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                                                                                                                           Ostrava 08.06.2020 

Dodatek  
na 61. schůzi rady města  
konanou dne 09.06.2020 
 
 
Místo jednání:      zasedací síň dv. č. 206 Radnice města Ostravy, II. poschodí 
Začátek jednání:  09:30 hodin 

 

 
Seznam materiálů: 

Číslo 

Materiálu 

Věc Předkládá 

RM_M 57 Obecně závazná vyhláška č. ../2020, kterou            

se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 

14/2007, o podmínkách provozování 

taxislužby na území města Ostravy 

Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí 

odboru dopravy 

RM_M 58 Návrh na uzavření Dodatku č. 1                             

k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové 

dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy 

ev. č. 1001/2020/KVA 

Mgr. Barbora Stankušová, vedoucí 

odboru kultury a volnočasových 

aktivit 

RM_M 59 Návrh přijmout darem nemovité věci a návrh 

svěřit nemovité věci městskému obvodu - vše 

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 60 Aktualizace Akčního plánu Strategického 

plánu rozvoje města Ostravy na období 2017-

2023 a vyhodnocení hlavních ukazatelů 

Strategického plánu pro rok 2019 

Ing. Václav Palička, vedoucí odboru 

strategického rozvoje 

RM_M 61 Návrh na poskytnutí účelových dotací                      

z rozpočtu statutárního města Ostravy v rámci 

dotačního programu fajnOVY prostor 2020–

2021 a na prodloužení termínů dotační výzvy 

fajnOVY prostor 2019 z důvodu pandemie 

COVID-19 

Ing. Václav Palička, vedoucí odboru 

strategického rozvoje 

RM_M 62 Návrh smlouvy o poskytnutí dotace 

statutárnímu městu Ostrava z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje 

Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí 

odboru projektů IT služeb                                  

a outsourcingu 
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RM_M 63 Návrh na zrušení usnesení č. 0786/ZM1822/13 

ze dne 4. 3. 2020 

Návrh   na    záměr   města   prodat    pozemky                

ve    vlastnictví   statutárního   měst  a Ostravy               

v k. ú. Mošnov, obec Mošnov  a k. ú. Sedlnice, 

obec Sedlnice 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 64 Návrh na záměr města pronajmout část 

pozemku v k. ú. Poruba-sever 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 65 Závěrečný účet - zpráva o výsledku 

hospodaření statutárního města Ostravy za rok 

2019 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru 

financí a rozpočtu 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí odboru 

investičního 

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 

RM_M 67 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru 

do vlastnictví právnické osoby Čtyřlístek - 

centrum pro osoby se zdravotním postižením 

Ostrava, příspěvková organizace, IČO 

70631808, se sídlem Hladnovská 751/119,  

712 00 Ostrava - Muglinov 

PhDr. Svatopluk Aniol, ředitel 

Čtyřlístku - centra pro osoby                    

se zdravotním postižením Ostrava, 

příspěvková organizace 

RM_M 68 Návrh na vyřazení a likvidaci 

neupotřebitelných movitých věcí statutárního 

města Ostravy, předaného k hospodaření 

právnické osobě Čtyřlístek – centrum               

pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, 

IČO 70631808, se sídlem Hladnovská 

751/119,  712 00 Ostrava - Muglinov 

PhDr. Svatopluk Aniol, ředitel 

Čtyřlístku - centra pro osoby                     

se zdravotním postižením Ostrava, 

příspěvková organizace 

RM_M 69 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru 

do vlastnictví právnické osoby 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 70 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů 

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 71 Návrh na souhlas se stavebními úpravami, 

návrh na záměr města vypůjčit části pozemků 

v k. ú. Vítkovice, k. ú. Dubina u Ostravy               

a v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 72 Souhlas s podstatnou změnou projektu 

"Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání                    

ve městě Ostrava II", která souvisí se změnou 

části V Rozhodnutí o poskytnutí dotace, kde je 

uvedena navíc nová příloha č. 9 

Ing. Sylva Sládečková, vedoucí 

odboru školství a sportu 

RM_M 73 Návrh na uzavření dodatku č. 1 k pachtovní 

smlouvě ev. č. 0726/2020/MJ 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 74 Návrh na neposkytnutí dotace spolku FC 

Vítkovice 1919, z.s. v rámci programu                    

na podporu vrcholového sportu pro rok 2020 

Bc. Martin Bednář, předseda komise 

pro sport rady města 

RM_M 75 Žádosti o mimořádnou dotaci spolků HC 

VÍTKOVICE RIDERA, Akademie FC Baník 

Ostrava a 1. SC Vítkovice v oblasti 

vrcholového sportu 

Ing. Sylva Sládečková, vedoucí 

odboru školství a sportu 

RM_M 76 Žádosti o finanční pomoc ve výši                   

20.000,00 Kč pro neziskové organizace                  

ke zmírnění dopadů krizových opatření                  

v souvislosti s epidemií COVID-19 

Ing. Sylva Sládečková, vedoucí 

odboru školství a sportu 

Mgr. Barbora Stankušová, vedoucí 

odboru kultury a volnočasových 

aktivit 

Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí 

odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

RM_M 77 Návrh na uzavření dodatku č. 1 k nájemní 

smlouvě ev. č. 1704/2012/MJ, návrh                       

na souhlas s opravou fotbalového trávníku 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 78 Návrh na nabytí nemovitých věcí                          

v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, návrh  

na záměr města vypůjčit tyto nemovité věci 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru 

majetkového 

RM_M 79 Úprava Statutu fondu pro výstavbu nového 

koncertního sálu a použití finančních 

prostředků Fondu 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí odboru 

investičního 

Mgr. Barbora Stankušová, vedoucí 

odboru kultury a volnočasových 

aktivit 
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RM_M 80 Návrh programu 15. zasedání zastupitelstva 

města, které se bude konat dne 24. června 

2020 

Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí 

odboru legislativního a právního 

RM_M 81 Návrh na udělení plné moci, k zajištění 

potřebných povolení a rozhodnutí 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí odboru 

investičního 

RM_M 82 Návrh na uzavření dodatků k veřejnoprávním 

smlouvám o poskytnutí účelové dotace                      

z rozpočtu statutárního města Ostravy 

Ing. Sylva Sládečková, vedoucí 

odboru školství a sportu 

 

RM_M 83 Návrh na poskytnutí dotací na podporu 

tělovýchovy a sportu z rozpočtu statutárního 

města Ostravy pro období 2020 - 2021 

Bc. Martin Bednář, předseda komise 

pro sport rady města 

 

 

 

 

 

Seznam materiálů zvláštní povahy: 

Číslo 

Materiálu 

Věc Předkládá 

RM_VH 4 Výkon působnosti valné hromady obchodní 

společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 

Ing. Daniel Morys, MBA, předseda 

představenstva společnosti 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru 

financí a rozpočtu 

RM_VZ 6 Smlouva o centralizovaném zadávání - 

dodávky ochranného zdravotnického materiálu 

Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru 

veřejných zakázek 

RM_VZ 7 Veřejná zakázka „Mobilní telefonie 2021 - 

2024“ poř. č. 39/2020 

Ing. René Bartoš, vedoucí odboru 

hospodářské správy 

Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru 

veřejných zakázek 

 
 

 

 

 

 _______________________________  

Ing. Tomáš Macura, MBA  

primátor 


