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            Ostrava 19.02.2021 

 

Pozvánka 
na 90. schůzi rady města  
konanou dne 23.02.2021 
 

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 90. schůze rady města 

konané dne 23.02.2021 

Ing. Tomáš Macura, MBA, 

primátor 

RM_M 1 Souhlas se zahájením přípravy projektu  

a s podáním žádosti o poskytnutí dotace v roce 

2021 z podprogramu 117D066 Bytové domy 

bez bariér Ministerstva pro místní rozvoj ČR 

pro projekt „Přístavba výtahové šachty  

v bytovém domě U Staré elektrárny 8“ 

Bc. Richard Vereš, starosta 

městského obvodu Slezská 

Ostrava 

RM_M 2 Návrh dohody o ukončení smlouvy o nájmu 

prostoru sloužícího k podnikání v k. ú. Mošnov, 

obec Mošnov 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 3 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 4 Návrh uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu 

nemovité věci, návrh zrušit a vypořádat 

spoluvlastnictví na nemovité věci,  

vše v k.ú. Koblov, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 5 Příprava a podání žádostí "Obec přátelská 

rodině" a "Obec přátelská seniorům" 

Bc. Martin Bednář, starosta 

městského obvodu Ostrava - 

Jih 

RM_M 6 Schválení přípravy a podání žádosti o podporu 

z Ministerstva životního prostředí ČR, v rámci 

Operačního programu Životní prostředí, výzva 

č. 05_20_144 pod názvem MŽP_144. výzva, 

PO 1, SC 1.3, průběžná, na realizaci akce 

"Zelené střechy - zastávky MHD" 

Bc. Aleš Boháč, MBA, 

starosta městského obvodu 

Radvanice a Bartovice 
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RM_M 7 Plnění závazků dohody o spolupráci Ing. Bc. Pavel Valerián, 

Ph.D., MBA, vedoucí 

odboru ochrany životního 

prostředí 

RM_M 8 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 

RM_M 9 Schválení Cílů systému environmentálního 

managementu na Magistrátu města Ostravy 

2021 

Ing. Bc. Pavel Valerián, 

Ph.D., MBA, vedoucí 

odboru ochrany životního 

prostředí 

RM_M 10 Návrh na zřízení služebností a uzavření 

smlouvy o zřízení služebností 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 11 Návrh na záměr města prodat nemovité věci  

v k.ú. Hrušov a v k.ú. Slezská Ostrava,  

obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 12 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.  

a pro OVANET a.s. 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 13 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava  

za měsíc leden 2021 

Ing. Miroslav Plaček, ředitel 

Městské policie Ostrava 

RM_M 14 Návrh na připojení objektu na Pult 

centralizované ochrany Městské policie Ostrava 

Ing. Miroslav Plaček, ředitel 

Městské policie Ostrava 

RM_M 15 Návrh na souhlas s umístěním mobilního 

bezpečnostního oplocení do pozemků  

ve vlastnictví SMO pro Laserové léčebné 

centrum, s.r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 16 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou  

se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška  

č. 21/2019 o místním poplatku z pobytu,  

ve znění obecně závazné vyhlášky č. 6/2020 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 

odboru financí a rozpočtu 

RM_M 17 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 18 Návrh na uzavření Smlouvy s ČR - Hasičským 

záchranným sborem Moravskoslezského kraje 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 19 Návrh na přípravu a podání žádosti  

do programu OZO Ostrava "Myslíme i na vás, 

senioři!" 

Ing. Zuzana Ožanová, 

starostka městského obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz 
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RM_M 20 Schválení změny Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace pro projekt "5.1a - Energetické úspory - 

ZŠO, Gebauerova, odloučené pracoviště 

Ibsenova 36" a "5.1b - Energetické úspory - 

ZŠO, Gebauerova, odloučené pracoviště 

Ibsenova 36" 

Ing. Zuzana Ožanová, 

starostka městského obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz 

RM_M 21 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu prostoru 

sloužícího k podnikání v k. ú. Mošnov,  

obec Mošnov 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 22 Objednávka dodávky monitoringu médií  

pro statutární město Ostrava v období březen 

2021 - únor 2023 

Mgr. Bc. Michal Bayer, 

vedoucí odboru kancelář 

primátora 

RM_M 23 Návrh na změnu společenské smlouvy 

obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. 

Mgr. Renata Kolková, MPA, 

vedoucí odboru 

legislativního a právního 

RM_M 24 Návrh na předání vodohospodářského majetku 

do nájmu spol. Ostravské vodárny a kanalizace 

a.s. a záměr pronájmu 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 25 Předchozí souhlas rady města k nabytí 

nemovitosti do majetku města 

Ing.arch. Cyril Vltavský, 

MPA, vedoucí odboru 

územního plánování  

a stavebního řádu 

RM_M 26 Návrh dodatku č.7 ke Smlouvě na poskytování 

služeb elektronických komunikací  

č. 0153/2011/IT se společností OVANET a.s. 

Ing. Mgr. Pavlína Durasová, 

vedoucí odboru projektů IT 

služeb a outsourcingu 

RM_M 27 Návrh na uzavření "Smlouvy o zřízení 

služebnosti" v souvislosti se stavbou 

"Rekonstrukce VO lesopark Bělský les" 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 28 Návrh na souhlas s umístěním vedení VN, NN 

včetně pilíře a uzavření 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 29 Návrh na záměr města prodat nemovité věci  

v k. ú. Bartovice a v k. ú. Radvanice,  

obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 30 Návrh na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 

statutárního města Ostravy v rámci dotačního 

programu fajnOVY prostor 2020 – 2021 

 

 

 

 

Ing. Václav Palička, vedoucí 

odboru strategického rozvoje 
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RM_M 31 Návrh: na úpravu "podmínek Programu  

na zachování a obnovu kulturních památek  

a významných městských staveb" včetně jejich 

vyhlášení a "Výzvy č. 1 - Městské domy  

a industriální dědictví" pro rok 2021 a její 

vyhlášení 

Ing.arch. Cyril Vltavský, 

MPA, vedoucí odboru 

územního plánování  

a stavebního řádu 

RM_M 32 Návrh přijmout darem části nemovitých věci  

v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 33 Informace o vyřízení dotazů členů 

zastupitelstva města Mgr. Václava Kubína  

a Vladimíra Poláka, vznesených  

na 20. zasedání zastupitelstva města dne 

27.1.2021 

Mgr. Renata Kolková, MPA, 

vedoucí odboru 

legislativního a právního 

RM_M 34 Vyřízení podnětu Smaltovny Mišík Hodonín 

s.r.o. 

Ing. Marcela Trojáková, 

MPA, vedoucí odboru 

vnitřních věcí 

RM_M 35 Návrh na záměr města vypůjčit části pozemků  

v k. ú. Zábřeh nad Odrou a k. ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava, návrh na záměr města 

pronajmout část pozemku v k. ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 36 Návrh na uzavření nájemních smluv  

na pronájem bytu č. 4 a č. 9 v domě  

na ul. Veleslavínova 1591/17, Ostrava-

Moravská Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 37 Úprava rozpočtu Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 

odboru financí a rozpočtu 

RM_M 38 Návrh na zřízení služebnosti, uzavření smlouvy 

o zřízení služebnosti pro DEKINVEST, 

investiční fond s proměnným základním 

kapitálem, a.s. a návrh na uzavření dohody  

o zrušení smlouvy o zřízení věcného břemene, 

návrh na zřízení věcného břemene a uzavření 

smlouvy o zřízení věcného břemene  

pro GasNet, s.r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 39 Přehled souhlasů s umístěním sídla společnosti 

v objektech areálu MSIC 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 40 Návrh na vydání předchozího souhlasu radou 

města s uzavřením nájemní smlouvy k částem 

pozemků v k. ú. Moravská Ostrava,  

obec Ostrava pro městský obvod Moravská 

Ostrava a Přívoz 

 

 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 41 Návrh na záměr výpůjčky části pozemku v k. ú. 

Hrabová, obec Ostrava Návrh na záměr 

výpůjčky částí pozemků k. ú. Vítkovice, obec 

Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 42 Návrh na souhlas se vstupem na pozemky  

ve vlastnictví statutárního města Ostravy  

za účelem provedení průzkumných prací  

pro společnost Panattoni Czech Republic 

Development s.r.o. 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 43 Objednávka grafické a předtiskové přípravy  

10 čísel měsíčníku Radnice!!! v období březen 

2021 - leden 2022 u společnosti Mattbox.cz 

s.r.o. 

Mgr. Bc. Michal Bayer, 

vedoucí odboru kancelář 

primátora 

RM_M 44 Organizační zabezpečení hodnocení 

hospodaření a činnosti příspěvkových 

organizací zřízených zastupitelstvem města 

Ostravy za rok 2020 - časový harmonogram  

a složení hodnotících komisí 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 

odboru financí a rozpočtu 

RM_M 45 Plány činnosti příspěvkových organizací  

v oblasti školství na rok 2021 

Mgr. Jana Secová, ředitelka 

SVČ Korunka, Ostrava-

Mariánské Hory 

Bc. David Střelák, ředitel 

SVČ Ostrava-Zábřeh 

Mgr. Kateřina Hořejší, 

ředitelka DDM Ostrava-

Poruba 

Mgr. Milada Božeková, 

ředitelka SVČ Ostrava-

Moravská Ostrava 

RM_M 46 Parkovací objekt DK Poklad, kácení - návrh  

na uzavření Smlouvy o dílo 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 47 Dodatek č. 3 ke smlouvě na poskytování 

veřejně dostupné služby elektronických 

komunikací – přístup k síti internetu  

se spol. OVANET a.s. 

Ing. Mgr. Pavlína Durasová, 

vedoucí odboru projektů IT 

služeb a outsourcingu 

RM_M 48 Kontrola plnění usnesení rady města za období 

červen, červenec a srpen 2020 

Mgr. Renata Kolková, MPA, 

vedoucí odboru 

legislativního a právního 

RM_M 49 Návrh neuzavřít na straně oprávněného 

smlouvu o zřízení služebnosti 

Ing. Ladislav Rožnai, 

vedoucí odboru majetkového 

RM_M 50 Žádost o odpuštění dluhu za provedený odtah 

vozidla tovární zn. Ford 

Mgr. Renata Kolková, MPA, 

vedoucí odboru 

legislativního a právního 
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Seznam materiálů zvláštní povahy: 

RM_MZP 1 Návrh na úpravu platu ředitele příspěvkové 

organizace v oblasti kultury 

Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., 

náměstek primátora 

RM_MZP 2 Návrh hodnotící komise na nevyhlášení 

konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky 

Střediska volného času, Ostrava - Zábřeh, p.o. 

Mgr. Andrea Hoffmannová, 

Ph.D., náměstkyně 

primátora 

RM_VZ 1 Vystavení objednávky na nákup 20 ks miniPC 

Lenovo vůči spol. KompIT, s.r.o. 

Ing. Mgr. Pavlína Durasová, 

vedoucí odboru projektů IT 

služeb a outsourcingu 

RM_VZ 2 Vystavení objednávky na nákup 30 ks tiskáren 

vůči spol. KompIT, s.r.o. 

Ing. Mgr. Pavlína Durasová, 

vedoucí odboru projektů IT 

služeb a outsourcingu 

RM_VZ 3 Veřejná zakázka "Ostravou na alternativní 

pohon III", poř. č. 014/2021 

Ing. René Bartoš, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

RM_VZ 4 Veřejná zakázka "Multifunkční parkovací dům 

u MNO - TDS a BOZP", poř.č. 9/2021 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

RM_VZ 5 Veřejná zakázka "MNO – Výstavba objektu s 

hyperbarickou komorou (PD+AD+IČ)", poř. č. 

167/2020 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

RM_VZ 6 Návrh na uzavření smluv o centralizovaném 

zadávání 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

RM_VZ 7 Návrh na zadání veřejné zakázky malého 

rozsahu na výměnu 250 m ležatých rozvodů 

vody v 1.PP levého křídla radnice 

Ing. René Bartoš, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

 

 

Organizační záležitosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Macura, MBA  

primátor statutárního města Ostravy 


