a Nadačnímu fondu regionální fotbalové 

Akademie Moravskoslezského kraje 

Ing. Sylva Sládečková, vedoucí 

odboru školství a sportu 

RM_M 58 Návrh na uzavření "Smlouvy o zřízení 

služebnosti" v souvislosti se stavbou 

"Rekonstrukce vodovodu DN 500 

ul. Mariánskohorská" 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 59 Informace o ukončení projektu "Realizace 

transformačního procesu organizace Čtyřlístek" 

realizovaného z Operačního programu 

Zaměstnanost příspěvkové organizace Čtyřlístek-

centrum pro osoby se zdravotním postižením 

Ostrava 

 

 

 

PhDr. Svatopluk Aniol, ředitel 

Čtyřlístku - centra pro osoby se 

zdravotním postižením 

Ostrava, příspěvkové 

organizace 
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RM_M 60 Zapojení statutárního města Ostravy jako partnera 

bez finančního příspěvku nestátní neziskové 

organizace Diecézní charita ostravsko-opavská do 

projektu "Romští lídři – hybatelé změny“ v rámci 

Programu Lidská práva /Norské fondy 2014-2021/ 

Mgr. Zdeněk Živčák, MPA, 

vedoucí odboru sociálních věcí 

a zdravotnictví 

RM_M 61 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce 

uměleckých děl 

Ing. René Bartoš, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

RM_M 62 Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy 

Ing. René Bartoš, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

RM_M 63 Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě na poskytování 

služeb elektronických komunikací se společností 

OVANET a.s. 

Ing. Mgr. Pavlína Durasová, 

vedoucí odboru projektů IT 

služeb a outsourcingu 

RM_M 64 Návrh na uzavření dodatku č. 1 k Veřejnoprávní 

smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 

statutárního města Ostravy - úprava podmínek 

použití 

Ing. Sylva Sládečková, vedoucí 

odboru školství a sportu 

RM_M 65 Návrh koupit pozemek v k.ú. Radvanice, obec 

Ostrava  

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 66 Poskytnutí bezúročných zápůjček za účelem 

předfinancování výdajů na pořízení kotlů v rámci 

dotačního programu "Kotlíkové dotace 

v Moravskoslezském kraji - 3. výzva" 

Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., 

MBA, vedoucí odboru ochrany 

životního prostředí 
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Seznam materiálů zvláštní povahy: 

 

Číslo 

Materiálu 

Věc Předkládá 

RM_MZP 1 Návrh na uzavření dodatků ke Smlouvám o 

zápůjčkách, uzavřených dle Statutu sociálního 

fondu zaměstnanců statutárního města Ostravy 

zařazených do Magistrátu města Ostravy a do 

organizačních složek zřízených městem 

Ing. Mgr. Yvetta Grubl, Ph.D., 

vedoucí odboru platového 

a personálního 

RM_VZ 1 Veřejná zakázka "Údržba objektů na řece" 

poř. č. 182/2020 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

Ing. René Bartoš, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

 

RM_VZ 2 Vystavení objednávky na nákup 10 ks notebooku 

HP vůči spol. OVANET a.s. 

Ing. Mgr. Pavlína Durasová, 

vedoucí odboru projektů IT 

služeb a outsourcingu 

RM_VZ 3 VZMR na poskytování služeb technické podpory 

IS DESA od společností ICZ a.s. 

Ing. Mgr. Pavlína Durasová, 

vedoucí odboru projektů IT 

služeb a outsourcingu 

RM_VZ 4 Objednávka technické podpory 200 licencí 

FourJSGenero od společnosti VERA, spol. s r. o. 

Ing. Mgr. Pavlína Durasová, 

vedoucí odboru projektů IT 

služeb a outsourcingu 

 

 

 

 

Organizační záležitosti 

  

 

______________________________ 

Ing. Tomáš Macura, MBA 

primátor statutárního města Ostravy 

 


