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                                                                                                                               Ostrava 04.12.2020 

Pozvánka  
na 80. schůzi rady města  
konanou dne 08.12.2020 

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 80. schůze rady města konané 

dne 08.12.2020 

Ing. Tomáš Macura, MBA, 

primátor 

RM_M 1 Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo 

č.0108/2019/OI/VZKÚ ke stavbě "Rekonstrukce 

vodovodu Přemyšov - Poruba" 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí odboru 

investičního 

RM_M 2 Návrh na záměr města nepronajmout část budovy          

čp. 3204, která je součástí pozemku parc.č. 1942             

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 3 Návrh na souhlas s připojením a umístěním inž. sítí, 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

služebností, nájemní smlouvy, smlouvy o zřízení 

služebnosti 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 4 Souhlas s přípravou a podáním žádosti o poskytnutí 

dotace z Operačního programu Životní prostředí              

na projekt "Revitalizace ulice Gustava Klimenta             

v Ostravě-Porubě" 

Ing. Lucie Baránková Vilamová, 

Ph.D., starostka městského 

obvodu Poruba 

RM_M 5 Poskytnutí finančních prostředků školským 

příspěvkovým organizacím zřízeným statutárním 

městem Ostrava 

Ing. Sylva Sládečková, vedoucí 

odboru školství a sportu 

RM_M 6 Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci                       

pro projekt "Rozvoj MA21 v MOaP v roce 2021" 

Ing. Zuzana Ožanová, starostka 

městského obvodu Moravská 

Ostrava a Přívoz 

RM_M 7 Návrh na uzavření dodatků k nájemním smlouvám Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 
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RM_M 8 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem 

pozemků včetně stavby č. p. 3158 vše                           

v k. ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 9 Projednání návrhu rozpočtu a plánu činností 

zájmového sdružení právnických osob TROJHALÍ 

KAROLINA na rok 2021 

Ing. Václav Palička, vedoucí 

odboru strategického rozvoje 

RM_M 10 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě                         

o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti                                  

se společnostmi Asental Zenith s.r.o. a Ostravské 

vodárny a kanalizace a.s. 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 11 Souhlas se zahájením přípravy projektu a s podáním 

žádosti o dotaci ze Státního fondu dopravní 

infrastruktury dle Pravidel pro financování opatření 

ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo 

opatření ke zpřístupňování dopravy osobám                        

s omezenou schopností pohybu nebo orientace                 

pro rok 2021 pro projekt „Chodník                                  

ul. Michálkovická, k. ú. Slezská Ostrava“ 

Bc. Richard Vereš, starosta 

městského obvodu Slezská 

Ostrava 

RM_M 12 Návrh na jmenování členů správní rady Renarkon, 

o.p.s. 

Mgr. Renata Kolková, MPA, 

vedoucí odboru legislativního            

a právního 

RM_M 13 Návrh na změny ve složení pracovní skupiny rady 

města pro posouzení návrhů na kulturní, společenské 

a sportovní akce zařazované každoročně do obecně 

závazné vyhlášky o nočním klidu 

Mgr. Barbora Stankušová, 

vedoucí odboru kultury                       

a volnočasových aktivit 

RM_M 14 Návrhy na pořízení změny Územního plánu Ostravy Ing. arch. Cyril Vltavský, MPA, 

vedoucí odboru územního 

plánování a stavebního řádu 

RM_M 15 Souhlas s přípravou a podáním žádosti o poskytnutí 

dotace z Operačního programu Životní prostředí            

na projekt "Rekonstrukce objektu Dělnická č. p. 411 

na bytový dům pro seniory SO 02 – 04" 

Ing. Lucie Baránková Vilamová, 

Ph.D., starostka městského 

obvodu Poruba 

RM_M 16 Návrh na vydání předchozího souhlasu radou města        

s uzavřením nájemní smlouvy pro městský obvod 

Poruba 

 

 

 

 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 
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RM_M 17 Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě             

do pozemku ve vlastnictví SMO, návrh na uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene pro společnost GasNet, s.r.o. a návrh                

na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení 

služebnosti pro "Bytové družstvo Sokolovská 1182" 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 18 Návrh Dohody o uznání dluhu a splátkách ve věci 

odtahu vozidla tovární značky Ford Galaxy 

Mgr. Renata Kolková, MPA, 

vedoucí odboru legislativního            

a právního 

RM_M 19 Návrh na prodej přebytečného majetku statutárního 

města Ostravy v užívání Městské policie Ostrava 

Ing. Miroslav Plaček, ředitel 

Městské policie Ostrava 

RM_M 20 Návrhy na uzavření 8 dodatků ke smlouvám                     

o výpůjčce, jejichž předmětem jsou plastické 

orientační mapy města Ostravy pro nevidomé                     

a slabozraké občany 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 21 Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo v rámci 

stavby "Revitalizace knihovny Podroužkova, Ostrava 

- Poruba, rekonstrukce vnitřních prostor" 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí odboru 

investičního 

RM_M 22 Návrh na zpětvzetí dílčích pohledávek č. 3, č. 4, č. 5 

a č. 6 v insolvenčním řízení společnosti One Energy 

& One Mobile a.s.,čj. KSOS 25 INS 12156/2018 

vedené Krajským soudem v Ostravě a to v souladu           

s důvodovou zprávou a přílohou č. 1 

Mgr. Renata Kolková, MPA, 

vedoucí odboru legislativního                 

a právního 

RM_M 23 Udělení předchozího souhlasu zřizovatele s nabytím 

darů do vlastnictví Zoologické zahrady a botanického 

parku Ostrava, příspěvkové organizace 

Ing. Tomáš Hanzelka, ředitel 

Zoologické zahrady                           

a botanického parku Ostrava, 

příspěvková organizace 

RM_M 24 Návrh na souhlas s napojením vodovodního řadu, 

vodovodní přípojky, splaškové kanalizace a přípojky 

splaškové kanalizace na vodovod a splaškovou 

kanalizaci ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 25 Poskytnutí neinvestičních účelových příspěvků 

příspěvkovým organizacím v oblasti sociální péče 

Mgr. Zdeněk Živčák, MPA, 

vedoucí odboru sociálních věcí        

a zdravotnictví 

RM_M 26 Návrh na uzavření dohody o ukončení výpůjčky              

v k.ú. Svinov, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 27 Návrh na záměr města změnit smlouvu o nájmu 

prostoru sloužícího k podnikání s NEW DESIGN 

Hanko & Burek s.r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 
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RM_M 28 Návrh na souhlas se vstupem na pozemky                    

ve vlastnictví SMO za účelem rekonstrukce 

nadzemního vedení a výměny stožárů, pro ČEZ 

Distribuce, a. s. 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 29 Návrh na souhlas s umístěním podzemního                      

a nadzemního vedení NN včetně pojistkové skříně           

a uzavření smluv 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 30 Návrh na souhlas s připojením inž. sítí, s umístěním 

staveb. objektů, uzavření smluv o budoucí smlouvě          

o zřízení služebnosti, nájemních smluv 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 31 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 

darovací a návrh na uzavření budoucí smlouvy                     

o zřízení služebnosti na kabelové vedení veřejného 

osvětlení se společností PALÁC SLAVÍKOVA s.r.o. 

v rámci akce “Palác Slavíkova, Ostrava - Poruba” 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 32 Návrh na uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě 

o poskytnutí  účelové dotace z výnosu daní                  

z hazardních her 

Mgr. Zdeněk Živčák, MPA, 

vedoucí odboru sociálních věcí        

a zdravotnictví 

 

 

 

 

Seznam materiálů zvláštní povahy: 

Číslo 

Materiálu 

Věc Předkládá 

RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. 

Mgr. Renata Kolková, MPA, 

vedoucí odboru legislativního                   

a právního 

RM_MZP 1 Projednání vybraných bodů řádné valné hromady 

obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 

odboru financí a rozpočtu 

RM_VZ 1 Veřejná zakázka malého rozsahu "Oprava CAS 32 

JSDH Plesná", poř. č. veřejné zakázky 160/2020 

Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí 

odboru kancelář primátora 

RM_VZ 2 Veřejná zakázka "Dodávka vodoměrů 2021 II", 

poř. č. 161/2020 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 
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RM_VZ 3 Veřejná zakázka "Oprava a servis vozidel MPO 

2021", poř. č. 159/2020 

Ing. Miroslav Plaček, ředitel 

Městské policie Ostrava 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

RM_VZ 4 Veřejná zakázka "Cyklistická trasa U a SSZ 

Výškovická x Pavlovova – TDS a BOZP", poř. č. 

165/2020 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí odboru 

investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

RM_VZ 5 Veřejná zakázka "Cyklistická trasa U a SSZ 

Výškovická x Pavlovova", poř.č. 152/2020 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí odboru 

investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

RM_VZ 6 Veřejná zakázka "Rekonstrukce parku Smetanův 

sad", poř. č. 166/2020 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí odboru 

investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

RM_VZ 7 Veřejná zakázka "Injektáže jírovců - Ostrava 

2021" 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., 

MBA, vedoucí odboru ochrany 

životního prostředí 

 

Organizační záležitosti 

 

 

 

 

 ________________________________  

Ing. Tomáš Macura, MBA 

primátor statutárního města  

 


