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            Ostrava 05.02.2021 

 

Pozvánka 
na 88. schůzi rady města  
konanou dne 09.02.2021 
 

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 88. schůze rady města 

konané dne 09. 02. 2021 

Ing. Tomáš Macura, MBA, 

primátor 

RM_M 1 Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního 

příspěvku Domovu Slunovrat, Ostrava-Přívoz, 

příspěvková organizace 

Mgr. Bc. Vojtěch Curylo, 

DiS., ředitel Domova 

Slunovrat, Ostrava-Přívoz, 

příspěvková organizace 

RM_M 2 Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě  

o poskytnutí neinvestiční účelové dotace  

z rozpočtu statutárního města Ostravy 

Mgr. Bc. Michal Bayer, 

vedoucí odboru kancelář 

primátora 

RM_M 3 Návrh na záměr města nesměnit nemovité věci 

v k.ú. Svinov, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 4 Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční 

dotace na pořádání Dnů NATO v Ostravě  

& Dnů vzdušných sil 2021 

Mgr. Bc. Michal Bayer, 

vedoucí odboru kancelář 

primátora 

RM_M 5 Návrh na uzavření "Smlouvy o zřízení 

služebnosti" v souvislosti se stavbou  

"Vodovod ul. P. Křičky" 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 6 Návrh na uzavření dohody o zrušení smlouvy 

zřízení služebnosti 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 7 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného 

břemene k pozemku ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a. s. 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 8 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v 

k.ú. Poruba a návrh na záměr města neprodat 

nemovitou věc v k.ú. Poruba-sever, obec 

Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 9 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru 

do vlastnictví Knihovny města Ostravy, p.o. 

Mgr. Miroslava Sabelová, 

ředitelka Knihovny města 

Ostravy, příspěvkové 

organizace 

RM_M 10 Návrh na záměr města prodat nemovitou věc  

v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 11 Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního 

příspěvku Knihovně města Ostravy, p.o.,  

na realizaci projektu "S knížkou do života / 

Bookstart" 

Mgr. Miroslava Sabelová, 

ředitelka Knihovny města 

Ostravy, příspěvkové 

organizace 

RM_M 12 Návrh na uzavření "Smlouvy o zřízení 

služebnosti" v souvislosti se stavbou "Oprava 

vodovodu ve Staré Bělé ul. Mitrovická" 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 13 Návrh na uzavření "Smlouvy o zřízení 

služebnosti" v souvislosti se stavbou 

"Rekonstrukce kanalizace ul. Soukenická, 

Valchařská a Gorkého" 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 14 Zahájení přípravy a podání žádostí o poskytnutí 

podpory z operačního programu Životní 

prostředí (OP ŽP), SC 1.3.2: Hospodaření  

se srážkovými vodami v intravilánu,  

výzvy č. 144 pro projekt „Parkoviště za radnicí 

– ul. Nivnická“ 

Jiří Vávra, starosta 

městského obvodu 

Mariánské Hory a Hulváky 

RM_M 15 Zahájení přípravy a podání přihlášky  

do soutěže Ministerstva práce a sociálních věcí 

ČR s názvem "Obec přátelská rodině  

a seniorům 2021" 

Ing. Zuzana Ožanová, 

starostka městského obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz 

RM_M 16 Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy 

Ing. René Bartoš, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

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 a návrh na zřízení 

věcného břemene a uzavření smlouvy o zřízení 

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

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 18 Návrh na vydání předchozího souhlasu radou 

města s uzavřením nájemní smlouvy  

pro městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 19 Návrh na záměr města prodat nemovité věci  

v k. ú. Proskovice, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 20 Návrh na odejmutí pozemků městskému 

obvodu Moravská Ostrava a Přívoz  

(ul. Janáčkova) 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 



Statutární město Ostrava 
primátor 

 

 

3/6 

Pozvánka 
 

RM_M 21 Návrh na neodejmutí pozemků městskému 

obvodu Ostrava-Jih 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 22 Návrh na udělení souhlasu s prodejem 

přebytečné movité věci svěřené k hospodaření 

právnické osobě Lidová konzervatoř a Múzická 

škola, příspěvková organizace 

Mgr Miloslava Soukupová, 

ředitelka Lidové 

konzervatoře a Múzické 

školy, příspěvkové 

organizace 

RM_M 23 Návrh na převzetí veřejného osvětlení  

v k.ú. Poruba, obec Ostrava od Ředitelství 

silnic a dálnic ČR, s.p.o., uzavření převodní 

smlouvy a dohody o zrušení služebnosti  

a smlouvy o zřízení služebnosti 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 24 Návrh na uzavření dohody o ukončení smlouvy 

o výpůjčce č. 2577/2011/MJ, ve znění  

dodatku č. 1 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 25 Návrh na uzavření "Smlouvy o zřízení 

služebnosti" v souvislosti se stavbami 

"Heřmanice – rekonstrukce vodovodu  

a kanalizace, lokalita Bučina" a "Kanalizace 

Hrušov osady" 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 26 Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě  

o dílo č. 2098/2019/OI/VZKÚ ze dne  

16. 07. 2019 na realizaci stavby "Kanalizace 

splašková Plesná - II. etapa, II. část" 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 27 Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě  

o dílo akce "M - Ostrava - Sportovní hala Nová 

Bělá" 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 28 Plán činnosti Firemní školky města Ostravy, 

příspěvkové organizace na rok 2021 

Ing. Václav Palička, vedoucí 

odboru strategického rozvoje 

Mgr. Karolína Straková, 

ředitelka Firemní školky 

města Ostravy, příspěvkové 

organizace 

RM_M 29 Návrh příspěvkové organizace Dětské centrum 

Domeček o prominutí smluvní pokuty 

právnické osoby a udělení souhlasu s odpisem 

vzniklé pohledávky 

 

Mgr. Jana Schikorová, 

ředitelka příspěvkové 

organizace Dětské centrum 

Domeček 

RM_M 30 Návrh na personální změnu člena správní rady 

Nadačního fondu regionální fotbalové 

Akademie Moravskoslezského kraje 

Ing. Sylva Sládečková, 

vedoucí odboru školství  

a sportu 
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RM_M 31 Uzavření Dohody o naplnění podmínek žádosti 

o úhradu nákladů spojených s realizací záměru 

ekologické revitalizace a nominace zástupce  

a náhradníka statutárního města Ostravy  

pro ustanovení hodnotící komise v rámci 

projektu "Rekonstrukce a rozšíření kanalizace 

Nová Bělá II. etapa - 1. část" 

Ing. Václav Palička, vedoucí 

odboru strategického rozvoje 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 32 Návrh na poskytnutí účelových dotací  

z rozpočtu statutárního města Ostravy  

pro rok 2021 Vysoké škole báňské - Technické 

univerzitě Ostrava a Ostravské univerzitě  

na významnou akci města "Noc vědců 2021" 

Mgr. Andrea Hoffmannová, 

Ph.D., náměstkyně primátora 

RM_M 33 Návrh na záměr města prodat nemovité věci  

v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 34 Návrh na souhlas se stavebními úpravami  

v pozemku ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, návrh na uzavření smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení služebnosti a návrh  

na uzavření nájemní smlouvy s "Bytovým 

družstvem Družba 96" 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 35 Návrh na souhlas se stavebními úpravami  

v pozemku ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, návrh na uzavření smlouvy o budoucí 

smlouvy o zřízení služebnosti a návrh  

na uzavření nájemní smlouvy se společností 

ADWAY s.r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 36 Návrh na záměr města prodat nemovité věci  

v k.ú. Bobrovníky, obec Hlučín a v k.ú. Solanec 

pod Soláněm, obec Hutisko-Solanec  

a v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 37 Zahájení přípravy a podání žádosti o podporu 

pro projekt Místní akční plán rozvoje 

vzdělávání ORP Ostrava III, zapojení  

se do projektu z pozice obce správního obvodu 

ORP Ostrava a z pozice nositele projektu, 

udělení souhlasu zřizovatele se spoluprací  

při přípravě a realizaci projektu 

Ing. Sylva Sládečková, 

vedoucí odboru školství  

a sportu 

RM_M 38 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 

v domě na ul. Pobialova 875/8, Ostrava-

Moravská Ostrava 

 

 

 

 

 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 



Statutární město Ostrava 
primátor 

 

 

5/6 

Pozvánka 
 

RM_M 39 Plán činnosti Zoologické zahrady a botanického 

parku Ostrava, příspěvkové organizace  

na rok 2021 

Ing. Václav Palička, vedoucí 

odboru strategického rozvoje 

Ing. Tomáš Hanzelka, 

pověřený řízením 

Zoologické zahrady  

a botanického parku Ostrava, 

příspěvkové organizace 

RM_M 40 Návrh na uzavření nájemní smlouvy  

na pronájem užitného prostoru v kolektorech 

pro ukládání inženýrských sítí na území města 

Ostravy s Ostravskou univerzitou 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 41 Návrh na souhlas se vstupem na pozemky  

ve vlastnictví statutárního města Ostravy  

za účelem provedení průzkumných sond  

pro společnost CONTERA Investment s.r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 42 Úprava rozpočtu v oblasti rodinné politiky 

města 

Mgr. Barbora Stankušová, 

vedoucí odboru kultury  

a volnočasových aktivit 

RM_M 43 Předchozí souhlas rady města k pronájmu  

a k nabytí nemovitostí do majetku města 

Ing.arch. Cyril Vltavský, 

MPA, vedoucí odboru 

územního plánování  

a stavebního řádu 

RM_M 44 Žádost sportovního klubu Jezdecký klub Baník 

Ostrava o předběžný souhlas  

se spolufinancováním investiční akce v rámci 

dotační výzvy Národní sportovní agentury  

z rozpočtu statutárního města Ostravy 

Ing. Sylva Sládečková, 

vedoucí odboru školství  

a sportu 

RM_M 45 Úprava rozpočtu Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 

odboru financí a rozpočtu 

RM_M 46 Poskytnutí investičních a neinvestičních 

transferů městským obvodům na rekonstrukci 

hřbitovů 

Ing. Bc. Pavel Valerián, 

Ph.D., MBA, vedoucí 

odboru ochrany životního 

prostředí 
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Seznam materiálů zvláštní povahy: 

RM_VZ 1 Přístup do právního informačního systému 

Beck-online na období od 03/2021 do 02/2022 

Ing. René Bartoš, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

RM_VZ 2 Dodatek č. 1 ke smlouvě na technickou 

podporu serverů HP 

Ing. Mgr. Pavlína Durasová, 

vedoucí odboru projektů IT 

služeb a outsourcingu 

RM_VZ 3 Demolice BD Žofinská 13, vyklizení movitého 

materiálu 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

 

 

 

Organizační záležitosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Macura, MBA  

primátor statutárního města Ostravy 


